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Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Hel-
singin keskustavisio
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat arkkitehti Kerttu Kurki-Issakainen ja yksi-
kön päällikkö Janne Prokkola. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jäl-
keen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Atte Kaleva: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Kerttu Kurki-Issakainen, johtava arkkitehti, puhelin: 310 37349

kerttu.kurki-issakainen(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikenne- ja katusuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi

Liitteet

1 Helsingin keskustavisio - Linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnitte-
lulle kantakaupungissa

2 Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaiku-
tuksen kuvaus (2019)

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus
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Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 

 liitteen (nro 1) mukaisen 29.9.2020 päivätyn Helsingin keskustavi-
sion -Linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakau-
pungissa hyväksymistä maankäytön ja liikkumisen jatkosuunnittelun 
pohjaksi. Ohjeellisina noudatettavat linjaukset toimivat maankäytön 
suunnittelun lähtökohtana koskien kantakaupungin ja keskustan 
kortteleita sekä puisto- ja katualueita.

Esittelijän perustelut

Maankäytön ja liikenteen keskustavisio on yhdessä kaupunkilaisten, 
elinkeinoelämän ja muiden sidosryhmien sekä eri alojen asiantuntijoi-
den kanssa luotu kehityskuva Helsingin liikekeskustan ja kantakaupun-
gin alueelle. Visio pitää sisällään taustoituksen, tavoitteen kuvauksen 
sekä 20 kehittämisen linjausta, jotka ohjaavat pitkäjänteisesti vetovoi-
maisen keskustan kehittämistä. Keskustan roolia, menestyksen tekijöi-
tä sekä potentiaalia kuvataan urbaanin ympäristön laadullisiin ja toi-
minnallisiin ominaisuuksiin painottuen. 

Visiota, sen tietopohjaa ja vuorovaikutuksen tuloksia hyödynnetään 
kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamisessa sekä muissa 
meneillään olevissa ja tulevissa maankäyttöön liittyvissä hankkeissa, 
mikä sujuvoittaa hankkeiden prosesseja ja viitoittaa yhteisen polun tu-
levaan. 

Vision tiivistelmä

Helsingin keskusta, sen käyttäjämäärät ja vaikutusalue kasvavat. Pää-
kaupungin ydin on tulevaisuudessa sekä kansainvälisesti houkutteleva 
elinkeinoelämän keskus ja Suomen merkittävin työpaikka-alue, että 
Pohjoismaiden johtava kulttuurikeskittymä.

Sesonkikaupungin meren ympäröimä keskusta tarjoaa elämykselliset 
puitteet arkeen ja juhlaan. Helsingin keskusta on yhteiseksi koettu koh-
taamispaikka, joka palvelee omaa reviiriään laajempaa joukkoa. Kanta-
kaupunki kutsuu viihtymään ja elämää löytyy vuoden jokaiselle tunnille.

Käveltävä keskusta kytkeytyy raitein vähähiilisesti sekä lähelle että 
kauas osaksi kansainvälisten kaupunkien verkostoa. Keskustasijainti 
tuottaa lisäarvoa toimijoilleen. Elinkeinoelämä löytää monipuolisia 
mahdollisuuksia, asiakasvirtoja ja osaavaa työvoimaa kantakaupungin 
saavutettavien yritysverkostojen ääreltä. Rikkaasta tilarakenteesta löy-
tyy yksilöllisiä tiloja, jotka mahdollistavat monipuolista ja uutta luovaa 
elinkeinotoimintaa sekä kaupunkielämää elävöittäviä toimintoja. Kanta-
kaupungin luonteikkaiden kaupunginosien täydentyvä kokonaisuus ve-
tää puoleensa yhä lisää kävijöitä, yrityksiä ja matkailijoita. Maailman 
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parhaat ruuhkavuodet houkuttelevat kansainvälisen tason huippuosaa-
jia asettumaan Helsinkiin, jonka keskustassa asukkaiden, työpaikkojen, 
palveluiden ja tapahtumien määrä kasvaa. Raikkaan urbaani turvallinen 
ympäristö toimii ja tarjoaa monipuolisesti vaihtoehtoja.

Kantakaupunki uudistuu tasapainoisesti ja ottaa askeleen kohti merta. 
Rannat avautuvat kaupunkilaisten käyttöön, muodostavat yhtenäisen 
kulkureitin ja lähettävät vesille. Ne saavat uusia julkisivuja, jotka täy-
dentävät tasapainoisesti perinteisiä merellisiä maisemia. Uutta kehittä-
misen potentiaalia löytyy lisäksi alueiden välisistä saumakohdista, kes-
keisten reittien varsilta ja maan alta. Myös olemassa olevat korttelit ja-
lostuvat ja liikekeskusta tiivistyy. Uusi rakentaminen on taidokkaasti so-
vitettu osaksi ympäristöään.

Kulttuuri ja matkailun palvelut levittäytyvät yhä laajemmalle aina saaria 
myöten. Keskusta houkuttelee jalkautumaan, toiminnot kytkeytyvät tii-
viisti toisiinsa ja liikkuminen on sujuvaa. Helsingin keskusta erottuu 
edukseen hyödyntämällä omia ominaispiirteitään ja vahvuuksiaan. Se 
kasvaa ja uudistuu mahdollistaen modernit elämäntavat historiallista 
rakennettaan ja kerrostumiaan säilyttäen. Kantakaupungin urbaani ve-
tovoima koostuu tiiviin rakenteen toiminnallisesta monipuolisuudesta ja 
laadusta, elävästä katutasosta kivijalkoineen, julkisista tiloista, kaikille 
avoimista aukioista ja puistoista sekä viihtyisistä rannoista. Keskustan 
identiteetti ja ainutlaatuisuus muodostuvat hallitun kaupunkirakenteen 
jatkumosta. Siihen kuuluvat urbaanin korttelikaupungin matala siluetti, 
jonka ylle kohoavat sirot maamerkit, omaleimaiset kaupunginosat ajalli-
sine kerrostumineen, katseenkorkeudelta koettu rikkaus, vihreys, meri 
ja kalliot sekä sisäänrakennettu laatu.

Muutostrendeihin sekä ilmastoriskeihin osataan varautua ennakoidusti. 
Helsingin kantakaupungin ja sen osien elinkaaret ovat pitkiä. Olemassa 
olevaa rakennetta pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. 
Keskustan rakenne tukee ja priorisoi ympäristöystävällisiä elämäntapo-
ja. Keskusta on avoin kaikille, toimiva, turvallinen, puhdas ja älykkäästi 
säädetty perillä olon paikka.

Taustaa

Maankäytön ja liikkumisen keskustavisio edesauttaa kaupungin strate-
gisten tavoitteiden toteutumista ja pohjaa laajaan vuorovaikutukseen. 
Keskustavisio kokoaa ja kohdentaa päätöksenteossa asetettuja tavoit-
teita keskustaan ja kantakaupunkiin. Visio tukee Helsingin yleiskaavan 
2016 ja kaupunkistrategian toteutumista ja on linjassa jo aiemmin tehty-
jen maankäytön suunnittelua ohjaavien ohjelmien kanssa. 

Visio luo edellytyksiä ja positiivista tahtotilaa kasvavasta ja kehittyvästä 
kantakaupungista antaen tavoitteellisen lähtökohdan maankäytön 
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suunnittelulle. Se tuo myös esiin keskustan erityisroolia ja merkitystä 
sekä antaa taustatietoa kehittämisen tueksi. Varsinaiset hankkeita kos-
kevat päätökset tehdään tarkempaan suunnitteluun liittyvässä päätök-
senteossa.

Pääkaupungin ytimen menestyksestä hyötyy koko Suomi ja sen kehit-
tämiseen liittyy runsaasti erilaisia intressejä. Johdonmukainen kehitys 
vaatii kokonaiskuvan ja tavoitteiden sanoittamista. Keskustan menes-
tyminen riippuu siitä, miten hyvin pystymme vastaamaan uusien kehi-
tyskulkujen asettamiin haasteisiin, kestävää ja houkuttelevaa laatuta-
soa ylläpitäen. 

Kantakaupungille tyypillisiä ovat jopa sadat rinnakkaiset erillishankkeet, 
jotka yhdessä muokkaavat alueen tulevaisuutta ja sen painopisteitä. 
Yksittäisiä hankkeita vuorovaikutetaan hankkeiden mittakaavassa. 
Kantakaupungin kokonaisuutta koskien oli tarpeen tehdä laaja vuoro-
vaikutus. Kantakaupungin käyttäjiä ovat asukkaiden lisäksi monenlaiset 
erilaiset toimijat, elinkeinoelämän eri osapuolet, alueella asioivat, työs-
kentelevät, opiskelevat sekä vapaa-aikaansa viettävät ja matkailijat. 
Kohdekohtaisissa hankkeissa näin laajaa vuorovaikutusta ei ole mah-
dollista käydä. Vuorovaikutuksen pohjalta laadittu kokonaisuutta kos-
keva tavoiteasiakirja tarjoaa yhteisen suunnan erilaisille maankäytön 
kehityshankkeille. 

Keskustavisio on myös kommunikoinnin väline, jolla välitetään tietoa 
keskustan merkityksestä ja sen vahvuuksista. Visiotyön yhteydessä on 
viestitty meneillään olevista hankkeista, sillä ne muodostavat sen tule-
vaisuuden, johon uudet hankkeet sovitetaan. 

Vision vuorovaikutukseen osallistui lähes 10 000 ihmistä kaupunkilai-
sista elinkeinoelämän edustajiin ja asiantuntijoihin. Vuorovaikutus on 
kuvattu tarkemmin erillisessä raportissa. Vuorovaikutuksen lisäksi visio-
työn tietopohjaa muodostettiin monipuolisen tausta-aineiston ja selvi-
tyksien avulla. 

Visio ja sen vuorovaikutus toteutettiin ennen kevään 2020 koronavirus-
pandemiaa. Äkillisesti muuttunut globaali tilanne muutti kaupunkien 
toimintaa kaikkialla. Keskustat hiljenivät, mutta samalla poikkeusolot 
nostivat esiin kaupunkikeskustojen sosiaalisen, taloudellisen ja kulttuu-
risen merkityksen. Usko siihen, että keskustojen tarjoamat elämykset, 
palvelut, kohtaamiset sekä yhdessä tekeminen palaavat kaikkien nau-
tittavaksi, on vahva.  Vaikka koronapandemia tuleekin muuttamaan joi-
takin asioita pysyvästi, on se samalla nähtävä myös osana kaupun-
kiympäristöjen historiallisten muutosten ketjua. Kaupungit ovat koh-
danneet historiansa aikana monia kriisejä, jotka eivät ole kuitenkaan 
pysäyttäneet kaupungistumista. Koronakriisin arvellaan kiihdyttävän joi-
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takin jo meneillään olevia, visiossakin kuvattuja muutostrendejä, kuten 
digitalisaatiota sekä monipaikkaista asumista ja työntekoa. Monipuoli-
sen, laadukkaan ja turvallisen urbaanin ympäristön merkitys vetovoima-
tekijänä korostuu niin nykytilanteessa kuin työnteon ja kaupan murrok-
sessakin. Pitkälle tähtäävä kaupunkisuunnittelu katsoo tätä hetkeä pi-
demmälle ja tunnistaa sen, että hitaita ja nopeita muutosvoimia tulee 
olemaan jatkossakin.
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Mikko Aho
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