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§ 618
Kaupunkiympäristölautakunnan esitys kaupunginhallitukselle, Elä-
myksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 
2032

HEL 2022-008233 T 10 03 06

Hankenumero 6764_1

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavina olivat tiimipäällikkö Hanna Pikkarainen, yksi-
kön päällikkö Pihla Kuokkanen ja yksikön päällikkö Janne Prokkola. 
Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydäl-
le Risto Rautavan ehdotuksesta. 

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi
Janne Prokkola, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37233

janne.prokkola(a)hel.fi
Pihla Kuokkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 34301

pihla.kuokkanen(a)hel.fi

Liitteet

1 Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 
2032, 1.11.2022

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunkiympäristölautakunta esittää kaupunginhallitukselle 1.11.2022 
päivätyn Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön ke-
hityskuvan 2032 (liite nro 1) hyväksymistä ydinkeskustan maankäytön, 
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yleisten alueiden ja liikennejärjestelyiden tarkemman suunnittelun poh-
jaksi.

Esittelijän perustelut

Kehityskuvan keskeinen sisältö

Elämyksellinen ydinkeskusta, ydinkeskustan maankäytön kehityskuva 
2032 koskee liitteen 1 mukaista ydinkeskustan ja sen lähiympäristön 
alueita ja on esitetty seuraavalle 10 vuodelle. Se on perusta kaupun-
ginhallituksen 25.1.2021 edellyttämälle kävelykeskustan ja käveltävän 
keskustan laajentamisen suunnittelulle. Kehityskuvassa käsitellään 
ydinkeskustan ja sitä ympäröivän, käveltävän keskustan toiminnallista 
ja rakenteellista tulevaisuutta, ja toimia, joilla vetovoimaa ja elämyksel-
lisyyttä kasvatetaan yleiskaavan, kaupunkistrategian ja aiemmin laadi-
tun keskustavision (Khs 25.1.2021) tavoitteiden mukaisesti.

Ydinkeskustaksi mielletty alue on levittymässä nykyistä laajemmalle 
alueelle kaupunkikehityksen ja näköpiirissä olevien hankkeiden ansios-
ta. Käveltävän keskustan alue on laajentumassa aiemmin koetun kes-
kustan reunan yli. Nyt laadittu kehityskuva osoittaa ydinkeskustaan 
kohdistettavien panostuksien merkityksen lisäksi entisten kantakau-
pungin reuna-alueiden muutoksen tärkeyden koko keskustan elinvoi-
man kasvattamisessa.

Kehityskuvassa tuodaan näkyväksi, miten nyt jo käynnissä olevat ja 
suunnitellut maankäytön ja kiinteistökehittämisen hankkeet tukevat 
keskustan kehittämistä, sekä mitä muita muutoksia tai toimenpiteitä on 
tehtävä tavoitteiden mukaisen kehityksen tukemiseksi. Tavoitteena on 
esittää useiden hankkeiden muodostama kokonaiskuva ja yhteisvaiku-
tus, joka tarvitaan sekä kansallisen että kansainvälisen kilpailukyvyn ja 
kiinnostavuuden kasvattamiseksi ja sitä kautta kaupunkitalouden vah-
vistamiseksi. Kokonaisuutta tarkastelemalla voidaan tuottaa tietoa kau-
pungin investointien priorisoinnin tueksi mm. tunnistamalla hankkeita, 
joilla keskustan elinvoiman kannalta on suurin merkitys.

Kehityskuva on strateginen karttaesitys, jossa esitetään tavoitteellinen 
ydinkeskusta ensisijaisine kehittämistarpeineen, ydinkeskustaa laajen-
tava käveltävä keskusta laajentumissuuntineen sekä toiminnallisesti 
merkittävät alueet ytimen ulkopuolella, lähitulevaisuudessa voimak-
kaasti kehittyvät alueet sekä niiden kytkeminen ja kävely-yhteyksien 
parantaminen ytimeen ja ympäröivään kantakaupunkiin. Kehityskuvas-
sa osoitetaan myös merkittävät kävely-yhteydet ytimestä rantaan ja 
houkutteleviin kohteisiin, keskustaa ympäröivät rantareitit ja jatkuvuu-
den parantamisen tarpeet.
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Tarkemmat toimenpide-ehdotukset täydentävät kehityskuvakarttaa. 
Toimenpiteitä esitetään laajasti rakennettuun ympäristöön ja niiden to-
teuttamisen vastuu jakautuu osin kaupunkiympäristön toimialan ulko-
puolelle esimerkiksi rahoituksen tai alueen hallinnan seurauksena. 
Toimenpiteet konkretisoituvat erillisissä suunnitelmissa hanketasolla 
sekä yleisten alueiden että erillisten tonttikohtaisten sekä laajempien 
hankkeiden osalta. Toimenpide-ehdotukset sisältävät linjauksia yleisten 
alueiden osalta, joissa vastuutaho on kaupunki sekä laajempia tavoit-
teita toteuttavia linjauksia, joita tulee noudattaa myös yksityisissä hank-
keissa. Toimenpide-ehdotukset jakaantuvat kolmeen osaan; yleisiin, 
keskustavision keskeisiin tavoitteisiin liittyvät sekä alue-
/teemakohtaisiin toimenpiteisiin.

Yleisten alueiden osalta olennaista on keskustan kehittämisen, kunnos-
tuksen ja ylläpidon investointien priorisoiminen, jolloin toimenpiteet voi-
daan varmistaa, aikatauluttaa ja muodostaa hankkeiksi. Yksityisten 
hankkeiden osalta tavoitetilaan pääsemiseksi olennaisia ovat mm. kes-
kustan monipuolisen toiminnallisen rakenteen ja elävän kivijalan var-
mistaminen, työpaikkamäärien ja -intensiteetin kasvun mahdollistami-
nen. Toimenpiteissä on mukana mm. jo käynnistetyt yhteistyön kehit-
täminen keskustassa toimijoiden kesken ja ydinkeskustan liikennejär-
jestelmäsuunnitelman laatiminen.

Kaupunginhallituksen 25.1.2021 edellyttämän kävelykeskustan ja kä-
veltävän keskustan laajentamisen suunnitteluun vastataan sekä tällä 
ydinkeskustan maankäytön kehityskuvalla että sen toimenpiteinä toteu-
tettavilla ydinkeskustan liikennejärjestelmäsuunnitelmalla (joka tuodaan 
päätöksentekoon syksyllä 2023), ja tällä valtuustokaudella toteutettavil-
la kävelyn edistämisen toimenpiteillä ydinkeskustalla. Nämä valtuusto-
kaudella 2021–2025 toteutettavaksi suunnitellut kävelyn edistämisen 
toimenpiteet on valmisteltu hyväksyttäväksi erillisellä päätöksellä. Ky-
seiset toimenpiteet toteuttavat ydinkeskustan maankäytön kehitysku-
van keskeisiä toimenpiteitä kävelyn ja elävän katuympäristön osalta ja 
siten osaltaan parantavat kävelyn ja oleilun olosuhteita ydinkeskustas-
sa.

Kaikkien toimenpiteiden osalta edellytetään kulttuuriympäristön ja kau-
punkikuvan arvojen huomioimista.

Työpaikkamäärien ja -intensiteetin kasvun mahdollistaminen sekä kes-
tävien kulkumuotojen priorisoiminen ovat ekologisesti kestävän keskus-
tan perusta. Hiilineutraali Helsinki 2030 tavoitteet ovat lähtökohtana 
kehityskuvassa ja ne konkretisoituvat toteutettaviksi kehityskuvan toi-
menpiteiden tarkemmassa suunnittelussa. 

Taustaa
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Helsingin ydinkeskusta on maan merkittävin liike-elämän, hallinnon, 
työpaikkojen sekä ainutlaatuisten kulttuurin ja vapaa-ajan palvelujen 
keskittymä. Keskustan työpaikat muodostavat noin kolmanneksen koko 
kaupungin työpaikkojen määrästä ja seudun merkittävimmän työpaik-
kojen keskittymän. Keskusta-alue on laajasti valtakunnallisesti merkit-
tävää rakennettua kulttuuriympäristöä.  Keskustan julkiset ulkotilat, 
puistot, aukiot ja kadut, ovat koko Suomen yhteinen olohuone. Merelli-
syys, historialliset kerrostumat ja julkinen kaupunkitila ovat merkittäviä 
tekijöitä myös keskustan elinvoiman kannalta. 

Keskusta ei ole muuttumaton. Ydinkeskusta laajenee käynnissä olevien 
hankkeiden myötä. Useat yksittäiset hankkeet muokkaavat lähiympäris-
töään ja kasvattavat alueen houkuttelevuutta ja vetovoimaisuutta. Myös 
keskustan ympärille on syntymässä uusia painopistealueita. Lisäksi 
käynnissä olevat raideliikenteen hankkeet tulevat entisestään paranta-
maan yhteyksiä kantakaupungin sisällä ja sen lähialueille. Pyöräliiken-
teen kehittämishankkeet sekä katujen peruskorjaukset selkeyttävät ja 
sujuvoittavat liikkumisympäristöä. Ilmastonmuutos lisää kaupunkivih-
reän merkitystä. Monipaikkainen työnteon kulttuuri tullee vaikuttamaan 
päivittäisten keskustaan saapuvien työntekijöiden määrään. Kulutustot-
tumusten uskotaan siirtyvän tuotteiden kuluttamisesta palvelujen kulut-
tamiseen. Palvelurakenteen muuttuminen ja uudet toiminnalliset kon-
septit voivat avata uusia mahdollisuuksia, joita ei vielä pystytä näke-
mään tai ennustamaan. Monipuolinen, joustavasti arvokasta kiinteistö-
kantaansa hyödyntävä keskusta pystyy parhaiten vastaamaan näihin 
muutoksiin.

Päätökset kehityskuvan pohjana

Ydinkeskustan maankäytön kehityskuva edesauttaa kaupungin strate-
gisten tavoitteiden toteutumista siten, että se tuo näkyväksi toimenpitei-
tä, joiden avulla voidaan vahvistaa keskustan elinvoimaa, sen houkut-
televuutta, saavutettavuutta ja toimivuutta sekä kaupunkitilan käveltä-
vyyttä ja viihtyisyyttä. 

Kehityskuva on Helsingin yleiskaavan 2016 mukainen. 

Kehityskuva tarkentaa 25.1.2021 kaupunginhallituksessa hyväksytyn 
keskustavision tavoitteita ja linjauksia.

Kehityskuva on osa 25.1.2021 kaupunginhallituksessa päätöksen edel-
lyttämästä kävelykeskustan ja käveltävän keskustan laajentamisen jat-
kosuunnittelusta.

Kehityskuva on kaupunginhallituksen elinkeinojaoston 14.3.2022 hy-
väksymien maankäytön elinkeinopoliittisten tavoitteiden mukainen.
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Yhteistyö ja vuorovaikutus

Kehityskuvaa laadittaessa on tehty yhteistyötä kaupunginkanslian alue-
rakentamisen ja elinkeino-osaston kanssa.

Kehityskuvaa on käsitelty kaupungin johtoryhmässä 23.8.2022 ja viih-
tyisä kaupunki ohjelmaryhmässä 27.10.2022.

Kehityskuvaa on käsitelty Hely-työryhmässä 29.11.2021 ja 8.9.2022 
sekä Helsingin kauppakamarin työryhmissä ja kokouksissa vuoden 
2021 aikana. Lisäksi kehityskuvaa laadittaessa on hyödynnetty keskus-
tavision kattavaa vuorovaikutusta (Millainen on tulevaisuuden kanta-
kaupunki? Keskustavision vuorovaikutuksen kuvaus 2019).

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski
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Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, puhelin: 31037027
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