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Kaupunkirakennemallina  
Raideliikenteen verkostokaupunki 
ja laajeneva kantakaupunki 
 
Uusia mittavampia maankäyttöpotentiaaleja 
 

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

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten tukeminen 
 
 
 
 
Visio hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 
3.12.2014 
  



Kuva Christina Suomi 



Kaupunkitalous vahvana läpileikkaavana teemana koko yleiskaavatyön ajan 

 
Yritystoiminnan keskittyminen (agglomeraatioetu)  
Asumisen hajaantuminen 
 
Työpaikkamäärän tulisi kasvaa korkean tuottavuuden alueilla keskustassa 
ja sen laajennusalueilla. Kasvun ja kilpailukyvyn edellytys on 
työpaikkojen pysyminen ja lisääminen Helsingissä, agglomeraatioedun 
täysimääräinen hyödyntäminen 
 
Myös asumista tulee löytää paljon samoilta alueilta. 



Helsingin ilmastopäästöjen vähentämisen 
mahdollisuudet yleiskaavassa: 
 
Maankäytön suunnittelu voi tukea ja mahdollistaa niin energian 
säästöön kuin uusiutuvan energiatuotannon lisäämiseen vaadittavia 
toimia 
 
Tärkeimmät:  
-kaupunkirakenteen tiivistäminen 
-liikenne ja liikkuminen 

-kestävä palveluiden mitoitus ja sijainti 
 
 
 
 

Alpo Tani 

Energia ja ilmastonmuutos 



Saavutettavuus 
 
Hyvin saavutettavat alueet ovat vetovoimaisia ja 
kilpailukykyisiä  
 
Nykytilanteessa saavutettavuus henkilöautolla on 
ylivoimainen julkiseen liikenteeseen nähden 
pääkaupunkiseudulla 
  
Maankäyttöä tulisi tehostaa merkittävästi poikittaisten 
joukkoliikenneyhteyksien tukemiseksi 
 
Saavutettavuustarkastelut keskeisellä sijalla 
yleiskaavatyössä 
-saavutettavuus on yksi mittari, jolla yleiskaavan 
vaikutuksia arvioidaan  
 

Susa Tulikoura, Sakari Jäppinen, Salla Ahokas 



Hyvä ympäristö - puitteet hyvälle 
kaupunkielämälle 
 
Virkistys, viihtyisyys - Hyvä kaupunkiympäristö 
Kaupunkikuva 
Ympäristöarvot, kulttuurihistorialliset arvot 
Luonto 
 

Hyvä kaupunkielämä 
Palvelut 
Sosiaaliset tekijät 
Kulttuurihistoria 
Kaupunkikulttuuri - urbaanius 

Vuonna 2050 Helsinki on  urbaani, elämää sykkivä 
metropoli 

Oikean kaupungin lisääminen on noussut tärkeäksi 

teemaksi visiotyössä 

 



 
 
Koko Helsingin alue, lukuunottamatta 
Östersundomia. 
 
Pääkartta on oikeusvaikutteinen. 
 
Oikeusvaikutteisuus ei koske nykyisiä 
projektialueita – osayleiskaavat jäävät niitten 
osalta tarkempina voimaan  
 
Teemakartat täsmentävät pääkarttaa ja auttavat 
tulkitsemaan sitä. Teemakartat eivät ole 
oikeusvaikutteisia. 
 
 
 
 

 

Helsingin uusi yleiskaava 
  
Pääkartta 

Selostus 

Teemakartat 

Liiteraportit: 

-  selvityksiä 

-  maankäyttötarkasteluja 

-  vaikutusarviointeja 

Yleiskaava-aineisto on 
kokonaisuus, johon kuuluu myös 
Työohjelman ja Vision kaikki 
materiaali 



Yleiskaavakartta 

 

Näyttää Helsingin ja seudun kaupunkirakenteen kannalta strategisesti 

tärkeimmät kehittämissuunnat ja keskeiset painopisteet 

 

• Pääkartassa esitetään ne alempiasteista kaavoitusta ohjaavat määräykset, jotka 

toteuttavat vision Helsingistä raideliikenteen verkostokaupunkina, jolla on 

laajeneva vahva pääkeskus 

• Elinvoimaiset, saavutettavat ja palvelevat keskustat 

• Täydennysrakentaminen 

• Viheralueiden ja virkistymisen verkosto 

• Urbaanin kaupungin laajentaminen ja keskustan elinvoiman säilyttäminen 

• Elinkeinoelämän toimintaedellytysten turvaaminen (sijoittumisedellytykset- 

tilavarauksia hyvin saavutettaville paikoille) 

• Kestävä liikkuminen  

• Riittävän asuntotuotannon varmistaminen 

 

• Kartassa esitetään väestön ja työpaikkojen painottuminen Visio 2050:n mukaisesti 

• Yleiskaavan keskeinen ohjausväline on mitoitus.  



 

Yleiskaavakartta muodostuu 100mx100m:n ruuduista. Tarkoitus on 

korostaa yleiskaavan yleispiirteisyyttä.  

 

Kaavakartalla eri käyttötarkoitusta kuvaavien vierekkäisten ruutujen 

tulkinta on joustava. Kaavamääräyksen mukaan ruutu kuvaa alueen 

pääasiallisen sisällön. Vierekkäisten ruutujen maankäyttö voidaan suunnitella 

myös ottamalla molempien pääkäyttötarkoitus huomioon.  

 

Pääkartalla esitetään vain alueen pääkäyttötarkoitusta kuvaava merkintä.  

Pienemmät virkistys- ja viheralueet, teknisen huollon alueet ja yleisten 

rakennusten alueet yms. sisältyvät pääkäyttötarkoitusmerkintään. 

Muut alueita koskevat määräykset ovat sanallisia, ja niiden tulkintaa 

tarkennetaan teemakartoilla.  

 

Teemakartoilla esitetään useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava 

perustuu, tai jotka helpottavat yleiskaavan tulkintaa selostuksen ja selostukseen 

liittyvien maankäyttösuunnitelmien ja selvitysten lisäksi. 

 

Teemakartoissa esitetään myös tarkempia aluerajauksia tarpeen mukaan. 

Esimerkiksi sellaisille alueille, joitten suojelusta on päätetty lailla, on 

teemakarttoihin merkitty tarkat tämänhetkiset (kaavan laadintahetki) rajaukset.  



Uusi yleiskaava on mitoittava yleiskaava.  

 

• Mitoituksen avulla 

- pystytään ohjaamaan kaupungin rakentumista paremmin 

tavoitteellisesti ja sitä kautta mitoittamaan myös palveluverkko 

 

- suunnittelemaan ja aikatauluttamaan liikenneinvestoinnit 

parhaimmalla mahdollisella tavalla vastaamaan kasvavan 

kaupungin tarpeita.  

 

- Lisäksi väestö- ja työpaikkaennusteet voidaan laatia 

täsmällisemmin, samoin kuin kaavan vaikutusarvioinnit.  

 

- Mitoitus ohjaa myös rakentamistapaa. Jakoa pien- ja 

kerrostalovaltaisiin alueisiin ei uudessa yleiskaavassa enää 

esitetä.  

 

Mitoitus on esitetty asemakaavoitettavana 

rakentamistehokkuutena. 

  



Heikki Salmikivi 





Herttoniemi-Roihupeltoa tuottavuuden 
huippualueena vahvistetaan 
 
Ammattioppilaitoksen tilat Roihupellossa 
Myllypuron Metropolian campus 
Jokeri 
Metro 
 
Sijainti Kivenlahti-Östersundomin metrokäytävässä 

Sataman yritysalueen vetovoiman vahvistaminen 

Metroasema avainasemassa  

 

Kansainväliset yhteydet 

Mahdollisuus matkustajaterminaalille 



 

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten 
turvaaminen 
 
Väestönkasvuun suhteutettuna vuonna 2050 Helsingissä on  
180 000 työpaikkaa nykyistä enemmän.  
 
Uudet tilatarpeet karkeasti arvioiden ovat noin 5 - 
5,4 milj. k-m², josta toimistotilaa 2,2 - 2,5 milj. k-m²,  
liiketilaa noin 1,7 milj. k-m² ja valmistus, varasto- ja muuta 
tilaa (julkiset palvelut, pienyritykset) noin 700 000 k-m² - 
1,5 milj.k-m² 
 
Yhdyskuntarakenteen, kaupunkitalouden, kilpailukyvyn sekä 
kaupungin vetovoiman näkökulmasta tämä tulisi 
mahdollistaa 
 
Yleiskaavalla voidaan näyttää vahva tahtotila Helsingin 

elinkeinoalueiden kehittämiseen  

 



Ideasuunnitelma Tapani Rauramo 

Roihupelto-Herttoniemi-Lounais-Myllypuro 



Helsingin kantakaupunkia tuottavuuden 
huippualueena vahvistetaan ja laajennetaan 
 
Myös muita keskustoja vahvistetaan ja 
kehitetään sekoittuneiden toimintojen: palvelujen, 
työpaikkojen ja asumisen keskittyminä 
 
Keskeiset elinkeinoalueet – tärkeimmät ja 
suurimmat työpaikkakeskittymät sekä 
elinkeinorakenteen monipuolisuuden kannalta 
keskeiset alueet säilytetään ja niitä vahvistetaan 
 
Tietyt elinkeinoalueet nähdään potentiaalisina 
tuottavuuden huippualueina: esimerkiksi Itä-
Helsingissä Herttoniemi-Roihupelto ja Vuosaaren 
sataman yritysalue 
Kantakaupunki laajenemisalueineen (Pasila- Vallila-
Kalasatama), Pitäjänmäki, Käpylä, Malmi, Viikki 
Koivusaari 





Toimitila-alueet: 
 

Oma kaavamerkintä, mutta myös keskusta-alueilla on toimitilaa 
 
Yritysalueiden säilyminen ja toimitilan lisärakentamismahdollisuuksien turvaaminen on 
aivan keskeinen kysymys Helsingin kaupunkituottavuuden kannalta.  
 
Sijaintinsa tai/ja kaupunkikehityksen kannalta strategisesti tärkeät 
toimitila-alueet on syytä edelleen merkitä toimitila-alueina. Pääkeskusta on 
edelleen vahvistettava valtakunnan tärkeimpänä työpaikkakeskittymänä. 
 
Uusia työpaikka-alueita ei esitetä – joitakin alueita esitetään muutettavaksi keskusta-
alueiksi. Keskustamääräys varmistaa, että alueella voi edelleen säilyä myös toimitilaa. 
 
Kantakaupungin laajennusalueet (kaupunkibulevardien varret) ovat keskusta-aluetta 
jonne on mahdollista sijoittua myös toimitilaa.  
 
Yleiskaavassa on riittävästi varantoa asuntokaavoitukseen, jotta nopean kasvun 
skenaario voi toteutua. Asumiseen osoitetut maankäyttövaraukset eivät kilpaile 
työpaikkarakentamisen kanssa. 



Helsingin keskustan painoarvo suuri – koko seudun ja valtakunnan 
tasolla: 
 
Toiminnallisesti sekoittunut rakenne – urbaani kaupunki 
 
Tuottavuuden huippualue– sen toimitilamäärä on hälyttävästi laskenut verrattuna 
esimerkiksi Tukholmaan – kilpailukyky 
Liiketilasta on pulaa 
 
Urbaani asuminen on alkanut houkutella uudelleen: asuminen ja työpaikat kilpailevat 
samoista tiloista -Yleiskaavassa molempia lisätään, mutta ei toisen kustannuksella. 
 
Kantakaupunkia on laajennettava, koska nykyisellään uutta rakentamispotentiaalia on 
suhteessa vähän.  
 
Yleiskaavassa kantakaupunkiin on osoitettu kaksi hieman toisistaan poikkeavaa 
kokonaisuutta Liike- ja palvelukeskustaksi. Toinen on ydinkeskustan toimitilavaltainen 
liikekeskusta-alue, toinen on Kalasatama- Vallila- Pasila akselille muodostumassa oleva 
kokonaisuus. 

 

Toimitila-alueita säilytetään Vallilassa ja Tukkutorin ympäristössä osana laajempaa 
kaupungin yritysalueiden kehittämisen kokonaisuutta (Kaupunginhallitus 20.5.2013: 
toimenpidesuunnitelma Pasila- Vallila- Kalasatama akselin kehittämisestä työpaikka- ja 
yritysvyöhykkeenä) 



KANTAKAUPUNGIN KÄVELY-YMPÄRISTÖN KEHITTÄMINEN 
Muut keskukset, keskittymät ja tihentymät  
ja yhteydet niiden välillä 
 



Kantakaupungin laajentaminen – maan vetovoimaisimman  
tuottavuuden huippualueen kasvun mahdollistaminen  

Väylät vievät valtavan määrän tilaa 

Arpeuttavat kaupunkirakennetta 

Toimivat fyysisinä esteinä jopa saman 

kaupunginosan sisällä 

Haittaavat palvelujen saavutettavuutta 

Vaikuttavat jopa kaupunginosien 

eriarvoistumiseen 
Kuva Kaupunkimittaus 



Kuva Kaupunkimittaus 



Ideasuunnitelma ”Mannerheim-bulevardilta” 
Tapani Rauramo 



Itäväylälle kaupunkibulevardi soveltuu huonosti Itäkeskuksesta länteen metroraiteen takia, 

kyseeseen tulee pääasiassa erilaiset tunnelointi- ja kattamisratkaisut 

Havainnekuvia/ideasuunnitelmia Kulosaaren tunnelista 2000-luvun alusta (NCC/B&M) ja   

Herttoniemen kattamisesta 2013 / Tuukka Linnas 

Itäväylä 



Itäkeskus- nyt 



Itäkeskus- 2050 Ideasuunnitelma Arkkitehtitoimisto B&M Oy 





Raideliikenteen ympäristöt sekä asemien ja pysäkkien 

lähelle sijoitettavat/sijoittuvat muut merkittävät 

keskustat 

 

• Malmi 

• Käpylä-Metsälä- Pohjois-Pasila 

• Keskusta 

• Itäkeskus (B& M Oy)  

• Laajasalo 

• Vuosaari 

• Malminkartano 

• Pitäjänmäki-Tali 

• Herttoniemi-Roihupelto-Lounais-Myllypuro 

• Viikki-Pihlajisto-Pihlajamäki 

• Jakomäki 

• Puistola 

• Oulunkylä-Kannelmäki 

• Melkki 

• Pukinmäki 

• Siltamäki 

 

Tarkasteluja jatketaan ja täydennetään 

kaavaehdotusvaiheessa 



Malmin maankäyttötarkastelut 
 

Tarkastellaan Malmia raideliikenteen 

merkittävänä liikenteellisenä solmukohtana. 

Laaditaan Yleiskaavaratkaisun pohjaksi 

strategisia maankäyttösuunnitelmia Malmin 

lentokenttäalueelle.  

 

Ideasuunnitelmia Latokartanontielle, 
Kristian Kere  Longinojan vartta 

tulevaisuudessa?  

kuva Kristian Kere 

Crista Toivola, Salla Ahokas 



Keskustoja koskevia määräyksiä on kolme: 
 
• Liike- ja palvelukeskusta 
• Kantakaupunki 
• Lähikeskusta 
 
Toiminnallisesti sekoittuneet alueet painotetaan yleiskaavassa keskustoihin, 
joissa on hyvät liikenneyhteydet kaikilla kulkumuodoilla. 
 
Keskustoissa varataan tilaa toimitiloille, asumiselle, julkisille palveluille sekä 
kaupalle kadunvarsitiloihin.  
 
Päivittäistavarakaupan uusien tilojen tulee tukeutua joukkoliikenteeseen.  
 
Sekoittunutta rakennetta on alueen elävyyden ylläpitämiseksi vahvistettava ja 
asumisen lisäksi tuettava muitakin toimintoja.  
 
Asumiseen tulee osoittaa rakentamismahdollisuuksia, jotka eivät kilpaile liike- 
ja toimitilan kanssa. 
 





J 

J 

Ideasuunnitelma Tapani Rauramo 

Myllypuron 

puukaupunki 

rakentumassa 

Länsi-Herttoniemi 

Myllärintien jokeriaseman varaan rakennetaan Pohjois-

Herttoniemessä, Lounais-Myllypurossa ja 

Roihupellossa monipuolinen ja koko kaupungin 

mittakaavassa merkittävä kaupunginosakokonaisuus.  

 

Herttoniemen yritysaluetta ja Roihupeltoa kehitetään 

merkittävänä työpaikka-alueena. 

 

 
Asumisen painopistealueet hyödyntävät 
nykyisiä raideyhteyksiä ja tukevat uusien 
poikittaisten raideyhteyksien syntymistä 
 



Täydennysrakentamista koskevat selvitykset ja 
maankäyttötarkastelut 
  
Esikaupunkialueiden täydennysrakentamiseen ja tonttikohtaiseen 
lisärakentamiseen liittyvät suunnitelmat ja selvitykset koko Helsingin 
alueella niitten alueitten osalta, jotka eivät kuulu aiempien teemojen 
alle. Tavoitteena on laatia eräänlainen täydennysrakentamisen 
työkalupakki. 
 
Tässä yhteydessä paneudutaan pysäköintiin, täydennysrakentamisen 
esteisiin ja pohditaan myös korkean rakentamisen periaatteita 
esikaupunkialueella. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Essi Leino 

Terhi Kuusisto 



Terhi Kuusisto 



Asuntovaltaiset alueet: 
 

Jakoa pien- ja kerrostalovaltaisin alueisiin ei ole Yleiskaava 2002:n tapaan, 
vaan asemakaavoituksessa voidaan alueet kaavoittaa sillä hetkellä 
tarkoituksenmukaisella tavalla.  
 
Alueet on jaettu neljään määräysluokkaan tavoitellun 
rakentamistehokkuutensa perusteella.  
-priorisoidaan joukkoliikenneyhteydet – tehokkainta keskustojen ja 
raideliikenteen pysäkkien ympäristössä. 
 
Tehokkuus kuitenkin kertoo myös rakentamistavasta. 
Alle 0,4 tehokkuudella merkityt alueet ovat mm. nykyisiä pientaloalueita, 
joita kuitenkin voi tehostaa nykyisestä. 
 
Alueiden lähipuistot ja pienemmät virkistys- ja viheralueet, koulut ja muut 
julkisten rakennusten alueet, palvelut, yhdyskuntatekniset aluevaraukset 
yms. sisältyvät pääkäyttötarkoitusmerkintään.  
 
 
 
 

  



600 000 asukkaan kasvu seudulla edellyttää moninverroin parempia 
joukkoliikenneyhteyksiä – rakennetaan kattava verkostomainen raideliikennejärjestelmä, 

jossa pikaraitiotiet täydentävät raskasta raideliikennettä 

 
Kaiken perusta on saavutettavuus - 
hyvin saavutettavat paikat ovat vetovoimaisimpia 
 
Yleiskaavassa keskeisiä ratkaistavia  asioita: 
 

Poikittaiset raideyhteydet: 
Jokeri 1 Ja Jokeri 2 
Saaristoratikka 

 
Ns. Tiederatikka Otaniemestä Viikkiin ja Myllypuron 
kampukselle, mahdollisesti Itäkeskukseen saakka 
 
Töölön metro jatkeineen tai pikaraitiotie 
Pikaraitiotie Itäkeskuksesta itään ja Laajasalon 

kaupunkibulevardille 

 

Vuosaaren sataman metroasema 

Roihupellon metroasema 

 
Pääliikenneverkon maanalaiset osuudet – mitä 
varauksia nykyisestä yleiskaavasta varataan myös 
uudessa yleiskaavassa 





Rautatie asemineen 
 

Metro asemineen 
 

Metro tai muu raideliikenteen runkoyhteys, sijainti on ohjeellinen 
 

Pikaraitiotie 
Joukkoliikenteen nopea runkoyhteys, joka voidaan toteuttaa bussiratkaisuna. Sijainti 
ohjeellinen 
 

Raideliikenteen yhteystarve 
Yhteys voidaan toteuttaa pikaraitiotienä tai raskaan raideliikenteen yhteytenä. Varauksen 

tarkentaminen edellyttää maankäytön ja liikenteen selvityksiä. 
 

Valtakunnallisesti/seudullisesti tärkeä tie tai katu eritasoliittymineen 
 

Kaupunkibulevardi  
Liikenne- tai katualue, jota kehitetään laadukkaana urbaanina kaupunkiympäristönä, jossa 

kaupunkirakennetta tiivistetään. Kaupunkibulevardi palvelee autoilijoita, joukkoliikennettä, 

kävelijöitä ja pyöräilijöitä. Pituus ja liittymäratkaisut ratkaistaan tarkemmassa 

suunnittelussa. 
 

Pääkatu 
 

Valtakunnallisesti tai seudullisesti tärkeän tien tai kadun tai pääkadun tai 
radan maanalainen tai katettu osuus, jonka sijainti ja pituus on ohjeellinen 
 

Vesiliikenteen yhteys tai yhteystarve 

Alustavia liikennettä koskevia kaavamääräysluonnoksia 



Urbaaneja rantoja - enemmän tilaa ihmisille, vähemmän liikenteelle.  
 

Koko kaupungin kattava rantaraitti 
 

Saaristoratikka Vuosaaresta Laajasalon kautta kantakaupunkiin 
 

Kartoitetaan uusia merellisen asumisen paikkoja.  
 

Laajennetaan vesiliikennemahdollisuuksia 
 

Avataan uusia saaria virkistyskäyttöön 
 

Satamiin tehokkaat raideliikenneyhteydet – Vuosaaren sataman metroasema  
 

Edistetään tuulivoimatuotannon mahdollisuuksia 
 

Huomioidaan Suomenlahden haavoittuvuus 





Virkistys- ja viheralue.  
Alueita kehitetään merkittävinä virkistys-, ulkoilu-, liikunta ja kulttuurialueina, jotka 
kytkeytyvät seudulliseen viherverkostoon ja merelliseen virkistysvyöhykkeeseen.  

Viheryhteys   
Laajojen virkistysalueiden välinen yhteys, viherakseli tai puistojen sarja, joka palvelee virkistys- 
ja/tai ekologisena yhteytenä. Alueiden suunnittelussa viheralueet tulee liittää luontevasti toisiinsa. 

Kulttuuristen ja maisemallisten arvojen säilyminen sekä viheryhteyksien yhtenäisyys ja jatkuvuus 
on otettava huomioon. Yhteyden luonne voi vaihdella rakennetusta puistomaiseen ja 
luonnonmukaiseen. Tarvittaessa rakennetaan vihersiltoja tai -alikulkuja. 
   
Rantaraitti   
Seudulle jatkuva rantavyöhykettä seuraileva koko kaupungin kattava rantaraitti. 
   

Merellisen virkistyksen ja matkailun alue 
Alueita kehitetään merkittävinä virkistys-, ulkoilu-, liikunta ja kulttuurialueina, jotka kytkeytyvät 

mantereen virkistys- ja viheralueisiin. Merkintä sisältää  loma-asumisen ja matkailun alueita. 

Vesialue 

Alustavia virkistys- ja viheralueita koskevia kaavamääräysluonnoksia 

Virkistys- ja viheralueilla sekä merellisen virkistyksen ja matkailun alueilla 
suunnittelussa tulee turvata kulttuurihistoriallisten ja maisemallisten arvojen 
säilyminen sekä ottaa huomioon luonnon monimuotoisuuden, 
ekosysteemipalvelujen kehittämisen, luonnonsuojelun ja ekologisen verkoston sekä 
metsäverkoston kannalta tärkeät alueet. Alueelle saa rakentaa tarpeellisia 
yhdyskuntateknisen huollon tiloja ja liikenneväyliä alueen arvot huomioon ottaen.  



Yleiskaavaluonnoksen selostuksen liitteiksi tulevat selvitykset: 

 

• Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristö 

• Linnoituslaitteet 

• Kaupunkiekologinen selvitys  

• Lepakkoselvitys  

• Liito-orava ja muut direktiivilajit ( osana Ympäristökeskuksen 

selvityksiä) 

 

• Kaupunkibulevardeja koskeva ilmanlaatuselvitys  

• Korttelimallit  liikenteen haitta-alueille kaupunkibulevardien 

rakennetekniset  ja kustannustarkastelut  

 

• Pääliikenneverkko: raideliikenneverkko sekä tie- ja katuverkko 

 

• Kaupunkitalouden hyödyntäminen yleiskaavassa  

• Riittävä toimitilavaranto (ei itsenäistä raporttia)  

 

• Korkea rakentaminen (esikaupungit, yleiskaavatasoinen) 

• Helikopterikenttä-selvitys 

• Meri-Helsinki yleiskaavassa 

 

• Raportteja maankäyttötarkasteluista eri painopistealueilta 

 



Kaavaluonnoksen vaikutusarvioinnit 

 

• Natura ja luontovaikutusarvioinnit, (Ramboll Oy) 

• Ilmastovaikutusten arviointi (mm.KEKO B,yhteistyöhanke 

Aaltoyliopiston ja muiden kaupunkien kanssa)  

• Kaupunkibulevardien Tavoitelähtöinen vaikutusarviointi (WSP 

Oy) 

• Kaupallisten vaikutusten arviointi , (FCG Oy) 

• Elinkeino- ja yritysvaikutusten arviointi 

• Alueelliset väestö- ja työpaikka-arviot 

• Ihmisiin kohdistuvat vaikutukset  

• KARVI-arviointi 

• Liikenteen vaikutusarviointeja 

• Kunnallistekniikkaan ja kaavatalouteen liittyvää 

vaikutusarviointia 

• Taulukko siitä, miten kaavaluonnos toteuttaa valtakunnallisia 

alueidenkäyttötavoitteita  

• Yleiskaavan raideliikenneverkon vaikutus saavutettavuuteen 

 

 

Vaikutusarviointeja täydennetään kaavaehdotusvaiheessa 



Pääkartan lisäksi yleiskaavaluonnokseen laaditaan teemakarttoja tarpeen mukaan 

 

Alustavat teemakartat: 

 

• Liikenne (raideliikenne sekä tie- ja katuverkko, baanaverkko) 

• Virkistys- ja viherverkosto 

• Kaupunkiluonto 

• Meri ja merelliset toiminnot 

• Kulttuuriympäristöt  

• Tekniset tilavaraukset (tarpeell. laajuus + varikot) 

• Keskusta (kävely- ja liikekeskusta, jalankulkupainotteinen keskusta) 

• Väestö- ja työpaikkakartat  

• Täydennysrakentaminen 

• Toimitila-alueet 

 

 

 

• Selostukseen tulee lisäksi yhteenvetotaulukko kaikista vaikutusarvioinneista 

• Määräysten tulkintaohje taulukkomuodossa 

 

• Vuorovaikutusraportti visiosta tulleista mielipiteistä 

• Viestintä/Vuorovaikutusraportti tilaisuuksista ja seminaareista sekä karttakyselystä 



20.11.2012 
Työohjelma Kslk/OAS 

Aikataulu 

Viestintä ja vuorovaikutus: kaupunkilaiset, elinkeinoelämä, sidosryhmät 

        11/2014 
Kaavaluonnos/Kslk 

Suunnittelu, jatkoselvitykset, vaikutusarvioinnit 

Suunnittelu- ja 
selvityshankkeet: 
tarkasteluja eri 
mittakaavatasolla koko 
Helsingin alueella 

                       
2016 
Kaupungin-
valtuusto 

Yleiskaavatoimisto/Marja Piimies 

   3.12.2013 
   VISIO 2050 Kslk 

    10/ 2015 
Kaavaehdotus Kslk 

 2013 alkutalvi 
Kslk-seminaari 
Laiturin seminaarit 

Kaavaluonnos 
nähtävillä 

10-12/2015 
Kaavaehdotus 
Nähtävillä 

 2014 alkutalvi 
Laiturin seminaarit 
Karttakysely 
Nuoret 

 2014 alkusyksy 
Kslk-seminaari 

    9/ 2016 
Lausunnot 
Kslk 


