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§ 122
Helsingin uuden yleiskaavan lähetekeskustelu

HEL 2015-004984 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti 
merkitä tiedoksi Helsingin uuden yleiskaavan valmistelutilanteen.

Kaupunginvaltuuston päätti lisäksi todeta, että asiasta laadittu 
keskustelupöytäkirja lähetetään kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle käytettäväksi uuden yleiskaavan 
valmistelutyössä.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 
16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi 
yleiskaava, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti II, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 
16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Tiivistelmä

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 16.12.2014 Helsingin uuden 
yleiskaavan luonnoksen nähtäville asetettavaksi. 

Yleiskaava mahdollistaa Helsingin kasvun. Yleiskaava varmistaa 
edellytykset riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset. Yleiskaavaluonnoksessa on varauduttu 
vähimmillään 860 000 asukkaaseen ja 560 000 työpaikkaan vuoteen 
2050 mennessä.
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Yleiskaava on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi tällä 
valtuustokaudella.

Esittelijän perustelut

Yleiskaavaluonnoksen pääsisältö

Yleiskaavaluonnos toteuttaa vision Helsingistä raideliikenteen 
verkostokaupunkina, jolla on vahva laajentunut pääkeskus, 
kantakaupunki. Verkostokaupungilla on myös vahva seudullinen ja
kansainvälinen ulottuvuus. Tämä näkyy erityisesti 
yleiskaavaluonnoksen keskustaverkossa ja liikenneyhteyksissä.

Helsingin kantakaupunki on yritystoiminnan keskus. Samalla se on 
houkuttelevan asumisen paikka. Kaupunkituottavuuden näkökulmasta 
tarvitaan lisää tilaa läheltä ydinkeskustaa yrityksille ja lisää asuntoja
vastaamaan urbaanin kaupunkiasumisen lisääntyneeseen kysyntään. 
Tämän mahdollistamiseksi tulee kaupunkirakennetta jakavia ja 
urbaanin kaupungin laajenemista estäviä moottoritiemäisiä alueita
muuttaa kaupunkiympäristöksi niin liikkumisen kuin maankäytön osalta.

Kyse on kokonaisten uusien kaupunginosien rakentumisesta nykyisen 
kantakaupungin jatkeeksi. Uusia rakentamismahdollisuuksia on 
kaupunkibulevardien varsilla ja niiden lähiympäristössä noin kolmasosa
yleiskaavavarannosta.

Kaupunkibulevardien lisäksi osoitetaan merkittäviä 
maankäyttövarauksia Malmin lentokentälle ja sen nykyiselle 
lentomelualueelle. Malmin kentän vaikutusalueella varaudutaan noin 25 
000 asukkaaseen.

Kaupunkia tiivistetään kaikkialla, erityisesti raideliikenteen asemien ja 
solmukohtien sekä merkittävien pysäkkien ympäristöissä. 
Kantakaupungin lisäksi esikaupunkien keskustoja kehitetään
toiminnoiltaan sekoittuneina, tiiviinä palvelujen, työpaikkojen ja 
asumisen urbaaneina keskittyminä. Raideliikenteellä hyvin 
saavutettavat keskustat muodostavat keskenään verkoston ja
mahdollistavat siten palvelujen hyvän saavutettavuuden.

Keskusta-alueiden lisäksi elinkeinotoimintaa varten tarvitaan toimitila-
alueita joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilta alueilta. Yleiskaavassa 
mahdollistetaan nykyisten toimitila-alueiden kehittäminen siten, että ne 
soveltuvat myös tuotannon tarpeisiin. Näistä merkittävimpiä ovat 
Pitäjänmäki, Roihupelto-Herttoniemi ja Vuosaaren sataman yritysalue. 
Tattarisuon ja Tattariharjun oletetaan kehittyvän Malmin lentokentän 
muutoksen myötä.



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 9/2015 3 (6)
Kaupunginvaltuusto

Kaj/6
05.05.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Kulttuuriympäristöt ovat Helsingin vahvuus. Kaavamääräyksen mukaan 
kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja maisemakulttuurin arvot 
tulee ottaa huomioon alueiden kehittämisessä.

Joukkoliikennejärjestelmän perustana on laajeneva raideliikenneverkko 
nopeine runkoyhteyksineen. Jalankulkijan asemaan kiinnitetään 
erityistä huomiota tulevaisuuden Helsingissä. Joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn merkitys korostuu kaavaluonnoksen kasvavissa 
keskustoissa. Pyöräilyn laatukäytävät muodostavat sujuvan verkoston 
pidemmille matkoille. Tiivistyvä joukkoliikennekaupunki luo puitteet
ekologisesti kestävämmälle yhdyskunnalle. Yleiskaavakarttaan on 
merkitty raideliikenteen runkoverkko ja tie- ja pääkatuverkko.

Helsinki on myös viherverkostokaupunki. Helsingin roolia 
merikaupunkina vahvistetaan. Virkistysalueet, meri ja virkistyspalvelut 
ovat helposti saavutettavissa. Helsingin erityisyys, säteittäinen, 
yhtenäinen viherrakenne yhdistyy seudun laajoihin virkistysalueisiin. 
Poikittaisia viheryhteyksiä on merkitty kaavakarttaan. 
Kaavaluonnokseen merkityt viheralueet mahdollistavat myös tärkeiden 
luonto- ja luonnonsuojelualueiden säilymisen ja metsäverkoston 
muodostamisen.

Yleiskaava on strateginen 

Yleiskaavakartta on yleispiirteinen. Se näyttää Helsingin ja seudun 
kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät 
kehittämissuunnat ja keskeiset painopisteet. Yleiskaava on
oikeusvaikutteinen. Pääkarttaan liittyvillä teemakartoilla esitetään 
useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava perustuu tai jotka 
antavat lisäinformaatiota. Teemakartat eivät ole oikeusvaikutteisia.
Uusi yleiskaava on mitoittava.  Yleiskaavaehdotuksen rinnalla 
laadittava yleiskaavan toteuttamisohjelma määrittelee näitä tavoitteita 
yksityiskohtaisemmin.

Mitoituksen avulla pystytään ohjaamaan kaupungin rakentumista 
tavoitteellisemmin, toteuttamaan asuntotuotannon määrälliset 
tavoitteet, mitoittamaan palveluverkkoa sekä suunnittelemaan 
investointeja vastaamaan kasvavan kaupungin tarpeita.

Kaavan pohjaksi laadittuja maankäyttö- ja liikennetarkasteluja kuvataan 
yksityiskohtaisemmin kaavaselostuksen liiteraportissa "Helsingin 
keskeisimmät maankäytön muutosalueet". Lisäksi aineistoon liittyy 
yksittäisistä alueista laadittuja laajempia maankäyttötarkasteluja sekä 
teema- ja selvitysraportteja. 

Yleiskaavan valmisteluprosessi
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Yleiskaavan laatiminen on tullut vireille 13.11.2012 päivätyllä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Yleiskaavan lähtökohdat ja 
työohjelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.11.2012
yleiskaavan pohjaksi.

Yleiskaavan visio 2050 - pitkän tähtäimen kehityskuva hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.12.2013. Vision perusteella 
laadittu yleiskaavaluonnos esiteltiin kaupunkisuunnittelulautakunnalle 
24.11.2014. Lautakunta päätti 16.12.2014 hyväksyä luonnoksen 
nähtäville ja antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin. Lautakunnan päätös syntyi äänestysten jälkeen ja 
päätökseen sisältyi useita luonnokseen tehtyjä muutoksia. 
Lautakunnan päätöksen mukainen yleiskaavaluonnos, kaavaselostus 
ja vuorovaikutusraportti ovat liitteenä. Muu liite- ja valmisteluaineisto on 
nähtävissä yleiskaavan verkkosivuilla www.yleiskaava.fi.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineisto on ollut esillä 7.1.–27.2.2015 
ja siitä on järjestetty lukuisia keskustelutilaisuuksia. Luonnoksesta on 
lisäksi pyydetty hallintokuntien ja viranomaisten lausunnot.

Yleiskaavaluonnosta tarkennetaan yleiskaavaehdotukseksi 
kaavaluonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arviointien, 
maankäyttötarkastelujen ja selvitysten pohjalta. Samalla laaditaan
kaavan toteuttamisohjelma. Tämänhetkisen arvion mukaan 
yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 
syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston 
käsittelyssä vuoden 2016 aikana.

Helsingin uusi yleiskaava laaditaan siten, että se mahdollistaa 
Helsingin seudun nykyisen ydinkaupungin kehittämisen kuntarajoista 
riippumatta. Kaavaprosessi nivoutuu yhteen koko Helsingin seudulla 
tekeillä olevien tai käynnistettävien suunnitteluprosessien kanssa.

Yleiskaava koskee koko Helsingin aluetta lukuun ottamatta 
Östersundomia, jonne ollaan laatimassa kuntien yhteistä yleiskaavaa. 
Yleiskaava 2002:n voimaantulon jälkeen hyväksyttyjen 
osayleiskaavojen osalta Helsingin uusi yleiskaava on 
oikeusvaikutukseton.

Yleiskaavan lähetekeskustelua koskeva aloite

Valtuutettu Yrjö Hakanen ja 51 muuta valtuutettua esittivät 
aloitteessaan (Kvsto 8.10.2014 asia 22), että yleiskaavan luonnoksesta 
järjestetään valtuustossa lähetekeskustelu ennen kuin 
kaupunkisuunnittelulautakunta tekee päätöksiä yleiskaavan 
jatkovalmistelusta.
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Kaupunginhallitus (9.02.2015 § 144) viittasi  
kaupunkisuunnitteluviraston lausuntoon ja totesi, että 
yleiskaavakäsittelyn kokonaisaikataulu kaikkine lain mukaisine 
vaiheineen on erittäin tiukka, mikäli tavoitteena on, että nykyinen 
kaupunginvaltuusto voisi päättää uudesta yleiskaavasta vuonna 2016.

Kaupunginhallitus totesi, että lähetekeskustelulle ei vaativasta 
aikataulusta huolimatta ole estettä. Kaupunginhallitus tulee päättämään 
asiasta mahdollisimman pian, jotta kaupunginvaltuusto voisi pitää
lähetekeskustelun kuluvan kevään aikana.

Kaupunginvaltuusto päätti 25.2.2015 kaupunginhallituksen ehdotuksen 
mukaisesti katsoa valtuutettu Yrjö Hakasen aloitteen loppuun 
käsitellyksi.

Kaupunginvaltuustolle järjestetään Helsingin uudesta yleiskaavasta 
info-tilaisuus 29.4.2015. Tilaisuuden tavoitteena on jakaa tietoa 
yleiskaavaluonnoksesta, valmistelun etenemisestä ja vastata aihetta 
koskeviin kysymyksiin. 

Kaupunginhallitus toteaa, että kaupunginvaltuustossa nyt käytävä 
lähetekeskustelu on osa valmistelua. Tämän johdosta ei 
päätöksentekoa – lukuun ottamatta pöydällepanoa tai palautusta – 
tulisi kaupunginvaltuustossa sallia.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi

Liitteet

1 Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 
16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

2 Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi 
yleiskaava, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 16.12.2014 päätöksen 
mukaiseksi

3 Vuorovaikutusraportti II, päivätty 25.11.2014, päivitetty Kslk:n 
16.12.2014 päätöksen mukaiseksi

Tiedoksi

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kaupunkisuunnitteluvirasto

Päätöshistoria
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Kaupunginhallitus 27.04.2015 § 422

HEL 2015-004984 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää merkitä tiedoksi Helsingin uuden 
yleiskaavan valmistelutilanteen sekä käydä lähetekeskustelun 
yleiskaavan jatkovalmistelun pohjaksi.

Kaupunginvaltuuston päättää lisäksi todeta, että asiasta laadittu 
keskustelupöytäkirja lähetetään kaupunkisuunnittelulautakunnalle ja 
kaupunkisuunnitteluvirastolle käytettäväksi uuden yleiskaavan 
valmistelutyössä.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Anni Sinnemäki

Lisätiedot
Katri Erroll, vs. kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

katri.erroll(a)hel.fi


