
Nykyiset rakennetut maanalaiset tilat ja tunnelit

tunnelit
Suunnitellut maanalaiset tilat ja teknisen huollon 

teknisen huollon tunnelit
Ohjeelliset suunnitellut maanalaiset tilat ja 

Teknisen huollon yhteystarve

Suunnitellut liikennetunnelit

Ohjeelliset suunnitellut liikennetunnelit

Liikenteen yhteystarve

Kilpilahti-Vuosaari -tunnelia.
jätevedenpuhdistamoa, yhteiskäyttötunnelia- sekä 
ratkaistu lukuun ottamatta Östersundomin 
Alueen osa, jolla maanalaista maankäyttöä ei ole 
raideliikenteen solmukohtiin.
kävelyverkkoa ja kytkee jalankulkuvirtoja 
kävely-ympäristöä , joka täydentää maanpäällistä 
kaupallisia palveluja sekä maanalaista 
Alue, jolla kehitetään maanalaisia julkisia ja 

liikennemuotoja sekä liikkumisen muotoja varten.
liittyvää yhdyskuntateknistä huoltoa, eri 
palvelutiloja sekä keskustan alueen toimintoihin 
tilat on varattu ensisijaisesti keskustan liike- ja 
soveltuvuus alueelle tulee tutkia. Alueen maanalaiset 
toimintoja ja huoltoa. Tilojen käyttötarkoitus ja 
ensijaisesti keskustan kehittämistä tukevia 
Aluetta on kehitettävä siten, että se palvelee 

toimintaedellytykset tulee turvata.
Maanalaisten asemien toteuttamis- ja 
varattavat tilat, joiden sijainti on ohjeellinen. 
Merkintä osoittaa maanalaisille raideliikenneasemille 

tulee turvata.
jatkosuunnittelussa. Yhteyden toteuttamisedellytykset 
yhteystarve. Yhteyden sijainti tarkentuu 
Liikenneyhteyden ja/tai maanalaisten tilojen välinen 

turvata.
liikennetunnelien toteuttamisedellytykset tulee 
sijainti on ohjeellinen. Suunniteltujen maanalaisten 
jalankulun yhteyksille varattavan tilan, joiden 
raide-, moottoriajoneuvo- ja pyöräliikenteen ja 
Merkintä osoittaa suunnitelluille maanalaisille 

toteuttamisedellytykset tulee turvata.
Suunniteltujen maanalaisten liikennetunnelien 
jalankulun yhteyksille varattavan tilan. 
raide-, moottoriajoneuvo- ja pyöräliikenteen ja 
Merkintä osoittaa suunnitelluille maanalaisille 

tulee turvata.
jatkosuunnittelussa. Yhteyden toteuttamisedellytykset 
välinen yhteystarve. Yhteyden sijainti tarkentuu 
Teknisen huollon tunnelin ja/tai maanalaisten tilojen 

toteuttamisedellytykset tulee turvata. 
maanalaisten tilojen ja tunnelien 
tilat, joiden sijainti on ohjeellinen. Suunniteltujen 
tiloille ja teknisen huollon tunneleille varattavat 
Merkintä osoittaa suunnitelluille maanalaisille 

tunnelien toteuttamisedellytykset tulee turvata. 
tilat. Suunniteltujen maanalaisten tilojen ja 
tiloille ja teknisen huollon tunneleille varattavat 
Merkintä osoittaa suunnitelluille maanalaisille 

niiden toiminta- ja kehittämisedellytykset.
olemassa- olo on otettava huomioon ja turvattava 
tunnelit. Nykyisten maanalaisten tilojen ja tunnelien 
Merkintä osoittaa nykyiset maanalaiset tilat ja 

Keskustan maanalaisen kehittämisen kohdealue

sekä kävely-ympäristön kehittämisen kohdealue
Maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden 

YLEISKAAVAMERKINNÄT JA MÄÄRÄYKSET

Koko kaava-alueella:

Maanalainen raideliikenneasema

30 metriä kaava-alueen rajan ulkopuolella oleva viiva

kaavaselostuksessa.
Kaavan tulkinta ja kuvaus on esitetty 
Maanalainen yleiskaava on oikeusvaikutteinen. 
merkinnät ovat periaatteellisia ja yleispiirteisiä. 
kaavaluonnoksessa esitetty päällimmäisinä. Kartan 
Havainnollisuuden vuoksi uudet tilavaraukset on 
periaatteet. 
kaupungin aluetta koskevat maanalaisen maankäytön 
kävely-yhteyksien kehittämistä ja määrittelee koko 
edistää maanalaisten palvelutilojen ja 
maanalaisten tilojen ja tunnelien toiminnan sekä 
toteuttamis edellytykset, varmistaa olemassa olevien 
huollon yhteystarpeet. Kaava turvaa näiden 
yhteyksien tilavaraukset sekä liikenteen ja teknisen 
sijoittuvien suurten ja merkittävien tilojen ja 
Maanalainen yleiskaava osoittaa maan alle 
Yleiskaavan 2016 kanssa. 
laadittu siten, että se on päällekkäin voimassa Helsingin 
maankäytön tarpeet. Maanalainen yleiskaava on 
yhteen sovittaa maanpäällisen ja maanalaisen 
Maanalaisen yleiskaavan keskeisenä tehtävänä on 

maanalaiset tilat ja suunnitelmat.
suunniteltaessa ottaa huomioon puolustushallinnon 
aluevarausten lisäksi tulee maanalaisia tiloja 
Yleiskaavassa esitettyjen maanalaisten tilojen ja 
kantakaupungissa ja tiivistyvillä alueilla.
Maanalaisen pysäköinnin tarve on otettava huomioon 
yhteydessä.
huomioon erityisesti kaupunkirakenteen tiivistämisen 
yhdistäen. Maanpäällisten toimintojen tarpeet otetaan 
suunnitelmallisesti kokonaisuuksina eri toimintoja 
Maanalaisia tiloja kehitetään monipuolisesti ja 
riski.
teknisen huollon verkostojen aiheuttama tulvimisen 
ottaa huomioon korkean merivesipinnan, hulevesien ja 
rakenteisiin tulee suunnittelussa ja toteutuksessa 
maanpinnalle tai muihin maanalaisiin tiloihin ja 
Suunniteltaessa maanalaisesta tilasta yhteyksiä 
turvallisuusvaikutuksineen.
kallioperän rakennettavuus suojavyöhykkeineen ja 
Maanalaisia tiloja suunniteltaessa on varmistettava 
Kalliotekninen rakennettavuus on selvitettävä.
lisäksi arvioitava tilan käyttötarve väestönsuojana. 
tilaa suunniteltaessa on pääkäyttötarkoituksen 
huomioon palo- ja pelastusturvallisuus. Maanalaista 
Maanalaisten tilojen suunnittelussa on otettava 
Maanalaisten tilojen turvallisuus on varmistettava. 
kaupunkikuvalliset ja ympäristönäkökulmat. 
alueelle ottaen huomioon toiminnalliset, 
ja toissijaisesti rakenteiden sijoittamista yleiselle 
tulee tutkia rakenteiden integroimista rakennuksiin 
mahdollisuudet yhteisiin ratkaisuihin. Ensisijaisesti 
suojelutavoitteet ja tilaan sopeuttaminen sekä 
kaupunkikuva, arvokas kulttuuriympäristö, 
maanpäällisten tilojen kanssa tulee ottaa huomioon 
sijoittamisessa sekä niiden yhteensovittamisessa 
pelastusyhteyksien ja savunpoiston suunnittelussa ja 
rakenteiden mm. uloskäytävien, ilmanvaihtolaitteiden, 
Maanalaisten tilojen sekä maan pintaan tulevien 
arvot.
kulttuuriympäristöarvot, luontoarvot sekägeologiset 
virkistyskäyttö, maisema-arvot, kaupunkikuva, 
Suunnittelussa ja toteuttamisessa on turvattava 
suojeluarvoihin.
erityistä huomiota muuhun maankäyttöön ja 
asuinalueiden alle suunniteltaessa on kiinnitettävä 
tarkemmin asemakaavoituksen yhteydessä. Virkistys- ja 
kallioresurssialueiden käyttötarkoitus on tutkittava 
Kallioperän pinnassa sijaitsevien 
luonnonsuojeluarvojen kanssa.
kulttuuriympäristön, virkistyksen ja 
tilavarausten, maanpäällisen maankäytön tai 
suunniteltujen ja ohjeellisesti suunniteltujen maanalaisten 
nykyisten maanalaisten tilojen ja tunneleiden, 
maalämpökaivojen poraaminen ei ole ristiriidassa 
Maalämpöä voidaan hyödyntää kohteissa, joissa 
tilavarausten toteuttamisen edellytykset säilytetään.
teknisen huollon ja eri liikkumismuotojen tunneleiden 
yleishyödyllisten pitkäkestoisten hankkeiden, kuten 
yhteydessä tulee huolehtia siitä, että 
Uusien hankkeiden suunnittelun ja rakentamisen 
sekämelu- ja ilmapäästöihin. 
kiinnitettävä erityistä huomiota pohjaveteen 
turvallisuus-, ja viihtyvyysnäkökohdat. Lisäksi on 
on otettava huomioon ympäristön terveellisyys-, 
Maanalaista tilaa suunniteltaessa ja rakennettaessa 
maanpäälliselle käyttötarkoitukselle.
pääasialliselle maanalaiselle toiminnalle tai 
mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa alueen 
asemakaavalla osoitettua maanalaista rakentamista, 
lisäksi sallitaan muutakin maanalaisella 
Maanalaisessa yleiskaavassa esitettyjen tilavarausten 
 
maanalaisia kävely-ympäristöjäja niiden viihtyisyyttä.
keskustatoimintojen kehittämistä parantamalla 
Maanalaisella rakentamisella on tuettava 
laadintaa.
sekä maanalaisen ja maanpäällisen asemakaavan 
Maanalainen yleiskaava ohjaa maanalaista suunnittelua 
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