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Kohti kestävämpää  
kaupunkisuunnittelua

Helsinki on kasvava pääkaupunki, jossa on 
hyvät edellytykset ilmastoviisaalle ja ekolo-
gisesti rationaaliselle kaupunkikehitykselle. 
Kaupunkirakenteeseen kuuluu vahva viher- 
alueverkosto metsineen ja merenrantoineen, 
mikä edesauttaa ilmastonmuutokseen sopeu-
tumista ja resilienssiä.

Ilmastolle haitallisten päästöjen vähentä-
miseksi Helsingin uusi yleiskaava painottaa 
kestävämpiä liikkumismuotoja ja kaupunki-
rakenteen tiivistämistä tehokkaan joukko-
liikenteen varrella. Kaupungin laaja sähkön-
tuotantoon liittyvä kaukolämpöjärjestelmä 
antaa mahdollisuuden mittaviin päästövä-
hennyksiin, kun energiantuotanto muutetaan 
vähäpäästöiseksi. Puuntuottajamaan pää-
kaupunkina Helsingillä olisi myös hyvä kilpai-
lukykyasema ekologisesti kestävien rakenta-
mistapojen kehittämisessä. 

Tulevaisuuden Helsinkiä suunniteltaessa tarvitaan sekä kokonaisval-
taista näkemystä että tapauskohtaisia ratkaisuja. Tämä esite tarjoaa 
esimerkkejä Helsingin pyrkimyksistä kehittää menestyksekkäällä ta-
valla urbaania, ympäristö- ja ilmasto viisaasta pääkaupunkia.

Helsinki on osaava ja 
aktiivinen ympäristö- ja 
ilmastoviisaan kaupungin 
suunnittelija

Nykyaikaista menestyvää urbanismia ei synny 
ilman monipuolista ympäristötietoutta. Ilmas-
toviisaiden ratkaisujen integrointi suunnitte-
luun koskee kaikkia hankkeita. Kehityksen ve-
tureina Helsinkiin kaavoitetaan alueita, joissa 
laatuvaatimukset hiilipäästöjen vähentämi-
seksi ja energiatehokkuuden parantamisek-
si ovat keskitasoa korkeammat ja ilmaston-
muutokseen sopeutumisen keinot näkyvästi 
käytössä. Kaavoituksessa viedään käytäntöön 
valtuustostrategiaan kirjattuja ympäristöta-
voitteita, joiden toteutumista toteutuneis-
sa asemakaavoissa ja liikennesuunnitelmissa 
seurataan aktiivisesti.

Kaavoituksen tavoitteena on löytää ja 
osoittaa olennaiset ympäristökysymykset, joi-
hin maankäytön ja liikenteen suunnittelul-
la voidaan vaikuttaa. Monipuolista kaupunki-
suunnittelua varten on laadittu teemallinen 
keinovalikoima, joka toimii tarkistuslistana eri 
suunnittelutehtävissä. 

Tämän esitteen ja sen liitteenä olevan kar-
tan avulla voit tutustua Helsingin ilmastovii-
saisiin kohteisiin. 

Helsinki  
on koti  

621 000 
asukkaalle
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llmastoviisaan 
kaupunkisuunnittelun tavoitteet 

1
Vähennetään  
autoriippuvuut-
ta suunnittelemalla 
kestäviin liikkumis-
muotoihin perustu-
vaa liikennejärjestel-
mää. 

2
Ennakoidaan 
muuttuvia ilmas-
to-olosuhteita ja 
suunnitellaan tule-
vaisuudessa menes-
tyksekkäästi pärjää-
vää kaupunkia.

3
Luodaan edellytyk-
siä hiilineutraalin 
kaupunkirakenteen 
toteutumiselle.
 

Kaupunkisuunnittelulla on 
välitön vaikutus liikenteen 
määrään ja laatuun. Suunnit-
teluratkaisuissa painotetaan 
kestäviä liikkumismuotoja 
liikkumisen kehittämisohjel-
man mukaisesti.

Suunnitteluratkaisuissa huo-
mioidaan urbaani resilienssi; 
selviytyminen ja palautumi-
nen ääriolosuhteissa –  
kuten rankkasateet, myrskyt 
ja helleaallot – sekä varau-
tuminen meriveden pinnan-
nousuun.

Tuetaan uusiutuvan energi-
an tuotantoa aluevarauksin, 
parannetaan rakennuskan-
nan energiatehokuutta ja 
ohjataan rakentamista koh-
ti hiilineutraalia ja elinkaari-
kestävää rakentamistapaa.

Helsingin kaupunki4
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4
Kehitetään innova-
tiivisia ratkaisuja 
kasvavan kaupungin 
ympäristöterveyden 
varmistamiseksi.

5
Suunnitellaan ja vah-
vistetaan virkistys- 
ja kaupunkiluonto-
verkostoa sekä 
suunnitellaan vihreää 
infrastruktuuria koko-
naisuutena. 

Maankäytön suunnittelus-
sa ollaan aktiivisesti mukana 
erilaisissa tutkimus- ja  
kehittämishankkeissa.  
Uusien yhteistyötahojen 
avulla voidaan löytää tehok-
kaampia ratkaisuja nykyisiin 
ongelmiin.

Luonnonympäristö on luon-
teeltaan muuttuviin olosuhtei-
siin mukautuvaa ja uudistuvaa.  
Suunnittelemalla kaupunkia, 
jonka rakenteen vahvana osana 
säilytetään tai rakennetaan kas-
vipeitteisiä alueita ja pienvesis-
töjä, voidaan parantaa kaupun-
gin resilienssiä. 
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Helsinki vähentää 
ilmastopäästöjään jatkuvasti
Kaupungistuminen on käynnissä oleva globaali kehityssuunta, joka ei 
osoita hiipumisen merkkejä. Jo nykyisin yli puolet maapallon väestös-
tä asuu kaupungeissa ja vuoteen 2050 mennessä osuuden arvioidaan 
lähestyvän 70 prosenttia.
Toimintojen keskittyminen mahdollistaa in-
himillisen hyvinvoinnin kasvun ja mahdolli-
suudet parempaan elämään miljardeille ihmi-
sille. Kestävään kaupungistumiseen sisältyy 
myös valtavia haasteita. Tulevina vuosina ja 
vuosikymmeninä meidän on löydettävä rat-
kaisut ihmiskunnan kaikkien aikojen suurim-
paan ympäristöongelmaan, ilmastonmuu-
tokseen. Samanaikaisesti kaupungistumisen 
kanssa etenevä ilmastonmuutos vaatii päättä-
väisiä toimia. Tämä tarkoittaa sitä, että ilmas-
tonmuutos ratkaistaan nimenomaan kaupun-
geissa tehtävillä ratkaisuilla.

Helsinki haluaa olla mukana tässä työs-
sä. Se tarkoittaa aktiivisia toimia kaupunkita-
son ilmastopäästöjen pienentämiseksi ja esi-
merkin näyttämistä muille nopeasti kasvaville 
kaupungeille siitä, miten kaupungin kasvu ja 
samanaikainen ilmastopäästöjen päättäväi-
nen vähentäminen voidaan toteuttaa.  

Monien muiden maailman kaupunkien ta-
paan Helsinki on sitoutunut merkittävään il-
mastopäästöjen vähentämiseen. Vuoden 
2030 tavoitteeksi tullaan esittämään 60 % il-
mastopäästövähennystavoitetta, josta päät-
tää kaupunginvaltuusto. Päätös mahdollistaisi 
myös hiilineutraalisuustavoiteen aikaista-
misen vuoteen 2040. Kunnianhimoisemmil-
la tavoitteilla Helsinki toteuttaisi nykyistä 
paremmin kansainvälisiä päästövähennysso-
pimuksia.Puukerrostalorakentamista Eskolantiellä 

Pukinmäessä.
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Helsingin  
asukastiheys on  

2902  
asukasta / km²

Vuonna 2016 laaditut  
asemakaavat  
mahdollistavat

8 100 
asunnon rakentamisen  
Helsinkiin

Yleiskaava on kaupungin keskeisin pitkän ai-
kavälin strateginen suunnitelma ja keskeinen 
tulevien vuosien ja vuosikymmenien päästö-
vähennyksiä ohjaava dokumentti. Maankäy-
tön suunnittelulla on liikenteen päästöihin 
suora yhteys: päästöt ovat sitä suuremmat mi-
tä hajaantuneempi yhdyskuntarakenne on. 
Yleiskaavalla ohjataan kaupunkirakenteen tii-
vistämiseen sekä väestönkasvun suuntaami-
seen joukkoliikenteen vaikutusalueelle. Yleis-
kaavan tavoitteena on myös seudullisten 
liikennepäästöjen väheneminen. 

Strategisella suunnittelulla 
kohti tiiviimpää 
kaupunkirakennetta ja 
sujuvampaa liikennettä

Liikenteen ohella Helsingissä merkittä-
viä kasvihuonekaasupäästöjä aiheutuu ener-
giantuotannosta ja energiankulutuksesta. 
Strateginen kaupunkisuunnittelu mahdollis-
taa erilaisia vähäpäästöisiä ratkaisuja ja ke-
hityspolkuja tukien energianjärjestelmän 
päästövähennysten toteutumista. Päästövä-
hennystavoitteiden saavuttaminen vaatii tule-
vaisuudessa monialaista suunnittelua, johon 
yleiskaava tuo kaupunkitasoisen maankäytön 
suunnittelun näkökulman. 

Tavoiteltaessa yhä ilmastoystävällisem-
pää kaupunkia tullaan jatkossa kiinnittämään 
yhä enemmän huomiota myös olemassa ole-
van rakennuskannan energiatehokkuuteen. 
Viisaasti tiivistyvä kaupunki tarkoittaa myös 
energianäkökulman saumatonta kytkemis-
tä osaksi kokonaisvaltaista kaupunkikehitys-
tä. ASEtetus

88 % kaavoitetusta 
kerrosalasta sijoittuu 
raideliikennevyöhykkeelle

Helsingin ilmastotiekartta  
kertoo miten Helsingistä voidaan 
tehdä hiilineutraali ja ilmaston-
muutokseen sopeutunut kaupun-
ki. Sen myötä Helsingistä voidaan 
tehdä entistä parempi paikka 
asua, työskennellä, yrittää ja vie-
railla. Ilmastotiekartta esittelee 
jokaisen helsinkiläisen vaikutus-
mahdollisuudet ilmastonsuoje-
lussa. 
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Liikkumisen 
kehittämisohjelma LIIKE

Liikkumisen kehittämisohjelmassa on määri-
telty Helsingin liikennejärjestelmälle kahdek-
san tavoitelinjausta. Tavoitteet perustuvat 
kaupungin strategisiin lähtökohtiin ja ne on 
jaettu kolmeen teemaan: sujuva arki, elinvoi-
ma ja resurssitehokkuus. 

Tavoitteena on varmistaa asukkaiden ja 
työssäkävijöiden arjen liikkumisen sujuvuus 
ja toimivuus samalla, kun ajoneuvoliikenteen 
haittavaikutuksia vähennetään. Kestävää liik-
kumista edistetään priorisoimalla kävelyä, 
pyöräilyä ja joukkoliikennettä.

Raideliikenteeseen 
tukeutuminen 

Helsingin uuden yleiskaavan liikenteellisenä 
pääperiaatteena on tukeutua vahvasti raide-
liikenneverkostoon. Nykyistä raitiovaunuver-
kostoa tullaan laajentamaan ja kaupunkibu-
levardien yhteyteen tullaan toteuttamaan 
laadukas pikaraitiotieverkosto.

Hämeentien 
liikennesuunnitelman 
uudistaminen

Hämeentiellä tullaan estämään läpiajoliiken-
ne Hakaniemen ja Sörnäisten välillä. Läpiajon 
poistaminen vähentää henkilöautoliikennet-
tä. Tämä mahdollistaa joukkoliikenteen, käve-
lyn ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen, 
lisäksi katualueen viihtyisyys paranee vähen-
tyneen moottoriajoneuvoliikenteen vuoksi.
Hämeentie. Kohde 2.

Hämeentie muutetaan joukkoliikenne- ja 
pyöräilykaduksi.
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Raide-Jokeri 

Raide-Jokeri korvaa bussilinjan 550 ja lisää poikittaisen joukkoliikenteen toimivuutta ja mat-
kustusmukavuutta Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välillä. Raide-Jokerin rei-
tin varrelle on myös mahdollista rakentaa huomattavia määriä uusia asuntoja nopean ja 
luotettavan raideyhteyden varteen. Asemakaavoitetusta asuntomäärästä täydennysrakenta-
misen osuus on nykyisellään 36 % eli noin 2900 asuntoa. 
Bussilinja 550:n reitti Helsingissä välillä Itäkeskus–Viikki–Oulunykylä–Haaga–Pitäjänmäki. 
Kohde 1.

Sähköbussit aloittivat 
toimintansa Helsingissä 
 
Helsingin seudun liikenteen (HSL) tavoitteena 
on, että vuonna 2025 pääkaupunkiseudun 
busseista kolmannes kulkee sähköllä. 
Helsingin ensimmäinen kokonaan sähköllä 
kulkeva bussi aloitti liikennöinnin keväällä 
2017 linjalla 23 Ruskeasuon ja Rautatientorin 
välillä. Akut voidaan ladata pikalatauslaitteella 
bussin päätepysäkillä matkustajien noustessa 
kyytiin. Ajokierrosta varten riittää 2–4 
minuutin lataus. Täyteen ladatuilla akuilla 
bussin toimintasäde on maksimissaan 70 
kilometriä.  
Rautatientori, linjan 23 pysäkki. Kohde 3.

Robottibussit Helsingissä

Automaattisia sähköisiä pikkubusseja on ko-
keiltu Helsingin Hernesaaressa kesästä 2016 
alkaen. Tavoitteena on saada Suomi edelläkä-
vijäksi autonomisen liikkumisen teknologia-
ratkaisujen alalla ja synnyttää uutta vientilii-
ketoimintaa. Kokeilu jatkuu Helsingin lisäksi 
Espoossa ja Tampereella. Kuskitonta sähköis-
tä liikkumista kehitetään myös uudessa  
MySmartLife EU-hankkeessa Korkeasaaressa 
ja Jätkäsaaressa.
Hernesaarenranta 4-6. Kohde 4.
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Baanaverkosto

Baanaverkosto yhdistää tulevaisuudessa suu-
rimmat asuinalueet kattavilla  ja laadukkail-
la pyöräyhteyksillä keskustaan ja muihin 
työpaikkakeskittymiin. Baanaverkosto mah-
dollistaa nopean ja suoran pyöräliikenteen. 
Ensimmäinen baanayhteys kulkee entisen sa-
tamaradan väylällä Kiasmalta Ruoholahteen. 
Pyöräilijän pikaväylä on 1,3 km pitkä. 
Kansalaistori – Länsilinkki. Kohde 7.

Keskustan 
kävelyolosuhteet

Kävelyn olosuhteita ja yhteyksiä pyritään pa-
rantamaan etenkin kantakaupungin alueel-
la. Nykyisen kävelykeskustan laajentamista ja 
sen vaikutuksia kaikkiin liikkumismuotoihin 
tutkitaan. Päätös kantakaupungin kävelykes-
kustan laajentamiseksi tehdään selvitysten 
valmistuttua poliittisessa päätöksenteossa.  
Helsingin kantakaupunki. Kohde 6. 

Kruunusillat

Kruunusillat on uusi nopea yhteys raitiovau-
nuille, pyöräilijöille ja jalankulkijoille Laaja-
salosta Korkeasaaren ja Kalasataman kaut-
ta kantakaupunkiin. Siltayhteys turvaa uuden 
Kruunuvuorenrannan sekä tiivistyvän Laaja-
salon asukkaille toimivan liikenneyhteyden 
myös tulevaisuudessa. 
Kohde 5.

Helsingin kaupunki10
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Kaupunkibulevardit

Yleiskaavan keskeinen ratkaisu uusiksi kau-
punginosiksi ovat kaupunkibulevardit. Helsin-
ki on suomalaisittain varsin tiiviisti rakennettu 
ja vaihtoehtoina kaupunkibulevardeille pidet-
tiin joko viheralueiden laajamittaista rakenta-
mista tai merenrantojen merkittävää täyttöä 
rakentamiskäyttöön. Nämä vaihtoehdot eivät 
kohtaa kasvavan kaupungin tavoitteita niin 
kestävästi kuin kaupungin sisäisten mootto-
ritiealueiden muuttaminen uusiksi ja nykyistä 
kaupunkirakennetta yhdistäviksi kaupungino-
siksi. Tästä syystä kaupunkibulevardit ovat hy-
vin merkittävä ainesosa kestävästi kasvavan 
kaupungin reseptissä. Täydennysrakentami-
sen ja kaupunkibulevardien yhteissuunnitte-
lun päämääränä on kaupungin kehittäminen 
entistä kestävämmäksi. Esimerkiksi nykyinen 
Vihdintie tullaan muuttamaan tulevaisuudes-
sa kaupunkibulevardiksi.

Yleiskaavan mukaiset kaupunkibulevardit on merkitty ku-
vassa keltaisella. Uudet projektialueet näkyvät punaisella 
ja kantakaupungin täydennysrakentamiskohteet sinisellä.
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Autoriippuvuuden 
vähentäminen
Energiatehokkuus ja 
uusiutuva energia

Ilmastonmuutosta hillitsevä 
kaupunkisuunnittelu
Ekologisesti kestävien 
aluerakennuskohteiden 
kaavoitus

Noin 2 000 asukkaan Eko-Viikki oli 1990-luvul-
la Euroopan kestävän kehityksen mukaisen 
aluerakentamisen kärkihanke. Viikinoja on 
varhainen luonnonmukaisen hulevesien käsit-
telyn kohde Helsingissä.
   Ilmastoviisaita ratkaisuja painottavat uudet 
kaupunginosat Kuninkaantammi (5 500 asu-
kasta) ja Honkasuo (2 000 asukasta) ovat ra-
kenteilla. Asemakaavoituksessa huomioituja 
teemoja ovat mm. energiatehokkuus, uusiu-
tuvan energian tuotanto, puurakentamiskort-
telit, vihertehokkuus ja monipuoliset huleve-
sien viivytykseen liittyvät ratkaisut pihoilla, 
kaduilla ja viheralueilla.

Eko-Viikki kohde 8. Kuninkaantammi  
kohde 9 (alakuvassa) ja Honkasuo kohde 10.

Liikenteen energiankulutusta ja henkilöauto-
riippuvuutta on pyritty vähentämään kaavoit-
tamalla autopaikattomia kortteleita  
Kalasatamaan (kohde 11)  ja Jätkäsaareen 
(kohde 12), alueille joissa julkinen liikenne 
palvelee erityisen hyvin.

Helsinki vaatii omistamiensa tonttien luovu-
tusten yhteydessä parempaa energiatehok-
kuutta kuin valtakunnallisesti vaadittu taso 
edellyttää. Asemakaavamääräyksissä on tie-
tyissä tapauksissa edellytetty korkeaa ener-
giatehokkuutta ja uusiutuvan energian tuot-
tamista. Honkasuolle on rakennettu myös 
matalalämpötilainen kevytkaukolämpöjärjes-
telmä, jossa kierrätetään kaukolämpöverkon 
paluuvettä.  

Autottomat korttelit

Energiatehokkuus ja 
uusiutuva energia
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Materiaalitehokkuus Hulevesien käsittely

Hulevesien luonnonmukainen käsittely yleis-
tyy Helsingissä. Viikinoja (kohde 15) on muu-
tettu luonnonmukaisesti polveilevaksi purok-
si, jonka kasvillisuus puhdistaa vesiä ennen 
kulkeutumista vastaanottavaan vesistöön. 
Maunulan luonnonmukainen biosuodatus-
alue (kohde 16) suojelee Haaganpuron tai-
menen elinolosuhteita. Kuninkaantammen 
korkeatasoinen järjestelmä tulee rikastutta-
maan myös kaupunkikuvaa, vesiä viivytetään 
urbaaniin ympäristöön sopivilla keinoilla; ton-
teilla viherkatoilla ja sadepuutarhoissa, ka-
tujen altaissa ja puroissa sekä viheralueiden 
kaskadeissa ja padotuissa puistolammissa. 
Maanpinnan sulkemista vältetään korvaamal-
la osa asfaltista läpäisevillä pinnoitteilla kuten 
nurmikiveyksellä ja kivituhkalla.

Energiaintensiivisten materiaalien (kuten be-
toni tai alumiini) käyttöä rakentamisessa on 
syytä vähentää milloin mahdollista, kunnes 
ne pystytään tuottamaan ympäristöystävälli-
semmin. Nykytilanteessa niiden valmistus on 
suuri ilmastopäästöjen aiheuttaja.  Puuraken-
taminen hillitsee sekä rakennusmateriaalien 
valmistamisesta aiheutuvaa että rakentami-
sesta aiheutuvaa energiankulutusta ja toimii 
hiilivarastona. 

Honkasuolle kaavoitettuun uuteen puu-
kaupunginosaan on noussut Helsingin ensim-
mäinen passiivienergialuokan puukerrosta-
lo. Puukerrostaloja on Helsingissä rakennettu 
myös Viikkiin, Omenamäkeen ja Pukinmä-
keen. Lisäksi Myllypuroon on rakennettu 
pientalovaltainen puukaupunginosa  
(kohde 13).

Jätkäsaaressa, Kalasatamassa ja Kruunu-
vuorenrannassa (kohde 14) on otettu käyt-
töön jätehuollon tehostamiseksi imuputkijär-
jestelmä, joka edesauttaa korkeaa lajittelun 
astetta. Kierrätysmateriaalien käyttö katura-
kentamisessa on lisääntymässä. Paikallinen 
massatasapaino voi muodostua suureksi kul-
jetusenergian säästömahdollisuudeksi, kun 
ylijäämämaa käytetään hyväksi suunnitte-
lualueella esirakentamiseen tai maastonmuo-
toiluun. Näin on tehty esimerkiksi Kuninkaan-
tammessa. 
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Viherkerroinmenetelmä 
on kaupunkisuunnittelun 
työkalu 

Helsingin olosuhteisiin luotu viherkerroin on
tontin laadullisesti painotetun viherpinta-alan 
ja kokonaispinta-alan suhdeluku. Erilaiset ele-
mentit – kasvillisuus, kasvualusta ja hulevesi-
ratkaisut – saavat kertoimen, joka määräytyy 
ekologisuuden, toiminnallisuuden, maise-
ma-arvon ja kunnossapidon näkökulmis-
ta. Viherkertoimen avulla voidaan arvioida ja 
kehittää tapoja rakentaa tiivistä kaupunkira-
kennetta, joka on vehreää ja ilmastonmuutok-
seen sopeutunutta. Sen avulla huomioidaan 
myös sosiaaliset ja esteettiset arvot pihaym-
päristössä. 

Viherverkosto ja tiivistyvä 
kaupunkirakenne

Ilmastoviisas kaupunki tukee ekologisesti 
kestäviä kulutusvalintoja arjen liikkumisessa 
ja vapaa-ajan vietossa. Tämän tavoitteen saa-
vuttamiseksi on viher- ja virkistysverkoston 
läpäistävä koko kaupunkirakenne. Asukkai-
den elämänlaatua, terveyttä sekä hyvinvoin-
tia parantavat viheralueet ovat vetovoimai-
sia ja helposti saavutettavissa. Ne yhdistävät 
kaupungin eri osia toisiinsa, tarjoavat virkis-
tyspalveluita ja niihin pääsee jalan, pyörällä ja  
julkisilla liikennevälineillä ulkoilemaan kaikki-
na vuodenaikoina. Maunulan ulkoilumajan 
edestä aukeavat Keskuspuiston ulkoilureitit 
ja hiihtoladut. Metsäläntie 9. Kohde 18. 

Viherkatot

Helsingin viherkattolinjaus edistää viherkattojen kaavoittamista ja 
rakentamista uusiin kohteisiin hulevesitulvien ja kaupunkirakenteen 
lämpösaarekeilmiön ehkäisemiseksi, kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
lisäämiseksi ja kattojen hyödyntämiseksi toiminnallisena, taloudellisena ja 
esteettisenä voimavarana. Viherkattoja on edellytetty useissa asemakaa-
voissa viime vuosina. Rakennettuja kohteita on Viikissä (kohde 8) Kalasa-
tamassa (kohde 11) ja Meilahden urheilupuistossa (kohde 17).

Keskuspuistoon pääsee hiihtämään julkisilla liikennevälineillä.
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Maisemaltaan ja luonnoltaan monimuotoi-
nen viherverkosto luonnonrantoineen, imeyt-
tävine metsänpohjineen sekä vesistöineen 
on tärkeä osa kestävyyttä ja joustavuutta il-
mastonmuutokseen varautumisessa ja so-
peutumisessa.  

Helsingin uuden yleiskaavan rinnalla on 
laadittu Viheralueiden strategista kehitysku-
vaa (VISTRA). Työn viimeisin osa, Viher- ja vir-
kistysalueiden kehittämissuunnitelma, esittää 
kokonaisnäkemyksen Helsingin viherverkos-
ton tulevaisuudesta. Tavoitteena on kehittää 
tiivistyvän kaupungin viheralueita, muita jul-
kisia ulkotiloja sekä rantoja ja saaristoa ver-
kostomaisena kokonaisuutena, joka palvelee 
virkistäytymistä monipuolisesti kaikissa kau-
punginosissa. Lähtökohtana kehittämisessä 
ovat alueiden ominaispiirteet ja moninaiset 

kulttuuri- ja luonnonarvot, kuten viheralueil-
la sijaitsevat arvoympäristöt ja luonnon moni-
muotoisuutta ylläpitävä metsäverkosto.

Helsingille ominaista on vesistöjen, luon-
nonmaiseman ja tiiviin kaupungin rinnak-
kainelo. Tätä erityispiirrettä pyritään edel-
leen säilyttämään ja vahvistamaan. Merellisen 
Helsingin osalta se tarkoittaa mm. rantarei-
tin yhtenäistämistä, vesiliikenteen kehittä-
mistä saarilta toisille sekä luonnonrantojen 
vaalimista. Koko Helsingin kehittyvän viher-
verkoston ydinsisältöjä voi aistia vaikkapa vie-
railemalla Keskuspuistossa, joka on yksi kau-
pungin vihersormista, säteittäisistä laajoista 
vihervyöhykkeistä.

Humallahti on osa Helsingin läntistä vihersormea. 
Siellä pääsee melomaan ja sup-lautailemaan.
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Vuosaaren voimalaitokset 
 
Vuosaaren maakaasuvoimalaitoksissa 
tuotetaan suuri osa Helsingin sähköstä ja 
kaukolämmöstä. Edistyksellisen tekniikan 
ansiosta voimalaitosten hyötysuhde on 
parhaimmillaan 93 prosenttia. 
Valmistumisvuosi: A 1991, B 1998 
Käärmeniementie 6–8. Kohde 19. 

Helsingin energiajärjestelmä 
on osa tiivistä 
kaupunkirakennetta 
Kaupungin alla risteilevissä tunneleissa sekä tuhansia kilometrejä pit-
kissä putkissa ja kaapeleissa siirretään energiaa rakennuksiin ja raken-
nuksista takaisin verkkoon. Tiiviin kaupunkirakenteen ansiosta ener-
giahukka on hyvin pieni. 

Sakarinmäen koulun hybridilämmitysjärjestelmä 

Sakarinmäen koulun lämmitysjärjestelmä koostuu maalämmöstä, öljylämpökeskuksesta ja aurin-
kolämpökeräimistä. Ratkaisun ansiosta vähintään 80 % koulun lämmöstä tuotetaan uusiutuval-
la energialla. Koulun oppilaat ja opettajat ovat alusta asti olleet mukana ideoimassa, kuinka uutta 
energiaratkaisua voidaan hyödyntää myös oppimiseen.  
Valmistumisvuosi: 2014 
Knutersintie 924. Kohde 20.
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Salmisaaren 
pellettilämpökeskus 
 
Lämpökeskus tuottaa kaukolämpöä 
puupelletistä. Laitoksen polttoaineteho on 
100 MW ja se tuottaa lämpöä vuosittain 25 
000 kerrostalokaksion kulutusta vastaavan 
määrän.  
Valmistumisvuosi: 2018 
Porkkalankatu 9–11. Kohde 22.

Suvilahden sähkövarasto

Suvilahden sähkövarasto koostuu 15 000 
litium-ioniakusta, mikä vastaa noin 100 000 
kännykän akkua. Varaston avulla muun muas-
sa tasataan sähköverkon kulutuspiikkejä.
Valmistumisvuosi: 2016
Parrukatu 2. Kohde 21.

Katri Valan 
lämpöpumppulaitos

Katri Valan puiston alla olevassa kallioluolas-
sa on maailman suurin lämpöä ja jäähdytystä 
tuottava lämpöpumppulaitos. Laitos tuottaa  
vähäpäästöisesti energiaa puhdistetusta jäte-
vedestä ja kaukojäähdytyksen paluuvedestä. 
Valmistumisvuosi: 2006  
Katri Valan puisto. Kohde 24.

Esplanadin jäähdytyskeskus

Esplanadin alla sijaitsevassa kallioluolassa si-
jaitsee suuri vesiallas, johon varastoidaan 
kaukokylmää. Jäähdytyskeskus on osa Euroo-
pan kolmanneksi suurinta kaukojäähdytysjär-
jestelmää. 2018 valmistuvat lämpöpumput 
lisäävät vähäpäästöisen lämmön ja jäähdytyk-
sen tuotantoa Helsingissä. 
Valmistusmisvuosi: Jäähdytysvarasto 2015. 
Esplanadi. Kohde 23.

Kivikon aurinkovoimala

Kivikon hiihtohallin katolla oleva aurinkovoi-
mala on yksi Suomen suurimmista aurinko-
voimaloista. Voimalassa on 3000 aurinkopa-
neelia, joita vuokrataan nimikkopaneeleina 
kuluttajille.   
Valmistumisvuosi: 2016 
Savikiekontie 4. Kohde 25.
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Pirkkolan urheilupuisto

Pirkkolan urheilupuistossa saavutettiin viiden 
prosentin vuosittainen sähkönsäästö ener-
giaoptimoinnin avulla. Saunojen tarpeenmu-
kainen käyttö ja etähallinta, jäähdytyksen op-
timointi jäähallissa rakennusautomaatiolla, 
valaistuksen hallinta ja luonnonvalon hyödyn-
täminen, ikkunoiden tiivistäminen ja henki-
löstön sitouttaminen energiansäästötoimin 
olivat keskeisiä toimia. Uusia energiansäästö-
toimia kartoitetaan edelleen jatkuvasti.
Ajankohta: 2010–2012
Pirkkolan metsätie 6. Kohde 27.

Fiksu Kalasatama

Fiksu Kalasatama edustaa uudenlaista älykäs-
tä kaupunkikehitystä, jossa aluetta kehitetään 
joustavasti ja kokeilujen kautta. Fiksu Kalasa-
tama tehdään yhdessä asukkaiden, yritysten, 
kaupungin ja muiden toimijoiden kesken. 

Arkea helpottavat fiksut palvelut sekä tu-
levaisuuden uudet ratkaisut. Fiksun Kalasata-
man älykkäät energiajärjestelmät ovat tärkeä 
teema ja ne ovat osana tontinluovutusehtoja, 
kuten joustava yhteistilojen vuokrausjärjes-
telmä. Kalasatamaan nouseekin Suomen en-
simmäinen älykkäiden energiajärjestelmien 
mallialue. Alueelta löytyy yksi maan suurim-
mista aurinkovoimaloista, fiksua energiava-
rastointia, ekotehokas kaukojäähdytys, äly-
käs kauko-ohjattava muuntamo, vikasietoinen 
rengasverkko sekä sähköautoverkosto.
Aloitusvuosi: 2013
Fiksu Kalasatama Living Lab, Sörnäisten  
Rantatie 22, rakennus 1 (Voimalaitos),
 rappu E, 3. kerros. Kohde 26.

Sähköautojen älylatauspisteet Kalasatamassa.
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Käpylän peruskoulun 
matalaenergiasaneeraus 

1950-luvulla rakennettu peruskoulu matala– 
energiasaneerattiin vuonna 2012.  Koulussa 
on noin 700 oppilasta ja viisi eri rakennusta. 
Koulussa parannettiin eristystä, uusittiin ikku-
nat, katto eristettiin ja asennettiin hajautettu 
energiatehokas ilmanvaihto. 

Koulussa otettiin käyttöön myös lämmön 
talteenotto suihkutiloista, luokkien ja liikun-
tasalin ilmanvaihdon ohjaus CO2-tason mu-
kaan, läsnäolotunnistimet, liiketunnistimet ja 
luonnonvalotunnistimet valaistuksen tehos-
tamiseksi. Investointikustannukset olivat noin 
kuusi prosenttia normaalia suuremmat mutta 
energiatehokkuus parani 20-30 prosenttia.
Toteutusvuosi: 2012
Mäkelänkatu 93. Kohde 28.

Konalan peruskoulun 
ilmanvaihdon optimointi 

Konalan peruskoulun ilmanvaihtoa alettiin 
optimoida tarpeen mukaisesti sisäilman laa-
dun ja kävijämäärien mukaan. Kokonaisuu-
dessa saavutettiin 13 prosentin sähkön ja 
lämmön säästöt kustannustehokkaasti. Vuo-
sitasolla saadaan 62 MWh lämmön ja 20 MWh 
sähkönsäästö. Rakennuksen vuosittaiset 
energiakulut pienenivät tuhansia euroja ja 
CO2 -päästöt 26500 kg. Samankaltainen rat-
kaisu toteutetaan vaiheittain kaikkiin 150 vas-
taavanlaisten koulun liikuntasaliin Helsingis-
sä.
Aloitusvuosi: 2011
Riihipellonkuja 2. Kohde 30.

Viikin ympäristötalo

Viikin ympäristötalo palkittiin Suomen ener-
giatehokkaimpana toimitilana vuonna 2013 
(FiGBC -palkinto). Ratkaisuina ovat muun 
muassa aurinkosähköpaneelit, sähköauton pi-
kalatauspiste, vapaajäähdytys (kallioporakai-
vot), sähkövarasto, passiivienergiarakennus ja 
bioklimaattinen energiasuunnittelu. E-luku on 
90 kWh/m2. Työntekijöitä on noin 250.
Valmistumisvuosi: 2011
Viikinkaari 2. Kohde 29.
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