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Elämme Helsingin tulevalle kehitykselle tärkeää vuotta. Pitkään valmis-
teltu yleiskaava on tulossa päätettäväksi kaupunginvaltuustoon tänä 
vuonna. Yleiskaavassa Helsinki varautuu merkittävään kasvuun. Olemme 
arvioineet, että vuonna 2050 Helsingissä asuu noin 865 000 asukasta. 
Yleiskaava tarjoaa mahdollisuudet väestönkasvulle, kaupungin tiivisty-
miselle ja sille, että Helsinki on jatkossakin menestyvä kaupunki, joka 
pärjää myös kansainvälisessä kaupunkien välisessä kilpailussa. 

Yleiskaava on herättänyt suurta kiinnostusta, ihmiset ovat osallistu-
neet aktiivisesti yleiskaavasta pidettyihin tilaisuuksiin ja keskusteluun. 
Uudella tavalla laadittu yleiskaava on herättänyt ymmärrettävästi myös 
huolia. Tästä kertoo se, että kaavasta jätettiin suuri määrä muistutuksia. 
Yleiskaavassa ei ole tarkkoja aluerajauksia, vaan ruuduista muodostu-
via alueita, joille on määritelty pääkäyttötarkoitus. Tämä tarkoittaa sitä, 
että yksityiskohtaiset maankäyttöratkaisut syntyvät asemakaavoituksen 
yhteydessä. Helsinkiläisillä on vielä hyvin paljon mahdollisuuksia olla 
mukana keskustelussa tulevista suunnitelmista. 

Kaupunkibulevardit on asia, josta on käyty vilkasta keskustelua. Kau-
punkibulevardien suunnittelussa on ensisijaisesti kyse kantakaupungin 
laajentamisesta ja vasta toissijaisesti liikenteestä. Muutos ei tapahdu 
kädenkäänteessä. Kaupunkibulevardeissa onkin kyse vuosikymme-
niä kestävästä prosessista, joka vaatii tuekseen runsaasti suunnittelua, 
uusien ideoiden kehittelyä ja innovatiivisuutta. Ei ole yhtä ainoaa oikeaa 
tapaa toteuttaa moottoritiemäisille alueille kaupunkibulevardeja. Jokai-
selle väylälle on löydettävä sellaiset ratkaisut, jotka tuottavat hyvää 
asuin ympäristöä, synnyttävät miellyttävää kaupunkitilaa, ovat liikenteel-
lisesti toimivia, turvallisia ja tietysti taloudellisesti toteuttamiskelpoisia. 

Helsingin kaupunkisuunnittelussa on saavutettu hyviä tuloksia vii-
meksi kuluneiden parin vuoden aikana. Asuntokerrosalaa on kaavoitettu 
yli tavoitteiden ja kaavoituksen puolesta on mahdollistaa tuottaa 6 000 
asuntoa vuodesta. Meidän on pystyttävä jatkaman hyvällä tasolla. Helsin-
gissä on asuntopula ja kaavoituksella on sen ratkaisemisessa tärkeä rooli. 

Tässä julkaisussa kerromme ajankohtaisista suunnitteluhankkeis-
tamme. Kannattaa lukea ja osallistua kaupunkisuunnittelusta käytävään 
keskusteluun!

Mikko Aho
virastopäällikkö
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto

Käynnissä on merkittävä 
kaupunkisuunnitteluvuosi 
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Helsingin kaavoituksen keskeiset tavoitteet 
pohjautuvat kaupunginvaltuuston hyväksy-
mään kaupungin strategiaohjelmaan, siihen 
liittyvään asumisen ja maankäytön toteutus-
ohjelmaan sekä pääkaupunkiseudun  kuntien 
ja valtion väliseen maankäytön, asumisen 
ja liikenteen aiesopimukseen eli ns. MAL- 
sopimukseen.

Helsingin tavoitteena on tuottaa vuosit-
tain keskimäärin 5 500 uutta asuntoa hyvien 
joukkoliikenneyhteyksien lähelle. Uusien kau-
punginosien rakentamisen lisäksi tavoittee-
na on saada vanhoihin kaupunginosiin täy-
dennysrakentamisen avulla uusia asukkaita ja 
monipuolisempi väestörakenne turvaamaan 
alueiden palveluja. Tavoitteena on myös si-
joittaa uudet kaupunginosat ja täydennys-
rakentaminen olemassa olevan ja tulevan 
raide verkon palvelualueelle ja näin eheyttää 
yhdyskuntarakennetta. Tämä edistää osaltaan 
ilmastonmuutoksen torjuntaa.

Yleiskaavalla puolestaan vaikutetaan sii-
hen, millainen Helsinki on vuosikymmenten 
kuluttua. Vuonna 2015 valmistuneessa yleis-
kaavaehdotuksessa varaudutaan Helsingin 
kasvuun noin 865 000 asukkaan kaupungiksi 
vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa mahdollis-
tetaan myös vähintään 170 000 uuden työpai-
kan sijoittuminen Helsinkiin.

Helsingin 
kaupunkisuunnittelun 
tulokset vuonna 2015

Liikennejärjestelmää Helsinki haluaa ke-
hittää pääosin raideliikenteeseen perustuen, 
joukkoliikenteen palvelutasoa nostamalla sekä 
kävely- ja pyöräilymahdollisuuksia lisäämällä.

Helsingin omien tavoitteiden lisäksi kaa-
voitusta ohjaavat valtioneuvoston asettamat 
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet. 
Ne vaikuttavat Helsingin kaavoitukseen oh-
jaamalla Uudenmaan maakuntakaavaa, joka 
puolestaan ohjaa Helsingin yleiskaavaa ja sen 
kautta asemakaavoja. Maakuntakaava laadi-
taan Uudenmaan liitossa. Kaavoitusta sääte-
lee myös maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) 
ja -asetus (MRA).

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistui 
lopulliseen hyväksymismenettelyyn vuoden 
2015 aikana 558 000 kerrosneliötä asunto-
kaavoja. Asuntokaavojen osalta kerrosalamää-
rä mahdollistaisi yli 6 000 asunnon tuotannon. 
Vuoden 2015 aikana merkittäviä kaavoitus-
kohteita oli eri puolilla kaupunkia.  Satamilta 
vapautuneilla alueilla suuria asemakaavoja 
valmistui esimerkiksi Jätkäsaaren Atlantinkaa-
relle, Kalasatamaan Verkkosaaren eteläosaan 
sekä Kruunuvuorenrantaan Koirasaarten 
alueelle. Täydennysrakentaminen osalta suu-
ria asemakaavoja valmistui esimerkiksi Roihu-
vuoren pohjoisrinteeseen sekä Kannelmä-
keen Halsuantien ja Vetelintien alueelle. 
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Malmin 
lentokenttäalueen 
asemakaavoitus 
käynnistyy

Helsingin 
yleiskaavaehdotus 
valmistellaan 
päätöksentekoon

Asemakaavoja laaditaan

Täydennysrakentamisen 
osuus asunto -
rakentamisesta vähintään

500000
Joukko - 
liikenteen  
kuljetus- 
osuus aamu - 
liikenteessä 
keskustaan  
kasvaa 

 0,2%170 000

kerros neliötä asuntotuotantoa varten  
pääosin raideliikenteen palvelu alueelle  
(yhteensä 5 500 asuntoa)

kerrosneliötä (yhteensä 1 900 asuntoa)

Helsingin 
kaupunkisuunnittelun 
tavoitteita vuonna 2016 
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Helsingin yleiskaava

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelu on lop-
pusuoralla. Yleiskaavalla vaikutetaan siihen, 
millainen Helsinki on vuosikymmenten kulut-
tua. Yleiskaavaehdotuksessa varaudutaan Hel-
singin kasvuun noin 865 000 asukkaan kau-
pungiksi vuoteen 2050 mennessä. Kaavassa 
mahdollistetaan myös vähintään 170 000 uu-
den työpaikan sijoittuminen Helsinkiin.

Helsinki kehittyy yhä urbaanimmaksi käve-
lyyn ja pyöräilyyn ja joukkoliikenteen käyttöön 
houkuttelevaksi ympäristöksi. Palvelut, asumi-
nen ja työpaikat ovat tulevaisuudessa toisiaan 
lähellä ja siten helposti saavutettavissa. Tule-
vasta rakentamisesta noin kolmannes on täy-
dennysrakentamista, joka sijoitetaan erityi-
sesti raideliikenteen solmukohtiin. Kolmannes 
sijoittuu uusille rakentamis alueille, kuten Mal-
min lentokentälle ja kolmannes kaupunkibule-
vardien varsille laajenevaan kantakaupunkiin.

Erillisellä teemakartalla esitetty metsäver-
kosto huomioidaan virkistys- ja viheralueiden 
kehittämisessä. Lähtökohtana on säilyttää ver-
koston metsäinen luonne. Helsinki on tule-
vaisuudessakin vehreä kaupunki, josta löytyy 
laajoja virkistysalueita, lähipuistoja, kaupunki-
luontoa sekä metsää. 

Yleiskaavan kanssa rinnan valmistellaan 
yleiskaavan toteuttamisohjelmaa, jossa aika-
taulutetaan yksityiskohtaisempaa suunnittelua 
kuten asemakaavoitusta yleiskaavan alueva-
rausten pohjalta. Yleiskaavan toteuttamisoh-
jelman tueksi tarvitaan jatkoselvityksiä mm. 
taloudesta, liikenteen toimivuudesta ja ilman-
laadusta kaupunkibulevardeilta, täydennys-
rakentamisesta ja miten saamme syntymään 
urbaania kaupunkia uusiin kaupunginosiin. Li-
säksi tarkastellaan yleiskaavan osoittaman 
viher verkoston, kaupunkiluonnon ja kulttuuri-
ympäristöjen säilyttämistä ja kehittämistä.

Helsingin yleiskaavan etenemistä voi seura-
ta osoitteessa www.yleiskaava.fi

Östersundomin  
yhteinen yleiskaava

Östersundomiin laaditaan kolmen kunnan yh-
teistä yleiskaavaa. Valmistelu jatkuu  keväällä 
2015 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 
saadun palautteen pohjalta. Alueelle suunnitel-
laan uutta, raideliikenteeseen tukeutuvaa pien-
talovaltaista kaupunginosaa, jossa voi vuonna 
2060 olla noin 70 000 asukasta ja 15 000 työ-
paikkaa. Joukkoliikenne perustuu Mellunmäes-
tä jatkettavaan metrolinjaan ja siihen liittyvään 
bussilinjastoon. Alueella varaudutaan myös 
pika raitioteiden rakentamiseen. Kunnallistek-
niikkaan etsitään ympäristöystävällisiä ratkaisu-
ja, yhtenä painopisteenä aurinkoenergian hyö-
dyntäminen. Alueen luontoarvot, Sipoonkorpi 
ja rannikon  Natura 2000 -alueet ovat oleellinen 
osa uutta kaupungin osaa.

Hernesaari 

Hernesaaren suunnitellaan asuntoja noin 
6 000 hengelle, rantapuistoa, venesatamaa 
 sekä satamapaikkoja risteilijälaivoille. 

Vartiosaari

Vartiosaaresta suunnitellaan omaleimainen   
ja tiiviisti rakennettu saaristokaupunginosa, 
jossa on sekä asumista että kaikkia helsinki-
läisiä palvelevia virkistys- ja vapaa-ajan toimin-
toja. Vartiosaaren uusi 5 000–7 000 asukkaan 
merellinen kaupunginosa tukeutuu keskustas-
ta Laajasalon kautta kulkevaan raitiotieyhtey-
teen. Saaren rantoja kiertävä kulttuurihistorial-
lisesti arvokas huvilaympäristö, monipuolinen 
luonto ja meri ovat suunnittelun lähtökohtana.

Yleiskaavoitus
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Esittelemme  seuraavilla  
sivuilla Helsingin asema-
kaavoituskohteet. Asema-
kaavassa määrätään, mihin 
tarkoituksiin aluetta voi 
käyttää ja kuinka paljon saa 
rakentaa. Määräykset kos-
kevat esimerkiksi rakennus-
ten korkeuksia, sijoittelua, 
rakentamistapaa sekä muita 
alueen rakenteeseen ja  
kaupunkikuvaan vaikuttavia 
seikkoja.

Asemakaava 
luo edellytykset
rakentamiselle 



12 Kaupunkisuunnitteluvirasto
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1 Kävelykeskusta 
Kävelykeskustalle laaditaan pe-
riaatesuunnitelma. Jalankulun 
olosuhteita kehitetään liikekes-
kustassa vilkkaimman asioinnin 
alueella. Julkista tilaa suunnitel-
laan myös oleskelun ja tapahtu-
mien käyttöön. 

2 Linnunlaulu
Linnunlaulun valtakunnallisesti 
ja historiallisesti arvokkaalle hu-
vila- ja puistoalueelle valmistel-
laan suojeluasemakaavaa.

3 Kamppi
Kampin SAS Radisson  -hotellin  
lisäsiivelle valmistellaan ase-
makaavan muutosta Runeber-
ginkadun ja Salomonkadun kul-
maan. Kampin metroaseman 
alueelle selvitetään eteläisten 
kaupunginosien terveysaseman 
sijoittamista.

4 Keskustan korttelit
Asema-aukion alaisille liiketiloil-
le laaditaan asemakaavan muu-
tos Sokoksen liiketilojen laajen-
tamista varten. Wuorion talon 
tontille osoitteeseen Unionin-
katu 39 laaditaan asemakaa-
van muutos pihasiiven koro-
tusta varten. Kluuvissa Itäisen 
teatterikuja ja Mikonkadun väli-
selle Apina-korttelille laaditaan 
rakennuskiellon poistava ase-
makaavan muutos. 

5 Eteläsatama
Eteläsataman suunnittelu jat-
kuu ja siinä otetaan huomioon 
Guggenheimin suunnittelu-

kilpailun sekä varausselvityksen 
tulokset. 

6 Marian sairaala 
Sairaalatoiminnan päätyttyä 
alueelle suunnitellaan uutta 
käyttöä ja luodaan mahdollisuuk-
sia täydennys rakentamiselle. 
Suojelutarve  arvioidaan uudel-
leen.

7 Merihaka ja Hakaniemi
Alueelle suunnitellaan täyden-
nysrakentamista. Hakaniemensil-
lan uusiminen mahdollistaa kau-
punkirakenteen tiivistämisen.

8 Alppipuisto ja Lenininpuisto
Laaditaan asemakaava,  jossa 
sovitetaan yhteen puistojen 
suojelu tavoitteet sekä käytön 
tarpeet, ottaen huomioon ajan-
kohtaiset maankäytön muutos-
paineet reuna-alueilla.

9 Satamakatu 7–11
Rakennukset muutetaan pää-
asiassa asuntokäyttöön. Osoit-
teessa Satamakatu 9 sijaitse-
van rakennuksen osalta tutkitaan 
myös sen soveltumista suur-
lähetystökäyttöön. 

10 Kanavakatu 14
Laaditaan asemakaavan muutos 
liike- ja toimistorakennusta sekä 
kaupunkiaukiota varten.

11 Mäntymäki–Eläintarha
Mäntymäen–Eläintarhan-alueel-
le on hyväksytty maankäytön pe-
riaatteet. Urheiluhallin ja  siihen 
liittyvien palvelujen sekä asu-

misen sijoittamista selvitetään 
Mäntymäen ja Nordenskiöldin-
kadun varrelle.

12 Hernesaari 
Hernesaaren suunnitellaan 
asuntoja noin 6 000 hengelle, 
rantapuistoa, venesatamaa sekä 
satamapaikkoja risteilijälaivoille. 
 
13 Jätkäsaaren  
matkustajasatama 
Alueelle suunnitellaan uutta 
matkustajaterminaalia, sataman 
laajennusta sekä hotellia.
 
14 Melkinlaituri
Alueelle valmistellaan asunto-
valtainen asemakaava. 
 
15 Panamanranta 
Saukonlaiturin kanavan länsi-
puolella kaksi pientalokortte-
lia muutetaan asuinkerrostalo-
kortteleiksi.
 
16 Tanssin talo 
Kaapelitehtaaseen ja sen itä-
puolelle uudisrakennukseen 
suunnitellaan tiloja tanssitai-
teelle.
 
17 Kellosaarenranta
Ruoholahden kanavan varrel-
le suunnitellaan asuntorakenta-
mista Kellosaarenrannan vara-
voimalaitoksen kohdalle.
 
18 Jätkäsaaren  
keskustakorttelit
Alueelle suunnitellaan Jätkäsaa-
ren kaupallista keskusta, toimi-
tilaa ja asuntorakentamista.
 
19 Laakso–Aurora
Laakson ja Auroran sairaala- 
alueiden kehitysmahdollisuuk-
sia tutkitaan. Sairaala-alueiden 
tarkastelu liittyy sosiaali- ja ter-
veyspalveluiden uudelleenjär-
jestelyihin.

Kantakaupunki 

Hernesaareen  
suunnitellaan asuntoja  
6 000 hengelle

KATA JANOKKA
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20 Pikku-Huopalahden  
pohjoisosa
Mannerheimintien ja Vihdin-
tien kulmauksessa oleva noin 
5,5 hehtaarin tontti muutetaan 
pääasiassa asumiseen. Tontil-
la nykyisin toimivat hammaslää-
ketieteenlaitos ja oikeuslääke-
tieteenlaitos siirtyvät Helsingin 
yliopiston muihin tiloihin. Ny-
kyiset rakennukset tullaan pur-
kamaan. Uusia asukkaita alueel-
le tulisi noin 2 000.

21 Ruskeasuo,  
Tenholantie 12
Invalidisäätiön vanha proteesi-
paja puretaan ja tilalle rakenne-
taan asuinkerrostaloja. Säilyvien 
rakennusten suojelumääräykset 
ja piha-alueita koskevat mää-
räykset tarkistetaan. 

22 Ruskeasuo
Ratsastuskeskukseen on suun-
nitteilla katettu ratsastuskenttä 
ja pysäköintipaikan laajennus.
Jousiammuntakenttä muute-
taan monitoimikentäksi. Olym-
piarakennusten muodostama 
kokonaisuus suojellaan.

23 Eteläinen Postipuisto
Ilmalan aseman, ratapihan ja 
Keskuspuiston väliin suunni-
tellaan uutta asuin- ja toimi-
tila-aluetta. Asuntoja alueel-
le tulee noin 4 000 asukkaalle. 
Asuntojen lisäksi rakennetaan 
toimitiloja yrityksille ja pal-
veluille. Asuminen painottuu 
alueen länsiosaan Keskuspuis-
ton kupeeseen. Uudet toimisto- 
ja liiketilat tulee lähelle Ilmalan 
asemaa. Suunnittelussa varau-
dutaan raitiotiehen Pasilasta Il-
malan kautta Maaliikennekes-
kuksen tulevalle asuinalueelle.

24 Keski-Pasilan  
ratapiha korttelit
Puretun ratapihan paikalle 
suunnitellaan asuntoja noin 
3 200 asukkaalle ja toimitiloja 
noin 1 000 työntekijälle. Alueel-
le on suunniteltu myös koulu ja 
päiväkoti. Ratapihakorttelit on 
erinomaisten julkisten liiken-
neyhteyksien varrella ja lähellä 
Keski-Pasilaan nousevan Triplan 
palveluita.

25 Maaliikennekeskuksen 
alue
Pohjois-Pasilan entisen maa-
liikennekeskuksen tilalle Kes-
kuspuiston kupeeseen suun-
nitellaan noin 5 000 asukkaan 
asuinalue. Kaupunki järjestää 
kilpailun ilmoittautumis- ja neu-
vottelumenettelyllä, jolla tähdä-
tään kuuden asuntokorttelin ra-
kennuttajien valintaan. Alueen 
asemakaava valmistellaan 
kumppanuuskaavoituksena. 

26 Itä-Pasila, Asema-
miehenkatu 3
Korttelikohtainen kaavamuutos-
hanke luo edellytykset 
70- luvulla rakennetun toimisto-
talon purkamiselle ja asuinker-
rostalon rakentamiselle sen ti-
lalle. 

27 Keski-Pasilan tornialue
Alueesta on valmisteilla kan-
sainvälinen arkkitehtuuri- ja 
toteutuskilpailu. Tarkastelu-
alueeseen kuuluvat myös 
Veturi tallien ja Toralinnan 
 arvokkaat rakennukset, jotka 
suojellaan.

Pasilan sillan eteläpuolelle 
suunnitellaan tiivis ja  
urbaani alue. Sinne on suun-
nitteilla 8–10 tornitaloa.
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28 Suvilahti
Entisen voimalaitoksen ja 
kaasutehtaan tontille laaditaan 
asemakaavan muutos kulttuuri-
keskuksen tarpeisiin. Olemassa 
olevat rakennukset suojellaan ja 
lisärakentamista tutkitaan. Alue 
on RKY-aluetta eli valtakunnal-
lisesti merkittävää rakennettua 
kulttuuriympäristöä.

29 Nihti
Kalasataman eteläisimmälle 
osa-alueelle suunnitellaan asu-
mista ja lähipalveluita 3 000 
asukkaalle. Alueen läpi suunni-
tellaan raitiotielinjausta, joka on 
osa Kruunuvuorenrannan raitio-
tieyhteyttä.

30 Lihapiha 
Laaditaan asemakaavan muutos 
kaupungin teknisten virastojen 
toimitalolle Työpajan kadun ja 
Hermannin rantatien rajaamaan 
kortteliin.Koskelan sairaala-alue

31 Vallila
Opiskelija-asuntolan korttelia 
tiivistetään Rautalammintiellä. 
Mäkelänrinteen lukiota ja liikun-
takeskusta laajennetaan.

32 Länsi-Käpylä
Alueen rakennuskanta suojel-
laan.

33 Koskelan sairaala   
ja pesulat
Sairaala- ja pesulakäytöstä pois-
tuneille alueille laaditaan ase-
makaava asumista ja  palveluja 
varten.

34 Vallisaari ja  
Kuninkaansaari
Helsingin edustan linnakesaa-
rista Vallisaari ja Kuninkaansaa-
ri aukeavat vuoden 2016 aika-
na yleisölle. Alue muutetaan 
virkistys alueeksi, jonka ylläpi-
dosta vastaa Metsähallituksen 
luontopalvelut.
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35 Koivusaari 
Koivusaaren osayleiskaavaehdo-
tus hyväksyttiin kaupunginval-
tuustossa tammikuussa 2015. 
Koivusaaren suunnittelu siirtyy 
asemakaavavaiheeseen. Koivu-
saarta on suunniteltu uuden 
metroaseman ympärille raken-
tuvaksi merelliseksi ja urbaanik-
si kaupunginosaksi, jossa tulisi 
olemaan n. 5 000 asukasta ja n. 
3 500 työpaikkaa.

36 Talinranta
Talinrannassa sijaitseva ra-
kentamatta jäänyt yleisten 
 rakennusten tontti muutetaan 
asuntotontiksi. Asemakaavan 
muutoksen yhteydessä tutki-
taan Talinrannan alueella myös 
muita mahdollisuuksia täyden-
nysrakentamiseen.

37 Kannelmäen ostoskeskus 
Nykyiset liikerakennukset 
on suunniteltu  purettavaksi. 
Alueelle suunnitellaan noin 
27 000 kerrosneliötä asuntoja 
ja 2 750 kerrosneliötä liiketilaa. 
Tämä mahdollistaa  kaupallisten 
lähipalvelujen säilymisen 
alueella. 

38 Pitäjänmäki,  
Strömbergintie 4  
Korutehtaan toiminta on siirty-
mässä muualle ja tontin muutta-
mista asuinkäyttöön tutkitaan. 
Rakennusten suunnittelussa 
huomioidaan vanha tehdasmil-
jöö ja arvokas puistoympäristö. 
Pysäköinti sijoitetaan maan alle.

39 Pohjois-Haaga,  
Ida Aalbergin tie
Osoitteessa Ida Aalbergin tie 
1 suunnitellaan täydennys-

rakentamista. Tontille osoite-
taan uutta asumista noin 5 000 
kerrosneliötä. Tontilla oleva 
vanha yksikerroksinen raken-
nus  puretaan. Autot sijoitetaan 
maan alle.

40 Patterimäki  
ja Raide- Jokeri  
Raide-Jokerille kaavoitetaan 
 varaus Patterimäen läpi. Samal-
la kaavoitetaan asuntoja Pitä-
jänmäentien ja Pajamäentien 
risteyksen tuntumaan. Asema-
kaavassa mahdollistetaan HKR:n 
työtukikohdan rakentaminen 
pääosin maan alle. 

41 Maununneva,  
Kaarelankuja 2  
Senaatti-kiinteistöt tutkii Suo-
malais-venäläisen koulun 

Läntinen Helsinki 

huono kuntoisten rakennusten 
korvaamista uudisrakennuksel-
la. Kaavoituksen yhteydessä tut-
kitaan myös pyöräliikenteen 
laatu käytävien tilavaraukset.

42 Kannelmäki,  
Pelimannintien ympäristö 
Pelimannintien länsipään kort-
teleissa tutkitaan asuntojen täy-
dennysrakentamista yhdes-
sä yksityisten tontinhaltijoiden 
kanssa. Selvitetään nykyisten 
pysäköintialueiden tehostamis-
ta kansiratkaisuin.

43 Pitäjänmäki,  
Takomotie 8  
Selvitetään edellytykset muut-
taa päiväkoti ja Takomopuiston 
vieressä sijaitseva toimitilara-
kennus asuinrakennuksiksi.

Kannelmäen ostoskeskus
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44 Patola, Käskynhaltijan - 
tien varsi  
Käskynhaltijantien varteen 
suunnitellaan uusia asuntoja 
Raide-Jokerin asemakaavan yh-
teydessä. Tavoitteena on,  että 
Käskynhaltijantien ympäristö 
muuttuu tiiviisti rakennetuksi 
kaduksi, jonka varrella on asun-
tojen lisäksi liiketilaa.  

45 Maunula, Pirjontie– 
Pirkkolantien ympäristö
Pirjontien ja Pirkkolantien reu-
na-alueilla välillä Pakilantie– 
Metsäpurontie tutkitaan täy-
dennysrakentamismahdolli-
suuksia Raide-Jokerin varrella. 
Uutta asuinrakentamista tulee 
noin 12 000 kerrosneliötä.

46 Oulunkylän asemanseutu 
Oulunkylän keskusta on mer-
kittävä joukkoliikenteen solmu-

45

Pohjoinen ja 
koillinen Helsinki 

kohta. Tarkoituksena on tutkia 
täydennysrakentamista päära-
dan kummallekin puolelle Rai-
de-Jokerin vaatimat tilavarauk-
set huomioiden. Ensimmäisessä 
vaiheessa laaditaan kaavamuu-
tos Maaherrantien ympäristöön.

47 Pihlajiston keskus 
Pihlajiston ostoskeskusyhtiön 
kanssa yhteistyössä tutkitaan 
vanhan rakennuksen purkami-
sesta ja korvaamista uusilla ra-
kennuksilla, joihin asuntoja ja 
maantasoliiketilaa. Päivittäista-
varakaupan ja asuntojen sijoit-
tamista Jokeri-pysäkin yhtey-
teen selvitetään.

48 Pukinmäen 
 asemanseutu 
Pukinmäen aseman lähiympäris-
tössä tutkitaan kaupunkiraken-
teen tiivistämisen edellytyksiä. 

MAUNULA

Raide-Jokeri Käskynhaltijantiellä
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Malmin 
terminaali 
ja hangaari 
suojellaan.

JAKOMÄKI

49 Tapanila, Fallkullan kiila
Heli-ratavarauksen poistumisen 
myötä pääradan ja Suurmetsän-
tien rajaamalle alueelle Tapani-
lan aseman yhteyteen kaavoi-
tetaan kerrostalorakentamista 
noin 35 000 kerrosneliötä   
sekä noin 1 000 kerrosneliötä  
liiketilaa. 

50 Jakomäen keskiosa 
Jakomäessä selvitetään alueen 
palvelurakennusten peruskor-
jaus- ja uudistamismahdolli-
suuksia kokonaisuutena. Sa-
massa yhteydessä tutkitaan 
asuntojen täydennysrakentami-
sen edellytyksiä alueella. 

51 Fallkullan tila 
Fallkullan maatilakokonaisuu-
den alueelle laaditaan asema-
kaavan muutos. Fallkullan ti-
laa ympäristöineen kehitetään 
virkistyksen, opetuksen, urhei-
lun ja kulttuurin minipuoliseen 
käyttöön kulttuuriympäristön 
suojelutavoitteet huomioiden. 
Nykyisten toimintojen  lisäksi 
alueelle tutkitaan mm. päivä-
kodin sijoittamista.

52 Malmin lentoaseman  
rakennukset
Terminaali- ja lentokonehangaa-
rille laaditaan asemakaavan 
muutos, jossa rakennukset suo-
jellaan ja käyttötarkoitus muu-
tetaan julkiseen kulttuuri- ja va-
paa-ajan käyttöön. Ne kuuluvat 
RKY-alueeseen eli ovat valta-
kunnallisesti merkittävää raken-
nettua kulttuuriympäristöä.

53 Tattarisilta
Tattarisillalle ja  Lahdenväylän 
uudelle liittymälle laaditaan 
asemakaavan muutos, jossa 
otetaan huomioon julkisen lii-
kenteen, pyöräilyn ja autoilun 
yhteystarpeet Malmin lento-
kentän alueelle.
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Itäinen ja 
kaakkoinen 
Helsinki 

54 Vuosaaren keskusta
Vuosaaren keskustaan laaditaan 
suunnitteluperiaatteet. Julkisen 
liikenteen solmukohtaan muo-
dostuva liike- ja palvelukeskus-
ta suunnitellaan kantakaupun-
kimaiseksi, elämykselliseksi ja 
käveltäväksi ympäristöksi. Kes-
kustan hyvien yhteyksien varrel-
le ja palveluiden ääreen lisätään 
myös asumista. Alueelle sijoittu-
vat suurimmat julkiset hankkeet 
ovat Monipuolinen palvelukes-
kus ja Vuosaaren lukio. Kes-
kustan alue jakautuu useisiin 
asema kaavahankkeisiin. 

55 Lohiniemenranta 
Lohiniemenrannan Villa  Harbo 
-huvilan ja Harbo Lounge 
-sauna tilan yhteyteen suunnitel-
laan koulutus- ja majoitustiloja 
yrityskäyttöön. 

56 Ounasvaarantie 2  
ja Pallaksentie 1
Alueelle on tontinomistajien 
aloitteesta suunnitteilla uudis-
rakentamista siten, että nykyi-
set rakennukset puretaan ja 
korvataan uudella tehokkaam-
malla  asuntorakentamisella. 
Tavoitteena on Mellunmäen 
keskusta täydentävä monimuo-
toinen ja elävä kaupunkikortteli. 

57 Kontulan ostoskeskus
Kontulan ostoskeskuksen asun-
topainotteista täydennysraken-
tamista suunnitellaan yhteis-
työssä ostoskeskusyhtiöiden 
kanssa. 

58 Lirokujan ja Keinu-
laudantien alue
Kontulantien, Kontulankaaren ja 
Keinulaudantien varteen suun-
nitellaan tehokasta asuntora-
kentamista.

59 Kaarenjalka 5  
ja Keinulaudantie 7
Tonteille suunnitellaan asuin-
kerrostalojen rakentamista Sato 
Oy:n aloitteesta.

60 Kontulan täydennys-
rakentamisen periaatteet
Tavoitteena on kerrosta-
loalueen yksittäisten tonttikoh-
taisten lisä rakennushankkeiden 
ohjaaminen alueen ominaispiir-
teisiin soveltuvalla tavalla sekä 
täydennysrakentamismahdolli-
suuksien tutkiminen niin, että 
otetaan huomioon valmisteilla 
olevan yleiskaavan raideliiken-
nevaraus.

61 Meri-Rastila 
Alueelle tutkitaan täydennys-
rakentamista sekä puistojen, 
aukioiden ja katualueiden pe-
rusparannusta.

62 Neitsytsaarentie 2–8
Kallvikintien varteen suunnitel-
laan uusia 5–7 kerroksisia asuin-
taloja. Täydentävää rakenta-
mista suunnitellaan nykyisten 
asuinrakennusten yhteyteen 
noin 10 000 kerrosneliötä osin 
vanhalle huoltoaseman tontille. 

VUOSAARI
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63 Myllypuro,  
Karhun kaatajan alue
Alueelle on suunnitteilla asunto-
rakentamista palveluineen, vir-
kistysyhteyksineen ja -alueineen, 
sekä Viilarintien varteen Raide- 
Jokerin pikaraitiolinja pysäkkei-
neen. Kaavoittaminen edellyttää 
valmisteilla olevan yleiskaavaeh-
dotuksen voimaantuloa. 

64 Myllypuro, Yläkiventie 6
Yläkiventien ja Yläkiventien ris-
teyksen viereiselle asuntotontil-
le suunnitellaan täydennysraken-
tamista. 

65 Vartioharjun siirtola-
puutarha
Linnavuorenpuistoon suunni-
tellaan uutta siirtolapuu tarha-
aluetta. Tavoitteena on toteuttaa 

avoin ja nykyaikainen siirtola-
puutarha-alue.

66 Kulosaaren ostoskeskus
Kulosaaren ostoskeskusta uu-
distetaan ostoskeskusyhtiön 
aloitteesta. Osa ostoskeskuk-
sesta peruskorjataan ja säilyte-
tään nykyisessä käytössään, osa 
ostoskeskuksesta puretaan ja 
 tilalle suunnitellaan asuntora-
kentamista. 

67 Kulosaaren kerrostaloalue
Tavoitteena on kerrostaloalueen 
yksittäisten tonttikohtaisten 
lisä rakennushankkeiden oh-
jaaminen harmoniseksi koko-
naisuudeksi. Työn yhteydessä 
kartoitetaan nykyisen rakenne-
tun ympäristön arvoja ja omi-
naispiirteitä sekä tutkitaan 

Herttoniemen sairaala-alue

mahdollisuuksia täydennys-
rakentamiseen.

68 Siilitie
Alueelle suunnitellaan lisäraken-
tamista tonteilla raideliikenteen 
välittömässä läheisyydessä. 

69 Länsi-Herttoniemi
Alueelle suunnitellaan Länsi- 
Herttoniemen maisemaan ja 
kaupunkikuvaan sopivaa täy-
dennysrakentamista. 

70 Herttoniemen sairaala 
Toimintansa lopettavien sairaa-
lan ja terveysaseman tilalle ja 
niiden ympäristöön suunnitel-
laan uutta asuntorakentamista 
ja päiväkotia. Liikuntapuistoon 
laaditaan samalla asemakaavaa 
sen toimintaedellytysten tur-
vaamiseksi. 
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71 Laajasalon kauppakeskus
Yliskylässä suunnitellaan Laaja-
salontien varteen asuinkerros-
taloja. Osa taloista sijoittuu 
suunnitteilla olevan kauppakes-
kuksen kortteliin. Laajasalon-
tien moottorikatua muutetaan 
kaikkien liikkumistapojen katu-
alueeksi Koirasaarentien riste-
yksestä pohjoiseen. 

72 Laajasalo, Koirasaarentie 
ja Ilomäentie
Koirasaarentielle ja Ilomäentiel-
le suunnitellaan raitiotietä ja nii-
den varsille uudisrakentamis-
ta, sekä selvitetään yksityisten 
kiinteistöjen tarvetta lisäraken-
tamiselle tonteilleen. Molem-
mat suunnittelualueet liittyvät 
Laajasalontien muuttamiseen 
kaikkien liikkumistapojen katu-
alueeksi. 

73 Laajasalo, Reposalmentie
Laajasalon itäisen rannan tun-
tumassa Yliskylässä, selvite-
tään monipuolisen merellisen 
asuinalueen kaavoittamista val-
misteilla olevan yleiskaavaeh-
dotuksen mukaisesti. Reposal-
mentielle esitetään raitiotietä, 
josta on yhteys Vartiosaareen. 
Kaavoittaminen edellyttää val-
misteilla olevan yleiskaavaehdo-
tuksen voimaantuloa. 

74 Laajasalon puistokatu
Yliskylän pohjoisosassa Laaja-
salon sillalta kauppakeskuksen 
korttelin saakka sekä Yliskylän-
lahden alueelle suunnitellaan 
asuinkerrostaloja ja katualueen 
muutoksia. Yliskylänlahden 
ranta- aluetta kehitetään merel-
liseksi asuinalueeksi, jossa on 
venesatama ja rantapromenadi. 
Yliskylänlahden kaavoittaminen 
edellyttää valmisteilla olevan 
yleiskaavaehdotuksen voimaan-
tuloa. 

75 Laajasalon Itäranta
Laajasalon itärannalla sijaitse-
vaa laajaa virkistysaluetta 
suunnitellaan monipuolisena, 
luonnon- ja maiseman arvoja 
korostavana toiminnallisena ko-
konaisuutena, jossa on yhtenäi-
nen merenrantareitti. Tutkitaan 
mahdollisuuksia täydennys-
rakentamiseen virkistysalueen 
reunoilla ja kohteissa, missä se 
tukee virkistysalueen toimin-
toja.

76 Stansvikinkallio
Alueelle suunnitellaan  kerros- 
 ja pientalokortteleita sekä 
Kruunu vuorenrannan kaupal-
listen ja julkisten palveluiden 
 keskukset

77 Herttoniemi,  
Työnjohtajankatu
Alueelle, jossa on poistuvaa 
teollisuutta ja rakentamattomia 
tontteja, suunnitellaan asuntoja 
sekä liike- ja toimitiloja Hertto-
niemen yritysalueen suunnitte-
luperiaatteiden mukaisesti. Ta-
voitteena on rakentaa urbaania 
ja arkkitehtonisesti eloisaa kau-
punkia hyvien julkisen liiken-
teen yhteyksien äärelle alue. 

Yliskylänlahden rantaa 
kehitetään merelliseksi 
asuinalueeksi



Kaavoituskatsaus 2016 29

1 2

km

0

76

77

72

74

71
73

7575

KRUUNU- 
VUORENRANTA

LAA JASALO

SANTAHAMINA

VARTIOSAARI

TAMMISALO

LAA
JASA

LO
N

TIE

1 KM



30 Kaupunkisuunnitteluvirasto

1 2

km

0

78

79

1 KM



Kaavoituskatsaus 2016 31

1 2

km

0

78 Itäinen saaristo
Helsingin itäisen saariston yli   
30 saarta ja luotoa saa ensim-
mäisen asemakaavansa. Kaavan 
tavoitteena on kehittää saaris-
ton monipuolista käyttöä sekä 
lisätä virkistyksen ja matkailun 
mahdollisuuksia. Saarien käyttö-
mahdollisuuksien avoimuutta ja 
tavoitettavuutta parannetaan.

79 Karhusaari
Keväällä 2015 valmistuneen 
Karhusaaren kaavarungon pe-
rusteella käynnistetään asema-
kaavan muutoksia täydennys-
rakentamista varten.
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Liikenne- 
suunnittelu

Liikenteen suunnittelussa 
liikenneturvallisuuden 
parantaminen on keskeinen 
tavoite. Isot periaatteelliset 
liikenneratkaisut, kuten 
pääkadut ja raideliikenteen 
rakentaminen, määritellään 
yleiskaavassa ja osayleis-
kaavoissa. Tarkat liikenne-
järjestelyt määritetään 
liikennesuunnitelmissa 
asemakaavoja laadittaessa. 
Liikennesuunnitelman pohjalta 
laaditaan katusuunnitelma.
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Liikenteen kehittä-
miseen liittyviä 
suunnitteluhankkeita 
Helsingissä 2016

Liikkumisen kehittämisohjelma
Helsinki toteuttaa liikennesuunnittelua stra-
tegisesti ohjaavaa Liikkumisen kehittämis-
ohjelmaa ja sen toimintalinjauksia.

Kävelyn edistäminen
Vuonna 2016 tehdään kävelykeskustan pe-
riaatesuunnitelma. Lisäksi ohjelmoidaan ja 
 toteutetaan kävelytutkimuksia.

Pyöräliikenteen edistäminen
Tavoitteena on, että pyörällä tehtyjen mat-
kojen osuus kasvaa 15 prosenttiin vuoteen 
2020 mennessä. vuonna 2016 valmistuu mm. 
pyöräliikenteen suunnitteluohje ja tehdään 
liikennesuunnitelmia pyöräliikenteen tavoite-
verkon toteuttamiseksi. Lisäksi laaditaan 
suunnitelma kaupunkipyöräjärjestelmän laa-
jenemiselle. Tutkimuksista toteutetaan pyö-
räliikenteen barometri 2016.

Liikenneturvallisuuden parantaminen
Kaupungin liikenneturvallisuustyötä ohjataan 
vuonna 2014 laaditun liikenneturvallisuuden 
kehittämisohjelman pohjalta. Vuonna 2016 
määritetään mm. suojateiden turvallisuustoi-
menpiteiden priorisoinnin periaatteet ja kar-
toitetaan kantakaupungin koulujen liikenne-
turvallisuustilanne.

Pysäköinti
Helsinki jatkaa kaupunginhallituksen hyväk-
symän Helsingin pysäköintipolitiikkaselvityk-
sen pohjalta toimenpiteitä pysäköinnin kehit-
tämiseksi. Vuoden 2016 aikana tarkistetaan 
esimerkiksi toimitilojen ja palvelujen auto-
paikkamäärien laskentaohjeet. Lisäksi kehite-
tään mm. pysäköinnin maksujärjestelmää ja 
luodaan uusia malleja Helsingin aluekehitys-
kohteiden pysäköinnin järjestämiseksi. Pyörä-

pysäköinnin uusi suunnitteluohje valmistuu 
vuonna 2016. Alueellisten pyöräpysäköinti-
suunnitelmien laatimista jatketaan sovitun 
ohjelman mukaisesti. 

Autoliikenteen suunnittelu
Vuonna 2016 laaditaan autoliikenteen 
tavoite verkkoluonnos vuosille 2025, 2040 ja 
yleiskaavaehdotuksen tavoitevuodelle. Hel-
singin katuverkon nopeusrajoitusjärjestelmä 
tarkistetaan.

Älyliikenteen kehittäminen
Helsingin liikennejärjestelmän  toimivuutta, 
tehokkuutta ja turvallisuutta parannetaan 
älyliikenteen ratkaisuilla. Liikenteen ajanta-
sainen tilannekuva on edellytys älyliikenteen 
ratkaisuiden käyttöönotolle. Tilannekuvan 
 toteuttamista jatketaan eri hankkeiden puit-
teissa.

Joukkoliikenteen suunnittelu
Helsingissä on käynnissä tai alkamassa mon-
ta joukkoliikenteen palvelutason paranta-
miseen tähtäävää hanketta. Raitioliikennet-
tä kehitetään tekemällä yleissuunnitelmat 
Herne saaren, Ilmalan ja Vartiosaaren raitio-
teistä. Lisäksi tehdään Malmin ja keskus-
tan välisen raitiotieyhteyden periaatesuun-
nitelma ja suunnitellaan raitiotieyhteyksiä 
Kalasatamaan. Seudullisen Raide-Jokeri-
pikaraitio linjan hankesuunnitelma viedään 
päätöksentekoon, kuten myös Kruunusiltojen 
raitoteiden yleissuunnitelma. Lisäksi määrite-
tään liikennevalo-ohjauksen periaatteet rai-
tioliikenteen nopeuttamiseksi. 

Projektialueiden liikenne suunnittelu
Lähivuosien merkittävimpiä suunnittelualu-
eita Helsingissä ovat ns. projektialueet (mm. 
Kalasatama, Jätkä saari, Pasila, Kruunuvuo-
renranta, Kuninkaantammi, Malmin lento-
kenttä, Koivusaari). projektialueilla jatketaan 
liikenne suunnittelua sekä kaavoituksen että 
toteutus suunnittelun yhteydessä.
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Liikennesuunnittelu - 
hankkeet kartalla 

Joukkoliikenne 
1 Raide-Jokeri

2  Kruunusillat, raitiotie  
Laajasalosta keskustaan

3 Malmin raitiotieyhteys

4 Vartiosaaren raitiotie

5 Hernesaaren raitiotie

6 Ilmalan raitiotie

7 Kalasataman raitiotiet

8 Bussirunkolinja 510

9 Jokeri 2 -pikaraitiotie 

Pääkadut  
ja maantiet 
10 Koivusaaren liittymä Länsiväylälle 

11  Kuninkaantammen liittymä  
Hämeenlinnanväylälle

12 Tattarisillan liittymä Lahdenväylälle

13 Vihdintien bulevardin periaate-  
 suunnitelma

14 Tuusulanväylän bulevardin    
 periaatesuunnitelma

15 Hämeenlinnanväylän bulevardin   
 periaatesuunnitelma 

Pyöräliikenne- 
hankkeet
16 Caloniuksenkatu 

17 Mäkelänkatu

18  Hietalahdenranta– 
Ruoholahdenranta

19 Helsinginkatu

20 Pikkuniementie–Tilkankatu

21 Baanan radan alitus
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Maankäyttö- ja rakennus - 
lain muutokset

Maankäyttö- ja rakennuslakiin tuli alkuvuon-
na 2016 useita muutoksia. Maakuntakaavan 
kannalta keskeisin on ympäristö ministeriön 
vahvistusmenettelyn poistuminen: jatkos-
sa kaavat hyväksyy maakuntavaltuusto. Ehdo-
tusvaihe on jaettu kahteen osaan. Maakunnan 
liitto pyytää ensin lausunnot ja käy viran-
omaisneuvottelun. Vasta tämän jälkeen maa-
kuntahallitus hyväksyy kaavaehdotuksen ja 
asettaa sen virallisesti nähtäville. Nämä muu-
tokset vaikuttavat jo neljännen vaihemaakun-
takaavan laadintaan.

Uudenmaan 
4. vaihemaakuntakaava

Uudenmaan neljäs vaihemaakuntakaava on 
edennyt ehdotusvaiheeseen. Uudenmaan liit-
to on pyytänyt ehdotuksesta kevään aikana 
lausunnot alueen kunnilta sekä muilta kes-
keisiltä viranomaisilta, järjestöiltä ja ministe-
riöiltä. Julkisesti ehdotus asetetaan nähtäville 
myöhemmin vuonna 2016. Kaava kattaa ko-
ko Uudenmaan, lukuun ottamatta Östersun-
domin aluetta. Teemoja on viisi: elinkeinot ja 
innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, 
viher rakenne sekä kulttuuriympäristöt. Näi-
den lisäksi kaavassa käsitellään muita ajan-
kohtaisia aiheita kuten Malmin lentokenttää   
ja Pääradan uusia asemanseutuja.

Uudenmaan  
2. vaihemaakuntakaava, 
Östersundomin alue

Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan si-
sältyvä Östersundomin alueen tarkistettu kaava-
ehdotus oli julkisesti nähtävillä sekä lausunnoilla 
alkuvuonna 2015. Tämän jälkeen kaavaratkai-
suista on käyty lisäneuvotteluja ympäristö-
ministeriön, ELY-keskuksen ja Östersundom- 
toimikunnan kanssa. Maakuntakaava laaditaan 
Uudenmaan liitossa samanaikaisesti Helsingin, 
Vantaan ja Sipoon yhteisen yleiskaavan kanssa. 
Kaava uudistaa, täydentää ja tarkistaa voimas-
sa olevia maakuntakaavoja. Keskeisiä  teemoja 
ovat: toimiva ja kestävä yhdyskuntarakenne, 
 rakennetta tukeva liikennejärjestelmä, kaupan 
palvelu verkko sekä maakunnallinen kyläverkko.

Uusi kokonais maakuntakaava

Uudenmaan uuden  kokonaismaakuntakaavan 
valmistelu käynnistettiin vuoden 2015 lopulla. 
Vuoden 2016 aikana Uudenmaan liitossa hah-
motellaan tarkemmin kaavan aikatauluja ja tee-
moja uudenlaisella otteella. Uusi kaava tulee 
olemaan entistä strategisempi ja yleispiirtei-
sempi, mutta vastaa samalla myös paikallisiin 
tarpeisiin seutukohtaisten toteuttamiskaavo-
jen kautta. Kaava on tarkoitus laatia vielä ennen 
suunniteltua aluehallinnon uudistusta eli vuosi-
na 2016–2018. 

Lisää tietoa maakuntakaavoituksesta: 
www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu

Maakunta- 
kaavoitus 
Uudellamaalla
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Näin Helsinkiä suunnitellaan

1. Aloitus

Kaavahankkeen alkuvaiheessa tehdään osal-
listumis- ja arviointisuunnitelma. Siinä kuva-
taan kaavatyön tavoitteet ja lähtökohdat, 
valmistelun ja päätöksenteon eteneminen, 
osallistumismahdollisuudet ja tiedottamisen 
menettelytavat sekä miten kaavan vaikutuk-
sia arvioidaan.
 

2. Kaavaluonnos

Kaavaluonnoksessa kuvataan  alustavasti 
suunnittelualueen eri osien käyttötar-
koitukset ja mm. rakentamisen määrä ja 
 sijoittaminen. Luonnos asetetaan nähtävil-
le mielipiteitä varten nettisivuille ja usein 
myös suunnittelu alueen läheisyyteen, esi-
merkiksi kirjastoon. Niihin voi tutustua 
myös kaupunkisuunnittelun infopiste Lai-
turilla. Kiinnostuneilla on mahdollisuus 
esittää luonnoksesta mielipiteensä ja teh-
dä  parannusehdotuksia. Usein järjestetään 
myös yleisötilaisuus. 

3. Kaavaehdotus

Kaavaluonnoksen pohjalta laaditaan kaava-
ehdotus, jossa otetaan mahdollisuuksien 
mukaan huomioon luonnoksesta saadut 
mieli piteet. Ehdotus on kaupunkisuunnittelu-
viraston viimeistelty näkemys alueesta päätök-
sentekoa varten. Ehdotus sisältää kaavakartan 
merkintöineen ja määräyksineen sekä kaava-
selostuksen. Lautakunnan puoltaessa ehdo-
tusta kaupungin hallintokeskus asettaa kaava-
ehdotuksen julkisesti nähtäville ja nähtävillä 
olon aikana siitä voi jättää muistutuksen.

4. Hyväksyminen

Kaavaehdotuksen nähtävillä olon jälkeen 
se menee kaupunginhallituksen kautta val-
tuuston hyväksyttäväksi. Jos muistutuksia 
on jätetty, pyydetään asiasta kaupunkisuun-
nittelulautakunnan lausunto ennen kaupun-
ginhallituksen käsittelyä. Kaavan hyväksymi-
sestä ilmoitetaan kuulutuksella kaupungin 
ilmoituslehdissä, jotka ovat Helsingin Sano-
mat, Hufvudstadsbladet ja Metro.

Kaavoitus on monivaiheinen pro-
sessi kaavan vireille tulosta sen hy-
väksymiseen. Kaavojen  luonne ja 
merkittävyys vaikuttavat kaava-

prosessiin. Merkittävissä kaa-
voissa prosessi on tavanomaista 
laajempi ja osallistumismahdolli-
suuksia on enemmän.
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