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Miksi yleiskaava on tarpeen tehdä 

Toimintaympäristön muuttuminen 
 

• Väestö kasvaa - kaavavaranto on loppumassa  

 

• Helsingin seudulla on meneillään monta erilaista kaava- ja 
kehityskuvatyötä - Helsingin on tarpeen linjata omaa maankäyttöään 
ja liikennettään siten, että samalla huomioidaan koko seudun kehitys 

 

• Ilmastonmuutoksen hillintä ja siihen sopeutuminen edellyttävät 
kestävää ja toimivampaa kaupunkirakennetta 

 

• Maankäytön ja liikenteen yhä tiiviimpi yhteensovittaminen tarpeen 

 

 

• Helsingin yritysalueiden priorisointi- ja kehittämistarve  

  



Millainen on Helsinki 2050?  
 

Helsinki osana eurooppal. suurkaupunkien verkostoa 
 
Mitkä ovat Helsingissä nyt ja tulevaisuudessa ne tekijät, 
joilla se pystyy kilpailemaan eurooppalaisessa 
kaupunkijoukossa? 
 
Energia 
 
Ilmastonmuutoskeskustelu:  
-Ilmastopakolaiset ? 
-Ruuan tuotannon ja palveluiden paikallistuminen ? 
-Rakennetun ympäristön suuri korjausvelka  
-Yhdyskunnan  huoltovarmuus 
-Energiaviisas kaupunkirakenne ?  
 
Tulevien sukupolvien Helsinki – kaupunkitalous 
 
Kaupunkituottavuus 
Asuntojen kysyntä, tarjonta ja hinnat 
Tontti- ja asuntokaavatarjonnan riittävyys 
Rakentamisen kalleus 
Työpaikkojen kehitys, työllistyminen, työvoiman hinta jne. 



 

Hyvä elämä –lasten ja nuorten kaupunki 
 
Millaista on viihtyisä, turvallinen asuminen 2050? 
 
Miten pystytään säilyttämään avoin kaupunki? 
Työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen: kotona vai 
kaupungilla ? 
Viihtyminen ja virkistyminen ? 
Kaupungistuminen jatkuu, maahanmuutto jatkuu? 
-asuntotuotannon varmistaminen, segregaation ehkäisy….  
 
Arjen kaupunki: kauppa, elinkeinot ja työ 
 
Mikä elinkeinorakenne 2050? Entä palvelurakenne?  
Seudusta/Helsingistä maailmanluokan toiminta- ja  
innovaatioympäristö?  
 

 

 
 

 

 



Kaupunkirakenteesta toimivampi 
-Energiaviisas kaupunkirakenne 



Yleiskaavan keskeisimpiä 
lähtökohtia: 
 
 
Kaupunkirakennemallina  
raideliikenteen verkostokaupunki 
 
Uusia mittavampia maankäyttöpotentiaaleja 
 

 -laajentamalla kantakaupunkia kattamalla, 
tunneloimalla tai muuttamalla moottoriteitä 
kaupunkibulevardeiksi 
 
-tiivistämällä raideliikenteen solmukohtia,  
asemien ja merkittävien pysäkkien ympäristöjä 
 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
tukeminen 
  



Raideliikenteen  verkostokaupungissa solmukohdat ja tärkeimmät 

pysäkit kehittyvät parhaimmillaan ”pikkukaupungeiksi”, joissa yhdistyvät asuminen, 
työnteko, harrastus, virkistys, sosiaaliset verkostot ja palvelut. Laajempiin palveluihin 
ajallisesti lyhyet etäisyydet julkisella liikenteellä 



Lahdenväylä 

-Väylät vievät valtavan määrän tilaa 
-Arpeuttavat kaupunkirakennetta 
-Toimivat fyysisinä esteinä jopa saman 
kaupunginosan sisällä 
-Haittaavat palvelujen saavutettavuutta 
-Vaikuttavat jopa kaupunginosien 
eriarvoistumiseen 

Moottoritiemäisten ympäristöjen maankäyttötarkastelut 

Kantakaupungin laajeneminen 



Myös esikaupunkialueiden 
täydennysrakentaminen 

Ratkaisu:  
-melu, pakokaasut ja hiukkaset 
Haasteet: 
-kustannukset, houkuttelevuus 



Kaupunkirakenteen 
tiivistäminen myös muualla 
kaupungin alueella 
 
Täydennysrakentaminen: 
-tukeutuu olemassa olevaan infraan 
-vaikuttaminen kaupunginosien 
eriarvoistumiseen pitkällä aikavälillä 
-korjausrakentamisen taloudellisten  
edellytysten parantaminen 
-palvelujen ylläpitäminen jne. 



 
 

Yleiskaavalla on mahdollisuus näyttää 
Helsingin tahtotila yritysalueidensa 
kehittämiseen! 
 

Mitä alueita kehitetään työpaikka-alueina? 
  
Mitkä alueet annetaan sekoittua asumisen kanssa?  
 
Mitkä annetaan muuttua kokonaan asumiseen? 

Työpaikat avainasemassa 
imagon nostamiselle 
esikaupungeissa  



Helsingin erityispiirteiden säilyttäminen 

-Ne ominaisuudet joilla pystyy 

kilpailemaan eurooppalaisessa 

kaupunkijoukossa, mm. 

 

-Matala keskusta 

 

-Merellisyys 

 

-Yhtenäiset viheralueet 

 

-Turvallisuus 

 

-Puhtaus 

 



Loppusyksy 2012 
Työohjelma Kslk/OAS 

Yleiskaavaprosessi 

Viestintä ja vuorovaikutus: kaupunkilaiset, elinkeinoelämä, sidosryhmät 

Työohjelman valmistelu 

        2014 
Kaavaluonnos/Kslk 

suunnittelu, jatkoselvitykset, vaikutusarvioinnit 

Suunnittelu- ja 
selvityshankkeet: 
tarkasteluja eri 
mittakaavatasolla koko 
Helsingin alueella 

Teemaryhmätyöskentely 

Seminaarit 
Workshopit 

Kevät 2012 
Teemaryhmien ja työpajojen  
yhteenveto 

                       2016 
Kaupunginvaltuusto 

Tavoitteiden asettelua ja lähtökohtien kartoitusta 

   2013 loppusyksy 
   VISIO Kslk 

     2015 
Kaavaehdotus Kslk 

 2013 alkutalvi 
Kslk-seminaari 



 

Kaupunkivisio vuodelle 2050 
 
Onko Helsinki kiinnostava kaupunki 2050? 
Asema seudulla –kansainvälisyys 

 
Onko houkuttelevimmat paikat asumiseen ja työntekoon 
on jo varattu? 
 
Missä käydään töissä –onko vapaa-aika ja työ 
sekoittunut ?  

 
Mikä elinkeinorakenne 2030 entä 2050? 
Millaisessa kaupungissa syntyvät uudet keksinnöt?  
 

Näkyykö ilmastonmuutoskeskustelulle loppua? 
Millä rahoitetaan rakennetun ympäristön suuri 
korjausvelka?  
 
Talouden epävarmuus tulevaisuudessa  
jatkuvaa? 
 
 

 



Mistä syntyvät asumisen 



Viihtymisen ja virkistymisen …. 



Työnteon ja yrittämisen elämykset tulevaisuudessa? 


