
Ohjelma

14.00 Tervetuloa! Toimialan työkenttä ja esittäytyminen

14.10 Kaupunki kasvaa ja tiivistyy - osallistuminen eri suunnittelutasoilla

14.15 Miten voin seurata kaupunkiympäristön asioita omalla alueellani

14.40 Esteettömyyden periaatteet suunnittelussa

14.45 Työskentely: Vanhus- ja vammaisneuvostojen osallistuminen jatkossa

1a Vanhusneuvostoa kiinnostavat toimialan asiat

1b Vammaisneuvostoa kiinnostavat toimialan asiat

2 Tärkeät arjen palvelut suunnittelussa

3 Selkeä viestintä ja kielenkäyttö ja tiedon saavutettavuus

15.30 Yhteenveto ryhmäkeskusteluista



Kaupunkiympäristön toimiala

viestintäpäällikkö Heikki Mäntymäki
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Kaupunkiympäristön toimiala
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin 

kaupunkiympäristön suunnittelusta, rakentamisesta 

ja ylläpidosta. Lisäksi toimiala vastaa 

rakennusvalvonnasta ja ympäristöpalveluista.

Toimialajohtajana on Mikko Aho ja toimialalla 

työskentelee noin 1600 henkilöä. 

Kaupunkiympäristölautakunta ohjaa ja valvoo 

toimialan toimintaa. Lautakunnan jäsenet valitsee 

kaupunginvaltuusto. Lautakuntalla on lisäksi 

ympäristö- ja lupajaosto sekä rakennusten ja 

yleisten alueiden jaosto.

Toimiala jakaantuu kolmeen 

palvelukokonaisuuteen, jotka ovat maankäyttö ja 

kaupunkirakenne, rakennukset ja yleiset alueet 

sekä palvelut ja luvat.



Kiinnostavia maankäytön 
suunnittelukohteita 

• Lapinlahden ideakilpailun 

ratkaisu

• Malmin lentoasemankorttelit

• Meri-Rastilan länsiosan 

asemakaava

• Roihuvuoren 

suunnitteluperiaatteet

• Koivusaaren asemakaava

• Kruunuvuorenrannan 

keskuskorttelit

• Kivinokan asemakaava

• Keski-Pasilan tornialueen 

länsiosan asemakaava

• Maanalainen yleiskaava

• Huopalahdenportti

4



Merkittäviä katutyökohteita

Tulevan kesäkauden katutyömaista tullaan 

järjestämään mediatilaisuus huhtikuun aikana 

(tarkka päivämäärä ei vielä tiedossa). 

Tavoitteena on jatkossa tuottaa selkeämpi 

kokonaiskuva keskeisistä käynnistyvistä 

työmaista

Vuoden 2020 työmaita ovat esimerkiksi:

• Hämeentie (jatkuu)

• Telakkakatu (jatkuu)

• Lauttasaarensilta (jatkuu)

• Helsinginkatu – Runeberginkatu –

Caloniuksenkatu (uusi, alkamiseen vaikuttaa 

Hämeentien päättymisajankohta)

• Rautatien alittava jalankulun ja pyöräilyn silta 

(uusi)
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Kruunusillat – lähitulevaisuuden 
suurin infrahanke

• Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden 

urakkamuodon yhdistelmänä

• Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan 

väliset kaksi siltaa sekä Korkeasaaren 

esirakennus toteutetaan 

kokonaisurakkana, jonka kilpailutus 

alkaa vuonna 2021

• Yhteyden muu rakentaminen tehdään 

puolestaan allianssimallilla

• Tämän hetken tavoite liikennöinnin 

aloittamiselle on vuonna 2026

• Aikataulu tarkentuu vuonna 2021 

allianssin kehitysvaiheen myötä. 

6



Talonrakennusinvestoinnit

Talonrakennusinvestointeihin on varattu 260,8 

miljoonaa euroa, uudis- ja lisärakennushankkeisiin 

126,9 sekä korjaushankkeisiin 133,9 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 merkittäviä rakentamisvaiheessa olevia 

uudisrakennushankkeita ovat:

• Jakomäen sydän -alueen uusi yhtenäinen 

peruskoulu sekä nuoriso- ja päiväkotitilat, 

Vuosaaren lukio 

• Kalasataman korttelitalo (peruskoulun 2. vaihe)

• Mäkelänrinteen lukion laajennus ja perusparannus

• Pirkkolan korvaava jäähalli

• Hyvösen lastenkodin korvaava uudisrakennus

• Päiväkodit Suursuo-Stigen, Malminkartano, Isoniitty 

ja Vaapukka

7



Hiilineutraali Helsinki 2035

• Kaikkiin uusiin toimitila- ja palvelu rakennuksiin 

toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä

• Uudiskohteissa maalämpö on ensisijainen 

päälämmitysjärjestelmä. 

• Olemassa olevaan rakennuskantaan 

asennetaan aurinkosähköjärjestelmiä. 

Asennuksissa priorisoidaan kohteet, joissa 

asennukset suhteessa kiinteistön kulutukseen 

ja tekniseen toteutusmahdollisuuteen ovat 

mahdollisimman suuret. 

• Vuonna 2020 on kaupungin budjetissa 

osoitettu aurinkosähköjärjestelmien 

asennuksiin 4,5 miljoonaa euroa. 

• Juuri saatiin valmiiksi iso asennus (yli 300 

kWp) Liikuntamyllyyn.
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Tavoitteen etenemistä voi seurata osoitteessa

ilmastovahti.hel.fi



Kaupunkiympäristötalo

• Kaupunkiympäristön toimiala muuttaa 

saman katon alle heinä-elokuussa 2020

• Toimitalo sijaitsee lähellä Kalasataman 

metroasemaa osoitteessa Työpajankatu 8

• Eri puolille kaupunkia sijoittuneet palvelut 

saadaan yhteen paikkaan, myös 

asiakaspalvelu yhdestä pisteestä

• Rakennukseen tulee 1 100 työpistettä 

yhteensä noin 1 500 työntekijälle

• Energiatehokkuuden osalta noudatetaan 

lähes nollaenergiarakentamisen tasoa
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Suunnittelu- ja kaavoituskatsaus
Tämä on tutustumisen arvoinen:

https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto

/suunnittelukatsaus

Perustiedot kaikista keskeisistä 

kaavoitus- ja suunnitteluhankkeista 

yhdestä verkkopalvelusta
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https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/suunnittelukatsaus


Suunnittelutasot
➢Maakuntakaava (Uudenmaan liitto)

➢MAL-suunnittelu (Maankäyttö, asuminen,

➢liikenne (Seudun 14 kuntaa)

➢Yleiskaava

(Helsinki/Kaupunkiympäristön toimiala)

➢Suunnitteluperiaatteet

➢Asemakaava

(Helsinki/Kaupunkiympäristön toimiala)

➢Liikennesuunnitelma, katusuunnitelma jne.

(Helsinki/Kaupunkiympäristön toimiala)

Rakentamisen 

painopisteet ja 

liikennejärjestelmä 

Helsingissä

Alueen 

kehittämispotentiaali 
(esim. Malmin keskusta 

huomenna)

Rakennusten sijainti 

tontilla

Katujärjestelyt, 

pyörätiet, jalankulku ja 

liikennemerkit
(esim. Hämeentie)

Helsinki 2050-video

https://www.youtube.com/watch?v=TW4oF3YTPOM


Seuraa ja vaikuta 
kaupunkiympäristön asioihin

3.3. 2019 Oodin Kuutio,

Vanhus- ja vammaisneuvostot

Diat tulevat jakoon tilaisuuden jälkeen

Vuorovaikutussuunnittelijat Tiina Antila-
Lehtonen ja Mari Fabritius

Kaupunkiympäristön viestintä, 
etunimi.sukunimi@hel.fi



Helsinkiläisten
osallistumis-
mahdollisuudet Pyydä apua ideaan

oman asuinalueen

stadiluotsilta.

Osallistu

keskusteluun

verkossa tai 

kasvotusten.

?

Osallistu

palvelujen

parantamiseen.

Tee  

kaupungille

aloite.

Varaa tiloja

tapahtumiin.

Seuraa suunnittelua ja 

kaupungin

päätöksentekoa

verkossa.

OmaStadi - tee 

ehdotuksia ja 

äänestä rahan-

käytöstä.

Käytä

osaamistasi.

Lähde vapaa-

ehtoiseksi, 

esimerkiksi

puistokummiksi

Keskustele päättäjien

kanssa.

Anna

palautetta.

Nuoriso-, vanhus- ja 

vammaisneuvostot



Palautteet ja 
aloitteet

• Palautteisiin vastataan viiden arkipäivän 

kuluessa.

• Aloiteoikeus koskee kuntalain mukaan 

kunnan yksilö- ja yhteisöjäseniä sekä 

palvelujen käyttäjiä. Lisäksi nuorilla 

tehostettu aloiteoikeus.

• Aloitteet tuodaan valtuustolle tiedoksi 

kaksi kertaa vuodessa



Anna palautetta 
kaupunkiympäristön 
asiakaspalveluun

Puhelimitse 09–310 22 111

Paikan päällä osoitteessa Sörnäistenkatu 1, 

ma 8.15-17, ti-to 8.15-16 ja pe 10-15. Muutto tulossa 

saavutettaviin ja esteettömiin tiloihin Kalasatamaan.

Verkossa www.hel.fi/palaute

Sähköposti: kaupunkiymparisto@hel.fi

Kaikki palaute 

tänne! 

Ei esim. Staralle tai 

esteettömyys-

asiamiehelle. 

http://www.hel.fi/palaute


Yhteydenottoja oli vuonna 2019 
136 000 puhelimitse, 
verkkosivujen kautta ja 
sähköpostitse

Suosituimmat aiheet olivat 
pysäköinti, talvihoito ja yleisten 
alueiden käyttö



Uutta Helsinkiä -illat
- Samassa tilaisuudessa esillä 

alueen kokonaiskuva sekä 

ajankohtaiset asiat

- Tiiviit esitykset ja 

messutyyppinen kohtaaminen

- Kaupunkilaiselle yleiskuva 

alueen kehittymisestä ja nopea 

tapa vaikuttaa

- Tavoitteena on järjestää 2 iltaa 

/ suurpiiri joka vuosi

- Keväällä Uutta Länsi-

Helsinkiä 23.4 Gymnasiet

Lärkan -koulussa (Kehä I:n 

eteläpuoliset alueet) ja Uutta 

Koillista touko-kesäkuun 

vaihteessa



Kantakaupunkimessut



Esittely- ja 
keskustelutilaisuudet 
osana suunnittelua
• Osana suunnittelua kaupunkilaisille esitellään 

ja heidän kanssaan keskustellaan 

suunnitteluprosessin eri vaiheissa

• Tyypillisesti suunnittelija(t) on tavattavissa 

alueen kirjastossa jonain arki-iltana karttojen 

äärellä

• Kaupunkiympäristön toimiala järjestää 

esittely- ja keskustelutilaisuuksia vuosittain 

noin 150 (tässä eivät ole mukana 

suunnittelija tavattavissa – tyyppiset 

päivystykset)



Mennään sinne missä ihmiset jo ovat 
Malmin päivä, Kaisaniemen puisto, Munkkiniemen ostari, Kauppakeskus Malmi

Keskustellaan myös niiden 

kaupunkilaisten kanssa, jotka eivät tule 

kaupungin tilaisuuksiin vaikkapa koululle

Paikkoina: Ostarit, kauppakeskukset, 

torit, Brygga Oodissa, 

kaupunginosatapahtumat, 

suunnittelualue



Osallisuustila Brygga  
Oodin 1+ parvi

• Bryggassa voi:

• Kohdata kymppiläisiä

• Vaikuttaa, tuoda ideansa esiin ja antaa palautetta

• Tutustua ajankohtaisiin asioihin

• Saada tiedon mihin voit juuri nyt vaikuttaa

• Saa käyttää tapaamisiin



Verkko-
osallistuminen

Tehtyjen otantahaastattelujen (n = 1000) 

mukaan kaupunkilaiset haluavat 

osallistua verkossa. Kaupunkiympäristön 

asioista oli vuonna 2019 yli 30 

verkkokommentointia.

• laaja tavoitettavuus

• helppo osallistua missä ja milloin vain

Tyypillisimmät välineet: 

KerroKantasi.hel.fi, karttakyselyt ja 

Questback-kyselyt



Kaavaprosessi ja siihen 
osallistuminen



Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kirjeet osallisille, lehti-ilmoitus,

suunnitelmavahti / uutiskirje, verkkotiedotus, some

Luonnosaineisto

Kirjeet osallisille, lehti-ilmoitus,
suunnitelmavahti / uutiskirje, verkkotiedotus, some

Kaavaehdotus
Kaupunkiympäristölautakunta

Asemakaavan hyväksyminen
Kaupunginvaltuusto

Suunnittelija tavattavissa esim. kirjastossa, kaavakävely,

-päivystys, tilaisuus, työpaja, verkkokysely, -keskustelu

Tietoa, näkemyksiä ja mielipiteitä nykytilanteesta ja 

tulevaisuudesta

Luonnosaineistoa nähtäville verkkoon ja lähialueelle. 

Tilaisuus / verkkokeskustelu. 

Mielipiteet, luonnoksen kehittäminen

Kaavaehdotus nähtäville

Muistutukset



Mistä saat tiedon 
käynnissä olevista 
kaupunkiympäristön
asioista ja 
vaikuttamismahdolli-
suuksistasi?



Lehti-ilmoitukset ja 
jutut mediassa

• Ilmoitamme 

paikallislehdissä
• katu ja kaava-asioista 

kun niihin voi vaikuttaa

• isommista tapahtumista 

kuten Uutta Helsinkiä –

alueilloista

• Teemme mediatiedotteita



Kaupunkiympäristön 
keskeiset kanavat

• Verkkosivut www.hel.fi/kaupunkiymparisto

• facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto

• twitter.com/helsinkikymp

• Instagram: @helsinkikymp

• Uutiskirjeiden tilaaminen sähköpostiin 

www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet

• Suunnitelmavahdin tilaaminen
sähköpostiin www.hel.fi/suunnitelmavahti

• Karttapalvelusta tietoa ja ajankohtaisia suunnitelmia 

kartta.hel.fi/suunnitelmat

• Anna palautetta hel.fi/palaute

Seuraathan näitä 

ja välität tietoa 

sidosryhmillesi!

http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto
http://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/uutiskirjeet
http://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://kartta.hel.fi/
http://www.hel.fi/palaute


Kartta.hel.fi/suunnitelmat
Joko 

tutustuit?



Kartta.hel.fi/suunnitelmat





Yhdenvertainen 
osallisuus

Tunnistetaan vaikeasti tavoitettavat 

kohderyhmät ja suunnitellaan heille 

kohdennetusti keinoja osallistua.

• Mennään sinne missä he jo ovat

• Selkokielisyys, kieliversiot, 

ymmärrettävät kuvat

• Yhteistyö kaupungin 

vaikuttajatoimielimien, koulujen, 

nuorisotalojen, järjestöjen jne kanssa



Malminkartano uudistuu – käynnistyi nuorten ajatusten kartoituksella RubuFest -tapahtumassa



Hämeentien 
uudistusremontti
viestintä ja 
vuorovaikutus (case-
esimerkki)



Vuorovaikutus suunnittelun aikana

• Liikennesuunnitelma
• Kahdessa eri suunnitteluvaiheessa verkkokommentoinnit ja tilaisuudet 

(perusratkaisu 2015, 150 kommenttia ja liikenneratkaisun vaihtoehdot 2016, 

700 kommenttia).

• Vaikutuksista kivijalkayrittäjiin tehtiin tutkimus.

• Katusuunnitelmaluonnokset olivat esillä keväällä 2017 ja 

esiteltiin tilaisuudessa

• Helsingin ja Uudenmaan Näkövammaiset ry:n ja Näkövammaisten liiton 

kanssa katusuunnitelmaluonnosten esittely- ja kuulemistilaisuudet kesä- ja 

elokuussa 2017

• Katusuunnitelmat olivat nähtävillä syksyllä 2017



Työn aikana

• Hel.fi/uusihameentie

• Hämeentien raati

• Uusi Hämeentien Kipinöi

• Työmaatiedotteet alueella mm. 

rappukäytävissä ja Destian sivuilla

• Hämeentien uudistusremontin 

oma Facebook-sivu

• Näkövammaisten kanssa on sovittu 

esteettömät reitit, jotka katselmoidaan 

aina kun niihin tulee muutoksia

https://www.facebook.com/uusihameentie/


https://www.facebook.com/uusihameentie/videos/406358506751893/


Tehdään yhdessä osallistuvaa Helsinkiä ja 
vaikuttavia tekoja.



HELSINKI KAIKILLE

Erikoistason kohteita ovat

• keskusta-alueet 

• kävelykadut

• raitiovaunupysäkit, linja-autopysäkit määräytyvät 
kohteen mukaan

• terveyskeskusten ja palvelutalojen ympäristöt 

• julkisen liikenteen terminaalien ja ostoskeskusten 
ympäristöt

• kaikille tarkoitetut liikunta- ja leikkipaikat 

• alueet, joilla on paljon vanhus- ja vammaisasuntoja



HELSINKI KAIKILLE

Miten esteettömyyden toteutuminen varmistetaan 

hankkeen eri vaiheissa?

• Kaupungilla on suunnitteluohjeet 

esteettömyyden toteutumiselle

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi

• Rakennushankkeeseen ryhtyvä 

ohjeistaa hankkeen suunnittelijat 

noudattamaan edellä mainittuja 

ohjeita.

https://www.hel.fi/helsinkikaikille/fi


Mitkä ovat vanhus- ja 
vammaisneuvostoiden 
luontevat tavat 
osallistua 
kaupunkiympäristön 
asioihin?



Vaikuttajatoimielimet

• Kuntalain mukaan kunnassa on 

vammaisneuvosto, 

vanhusneuvosto ja 

nuorisovaltuusto tai sitä vastaava 

nuorten vaikuttajaryhmä 

(Helsingin nuorisoneuvosto).

• Neuvostojen asiantuntemusta ja 

osaamista hyödynnetään 

aktiivisesti kaupungin 

toiminnassa.

?


