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Helsingin kaupunki-
suunnittelulautakunta 
päätti 10.11.2015 Helsin-
gin yleiskaavaehdotuk-
sesta. Kaupunkisuun-
nitteluviraston valmiste-
lema yleiskaava on pit-
kän aikavälin maankäy-
tön suunnitelma, jol-
la ohjataan kaupungin 
yhdyskuntarakenteen 
kehittämistä.

Lautakunnan ehdo-
tuksessa varaudutaan 
Helsingin kasvuun noin 
865 000 asukkaan kau-
pungiksi vuoteen 2050 
mennessä. Kaavassa 
mahdollistetaan myös 
vähintään 170 000 uuden 
työpaikan sijoittuminen 
Helsinkiin.

Tulevasta rakentami-
sesta noin kolmannes on 

Helsingin uusi yleis-
kaavaehdotus on näh-
tävillä 27.11.2015– 
29.1.2016. Yleiskaavas-
ta pääsee keskustele-
maan suunnittelijan 
kanssa Laiturilla (Na-
rikkatorilla) tiistaisin 
8.12., 15.12., 12.1., 19.1. 

Mesta Oy:n rakennuttamat ja arkkitehti Kirsti Sivénin 
suunnittelmat pienkerrostalot ovat valmistuneet Suursuolle 
mäenrinteeseen. Asuntoja niissä on 18 kpl. Uudet maunulalaiset 
ovat jo muuttaneet sisälle.  

Voit vaikuttaa 
yleiskaavaehdotukseen

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kaavaehdotuksesta

Suursuolle valmistui kolme 
pienkerrostaloa

Käpylän asemasta 
vetovoimainen solmukohta

Tuusulanväylä muutetaan kaupunkibulevardiksi ja sen liikenne 
on tarkoitus kääntää Käpylän aseman kohdalla kohti Veturitietä 
ja Keski-Pasilaa. Lisäksi Käpylän aseman seudusta kehittynee 
runkobussiyhteyksien pääteasema, jonne keskittyy uusia palveluja 
suurten asiakasvirtojen äärelle.

täydennysrakentamista, 
joka sijoitetaan erityises-
ti raideliikenteen solmu-
kohtiin. Kolmannes sijoit-
tuu uusille rakentamis-
alueille, kuten Malmin 
lentokentälle, ja kolman-
nes kaupunkibulevardi-
en varsille laajenevaan 
kantakaupunkiin.

Kaupunkibulevardi-
en mahdollinen toteut-
taminen aloitetaan koh-

teista, jotka ovat talou-
dellisesti kannattavim-
pia ja liikenteellisesti toi-
mivimpia. Lisäksi ennen 
toteuttamista selvitetään, 
miten rakentaminen bu-
levardien varrelle voi-
daan toteuttaa niin, ett-
eivät liikenteen melu ja 
päästöt aiheuta asumisel-
le haittaa.

www.yleiskaava.fi

Keskusta-alueet on merkitty yleiskaavaan 
punaisella ja oranssilla. Pikaraitiotiet on 
merkitty viivalla, jossa on poikkiviivoja. 
Näitä ovat mm. Raidejokeri, Jokeri 2 ja 
Tuusulan kaupunkibulevardia pitkin 
tulevaisuudessa kulkeva pikaraitiotie. 
Pyöräilybaanat näkyvät keltaisella 
pisteviivalla.

Yleiskaavan valmiste-
lussa keskeisenä ideana 
on ollut kantakaupun-
gin laajentaminen muut-
tamalla moottoritiemäi-
siä sisääntuloväyliä ur-
baaneiksi pääkaduik-
si eli kaupunkibulevar-
deiksi. Lautakunnan eh-
dotuksen mukaan kau-
punkibulevardien mah-
dollinen toteuttaminen 
aloitetaan kohteista, jot-
ka ovat taloudellises-

Kaupunkibulevardit ja Jokerit 
tiivistävät  kaupunkia

ti kannattavimpia ja lii-
kenteellisesti toimivim-
pia. Lisäksi ennen nii-
den toteuttamista selvi-
tetään, miten rakentami-
nen bulevardien varrel-
le voidaan toteuttaa niin, 
etteivät liikenteen melu 
ja päästöt aiheuta asumi-
selle haittaa.

Toimiakseen bulevar-
disointi edellyttää liiken-
nejärjestelmän kehittä-
mistä. Yleiskaavassa esi-

tetään esimerkiksi ko-
ko kaupungin kattavaa 
laajaa pikaraitiotieverk-
koa. Maunulan osalta tä-
mä tarkoittaa Raidejo-
keria, Jokeri 2:n muutta-
mista pikaraitiotieksi ja 
Tuusulan kaupunkibule-
vardin kautta kulkevaa 
pikaraitiotietä.

Uusi yleiskaava edistää 
kestäviä liikkumismuo-
toja eli kävelyä, pyöräilyä 
ja joukkoliikennettä.

ja 26.1. klo 16–18.
Kaavaehdotus on julki-

sesti nähtävillä – Virka In-
fossa (kaupungintalolla, 
Pohjoisesplanadi 11–13) – 
info- ja näyttelytila Laitu-
rilla (os. Narinkka 2)  sekä 
netissä: www.hel.fi/suun-
nitelmat ja www.yleis-

kaava.fi/ yleiskaava/
aineistot

Yleiskaavaehdotuk-
sesta voi tehdä kirjalli-
sen muistutuksen, joka 
osoitetaan kaupunki-
suunnittelulautakun-
nalle.

Käpylän aseman seudusta 
kehittyy vetovoimainen 
solmukohta


