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Sisällys Helsinki kasvaa  
solmukohdissa

Helsingistä tulee tulevaisuudessa nykyistä  
tiiviimmin rakennettu, omaleimaisten kaupungin

osien kaupunki, joka vaalii myös arvokasta 
luontoaan. Tässä julkaisussa kerromme kaupunki

ympäristöön liittyvästä suunnittelusta ja kaava
hankkeista, jotka ovat ajankohtaisia vuonna 2022. 

Maankäytön suunnittelu luo edellytyksiä 
hyvälle asuinympäristölle. Kaavoituk-
sella ja muulla suunnittelulla edistetään 
muun muassa riittävää asuntotuotan-

toa, sujuvaa liikennettä, elinkeinoelämän toiminta-
mahdollisuuksia, palvelujen saatavuutta ja luonnon-
varojen säästeliästä käyttöä.

Monet haluavat muuttaa Helsinkiin. Pääkaupun-
kiseudun ja Helsingin väestönkasvu on koronapan-
demian aikana hidastunut, mutta tilanteen normali-
soituessa kasvun ennustetaan jälleen voimistuvan. 
Aktiivinen kaavoitus ja tonttien luovutus ovat olen-
naisessa roolissa Helsingin toipuessa poikkeukselli-
sen maailmantilanteen taloudellisista vaikutuksista.

Kaupungin päättäjät eivät luo muuttoliiket-
tä, mutta voivat tehdä sen mahdolliseksi. Helsin-
gin maankäytön suunta on linjattu yleiskaavassa 
(2016), joka tuli voimaan vuonna 2018. Yleiskaava 
mahdollistaa pääkaupungin kehittymisen nykyistä 
väkirikkaammaksi ja tiiviimmin rakennetuksi kau-
pungiksi. Uutta rakentamista suunnitellaan erityi-
sesti raideliikenteen solmukohtiin ja kaupunkibule-
vardeiksi muutettavien väylien lähelle.

Niillä alueilla, joiden osalta korkein hallinto-oi-
keus kumosi uusimman yleiskaavan, on voimas-
sa yleiskaava 2002. Yleiskaava 2016 kantaa kuiten-
kin pitkälle tulevaisuuteen, ja sitä täydennetään 
osayleiskaavoilla. Niitä valmistellaan parhaillaan 
Länsiväylän ympäristöön, Viikinrannan–Lahdenväy-
län alueelle, Östersundomiin sekä Vartiosaareen, 
jota kehitetään virkistysalueena.

Kaupunginvaltuuston asettama tavoite on, että 
Helsingissä valmistuu vuosittain vähintään 7 000 
asuntoa. Vuodesta 2023 alkaen tavoitteena on vä-

hintään 8 000 asuntoa. Päämääränä on monipuo-
linen asuntokanta, joka omalta osaltaan auttaa eh-
käisemään alueellista eriarvoistumista. Asuntojen 
lisäksi uusien työpaikkojen sijoittuminen Helsinkiin 
on keskeinen tavoite.  

Seuraavan 10–15 vuoden aikana rakentamisen 
suunnittelu keskittyy etenkin Malminkentän, Tuusu-
lanväylän, Vihdintien, Raide-Jokerin ja Laajasalon 
alueille. Myös Helsingin keskustassa on meneillään 
useita kaupunkikehityshankkeita.

Suuri osa uusista asunnoista syntyy vanhojen 
alueiden täydennysrakentamisena. Vanhoista alu-
eista Malmi, Mellunkylä, Malminkartano ja Kannel-
mäki on nimetty erityisiksi kaupunkiuudistusalueik-
si. Näille seuduille voidaan rakentaa vuoteen 2035 
mennessä kolmannes lisää asuntoja niin, että aluei-
den asuntokanta monipuolistuu. Samalla tavoittee-
na on kohentaa kaupunkiuudistusalueiden viihtyi-
syyttä kokonaisvaltaisesti.

Muita kaupunginosia, joissa lähivuosina suun-
nitellaan aktiivisesti täydennysrakentamista, ovat 
Pohjois-Haaga, Pukinmäki, Jakomäki, Siltamäki, 
Puistola, Herttoniemi, Myllypuro, Vuosaari ja kanta-
kaupungin alueet.

Rakentamisen ohella ajankohtaisia kaupunki-
suunnittelun teemoja ovat ilmastonmuutoksen hil-
lintä ja siihen sopeutuminen, luontokadon ehkäise-
minen sekä tietoisuus lähiluonnon merkityksestä. 
Kaupungin tavoitteena on edistää energiateho-
kasta kaupunkirakennetta ja varmistaa, ettei ar-
vokkaimmille luontoalueille osoiteta rakentamista. 
Muun suunnittelun rinnalla Helsingissä kehitetään 
virkistysalueita ja -palveluita, ekologisia verkostoja 
sekä luonnonsuojelualueita.
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Kaavoitus  
on maan käytön  

suunnittelua
MAAKUNTAKAAVA on yleispiirteisin kaa-

va, joka ohjaa kuntien alueidenkäytön 
suunnittelua. Maakuntakaavan tehtävänä 
on ratkaista valtakunnalliset, maakunnal-

liset ja seudulliset alueiden käytön kysymykset.

YLEISKAAVASSA osoitetaan yleispiirteisellä tasol-
la, miten asutus, palvelut, työpaikat, liikenne, luonto 
ja virkistysalueet sovitetaan maankäytön osalta yh-
teen. Yleiskaava voi koskea koko kuntaa tai sen tiet-
tyä osa-aluetta, jolloin sitä kutsutaan osayleiskaa-
vaksi. Yleiskaava ohjaa asemakaavoitusta.

ASEMAKAAVASSA määrätään yleiskaavaa  
tarkemmin, mihin tarkoituksiin tiettyä aluetta voi 
käyttää ja kuinka paljon alueelle saa rakentaa.  
Määräykset koskevat esimerkiksi rakennusten kor-
keuksia, sijoittelua, suojelua ja rakentamistapaa. 
Ennen asemakaavaa voidaan suunnittelun avuksi 
tehdä yleispiirteisempi kaavarunko tai suunnittelu-
periaatteet.

Asemakaavan liitteeksi tehdään usein liikenne-
suunnitelma, jossa esitetään, miten katutila jaetaan 
eri liikennemuotojen kesken. Liikennesuunnitelman 
pohjalta laaditaan tarkempi katusuunnitelma.

Kaavoitus alkaa

Vireille tulevista kaavahankkeista kerro-
taan Helsingin kaupungin verkkosivuilla. 
Asiasta tiedotetaan myös osallisille lähetet-
tävällä kirjeellä ja lehti-ilmoituksella, elleivät 
kaavan vaikutukset ole vähäisiä.

Osallisilla tarkoitetaan muun muassa 
kaavoitettavan alueen maanomistajia, naa-
pureita ja muita, joihin kaavoitus saattaa 
huomattavasti vaikuttaa.

Kaavoituksen alkaessa kaavoittaja laa-
tii osallistumis- ja arviointisuunnitelman, 
jossa kerrotaan, miten suunnittelun aika-
na voi kertoa mielipiteensä. Merkittävis-
tä kaavahankkeista järjestetään asukkai-
den näkemysten kartoittamiseksi usein 
asukastilaisuus tai -kysely.

Ehdotus on nähtävillä

Kaavaehdotus asetetaan julkisesti nähtävil-
le joko ennen lautakuntakäsittelyä tai sen 
jälkeen. Asukkaat voivat antaa ehdotukses-
ta palautetta.

Nähtävilläolon jälkeen kaavan valmisteli-
ja laatii saapuneisiin muistutuksiin vastauk-
set ja tarvittaessa muuttaa ehdotusta. Jos 
tehdyt muutokset ovat olennaisia, ehdotus 
asetetaan uudelleen julkisesti nähtäville.

Erityisen merkittävissä hankkeissa laadi-
taan kaavaluonnos ennen kaavaehdotusta.

Kaava valmistuu

Kaavaehdotuksen hyväksymisestä päät-
tää kaupunkiympäristölautakunta. Jos kaa-
van vaikutukset ovat merkittävät, asia ete-
nee sen jälkeen myös kaupunginhallituksen 
ja -valtuuston päätettäväksi.

Jollei päätöksestä valiteta, kaava tulee 
voimaan, kun se on kuulutettu lainvoimai-
seksi.

Seuraa suunnittelua

Osoitteesta www.hel.fi/suunnitelmat saat 
tietoa nähtävillä olevista suunnitelmista ja 
voit tilata Suunnitelmavahdin. Suunnitel-
mavahdin avulla saat sähköpostiisi ilmoi-
tuksen, kun nähtäville tulee kaavoja sekä 
liikenne-, katu- ja puistosuunnitelmia,  
joista voit kertoa mielipiteesi.

Suunnittelun aikana voit tuoda mielipi-
teesi esiin lähettämällä kirjeen tai sähkö-
postia, osallistumalla tilaisuuksiin tai ot-
tamalla suoraan yhteyttä suunnittelijaan. 
Tarvittaessa voit kysyä neuvoa kaupunki-
ympäristön toimialan asiakaspalvelusta 
(puh. 09 310 22111).

Karttapalvelu apunasi

Helsingin karttapalvelusta (kartta.hel.fi/
suunnitelmat) löydät kaavoitukseen liitty-
viä asiakirjoja ja tietoa muistakin suunnit-
teluhankkeista. Sieltä löytyvät myös pie-
nemmät ja viimeistelyvaiheessa olevat 
kaavahankkeet, joita ei ole mainittu tässä 
julkaisussa.

Asukastilaisuudet verkossa

Sähköisesti järjestettävissä Uutta Helsin-
kiä -asukastilaisuuksissa saat koostekat-
sauksen alueesi ajankohtaisista suunni-
telmista. Syyskaudella 2022 tilaisuuksia 
järjestetään seuraavasti:

12.10. Uutta Koillis-Helsinkiä
2.11. Uutta Kaakkois-Helsinkiä
23.11. Uutta Länsi-Helsinkiä

Päivämääriin voi tulla muutoksia. Tarkem-
mat ajankohdat julkaistaan osoitteessa  
hel.fi/asukastilaisuudet. Tilaisuuksista ker-
rotaan myös kaupunkiympäristön toimi-
alan some-kanavissa.

 @HelsinkiKymp

 @Kaupunkiymparisto

  @HelsinkiKaupunkiymparisto

Muista osallistumismahdollisuuksista on 
tietoa verkko-osoitteessa osallistu.helsinki.
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Kaavoituksen eteneminen Osallistu ja vaikuta
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Seudullinen yhteistyö jatkuu
Helsinkiä koskeva maakuntakaava, Uusimaa-kaava 
2050, kattaa lähes koko Uudenmaan alueen. Kaa-
va on tullut hallinto-oikeuden päätöksellä pääosin 
voimaan.

Seudullista yhteistyötä tehdään myös MAL-suun-
nittelun kautta. Se on maankäytön, asumisen ja lii-
kenteen suunnittelua, jossa linjataan seudulle kes-
täviä ratkaisuja pitkällä aikavälillä ja määritellään, 
mitkä ovat tärkeimpiä toimenpiteitä lyhyellä aika-
välillä. Helsingin seudulla laaditaan parhaillaan val-
tion ja 14 kunnan yhteistä MAL 2023 -suunnitelmaa. 
Luonnos valmistuu vuoden 2022 lopulla.

Rakennusjärjestystä päivitetään
Helsingin kaupungin rakennusjärjestys on keskei-
nen rakentamista säätelevä ohjeisto asemakaa-
vojen lisäksi. Siinä määrätään muun muassa siitä, 
mitä voi rakentaa ja korjata ilman rakennusvalvon-
nan lupaa. 

Kaupunki suunnittelee vuoden 2022 aikana päivi-
tyksiä rakennusjärjestykseen. Tavoitteena on muun 
muassa helpottaa tapahtumien järjestämistä ja va-
pauttaa pienimuotoisia hankkeita luvan hakemi-
sesta. Lisäksi tavoitteena on edistää kasvillisuuden 
säilyttämistä rakennushankkeissa, viherkattojen ra-
kentamista ja hulevesien hallintaa.

Monipuolinen luonto on olen-
nainen osa Helsingin vetovoi-
maa. Viheralueilla on tärkeä 
rooli myös kaupunkien sopeu-
tumisessa ilmastonmuutok-
seen. Helsinkiä rakennetaan 
nyt aktiivisesti, mutta suunnit-
telussa tähdätään ratkaisui-
hin, jotka säästävät viheralueita 
mahdollisimman hyvin. Kaupun-
gin linjausten mukaan rakenta-
mista ei osoiteta arvokkaimmil-
le luontoalueille, ja metsäisten 
ja puustoisten alueiden määrän 
tulee säilyä noin kolmasosa-
na kaupungin maapinta-alasta. 
Kaikilla helsinkiläisillä tulee olla 
vastaisuudessakin lyhyt matka 
lähiluontoon.

Helsingille hyväksyttiin vuon-
na 2021 uusi luonnon moni-
muotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelma, joka aset-
taa tavoitteet viheryhteyksien, 

luontotyyppien ja lajien elinym-
päristöjen säilyttämiseksi ja 
parantamiseksi. 

Vuonna 2022 kaupunki val-
mistelee selvitystä kansallisen 
kaupunkipuiston perustami-
sesta, ja luonnonsuojelualueita 
perustetaan aiempaa nopeam-
massa tahdissa. Myös luonnon-
hoidon linjausten päivittäminen 
on ajankohtaista.

Lisäksi kaupunki edistää 
merellisiä virkistys- ja matkai-
lumahdollisuuksia. Tämä tar-
koittaa esimerkiksi vesijouk-
koliikenteen, laitureiden ja 
rantareittien kehittämistä sekä 
lähisaariston avaamista ylei-
seen käyttöön. Samalla Helsinki 
on sitoutunut Itämeren suoje-
luun Turun kanssa aloittamas-
saan Itämerihaasteessa, joka 
sisältää lähes 120 toimenpidet-
tä vesien suojelemiseksi.

Merellisen Helsingin strate-
giaa edistäviä puistohankkeita 
vuonna 2022 ovat muun muas-
sa Vasikkasaaren puistosuun-
nittelu ja vesihuoltoverkoston 
suunnittelu, opasteiden toteu-
tus Seurasaarenselän rantarei-
tille sekä Hiidenkiukaanpuiston 
rantareitin ja leikkipaikan kun-
nostaminen Lehtisaaressa.

Merkittävimmät puistojen 
peruskorjaushankkeet vuonna 
2022 ovat Leikkipuisto Iso-Ant-
ti Itäkeskuksessa, Leikkipuisto 
Hilleri Herttoniemessä ja Kier-
totähden viljelypalstat Suu-
tarilassa. Lisäksi on aloitettu 
Tapaninvainion aluepuiston pe-
ruskorjaus sekä Haaganpuron 
alajuoksun kunnostus Pikku 
Huopalahdessa. Myös Kaisa-
niemenpuistoon valmistellaan 
vaiheittain toteutettavaa kun-
nostusta.  

Luonto osana suunnittelua

Tonttivaranto riittää lähivuosiksi
Keväällä 2022 Helsingissä oli lainvoimaisissa ase-
makaavoissa yhteensä noin 2,5 miljoonan kerrosne-
liömetrin verran käyttämätöntä rakennusoikeutta. 
Määrä mahdollistaa lähivuosina noin 32 500 asun-
non rakentamisen. Tämä vastaa yli neljän vuoden 
asuntotuotantotavoitetta.

Nykyisestä tonttivarannosta noin 75 % on kau-
pungin omistamalla maalla. Tulevaisuuden asunto-
rakentamisen tarpeita varten Helsingissä on vireillä 
kaavoitushankkeita noin 2,2 miljoonan kerrosneliö-
metrin verran. 

Kaupungilla on näin ollen riittävästi tonttivaran-
toa asuntotuotantotavoitteiden saavuttamiseksi ly-
hyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Jotta rakentami-
nen voi toteutua, edellyttää se riittäviä vuotuisia 
investointeja katu-, puisto- ja liikennehankkeisiin 
sekä esirakentamiseen.

Kaupunginvaltuusto on kiristänyt Hel-
singin päästövähennystavoitteita vii-
dellä vuodella niin, että hiilineutraa-
lius tulee saavuttaa jo vuoteen 2030 
mennessä. Tavoitetta kohti päästään 
etenkin vaikuttamalla rakennusten 
energiankäyttöön, edistämällä vähä-
päästöistä liikennettä ja kehittämäl-
lä kaupungin omistaman energiayhtiö 
Helenin hiilineutraalia energiantuo-
tantoa.

Kaikki kaupungin rakentamat uu-
disrakennukset ovat A-energialuok-
kaa, ja esimerkiksi kaavamääräyksiä 
ja tontinluovutusehtoja uudistetaan il-
mastotavoitteita edistäviksi. Liiken-
teen osalta jatketaan kävelyä, pyöräi-
lyä ja sähköautoilua edistävän infran 
kehittämistä.

Kaupunki pystyy kuitenkin vaikut-
tamaan vain rajalliseen osaan Helsin-
gissä syntyvistä päästöistä. Etenkin 
asuinkerrostalojen energiatehok-
kuuden parantaminen ja uusiutuvan 
energiakäytön lisääminen on tehokas 
keino pienentää päästöjä. Siksi kau-
punki on palkannut energia-asian-
tuntijoiden tiimin, jonka tehtävänä on 
auttaa taloyhtiöitä energiaremonttien 
edistämisessä.

Lue lisää: hel.fi/energiaremontti

Hiilineutraaliksi  
jo vuonna 2030

Ajankohtaista kaupunki suunnittelussa

©
 J

us
si

 H
el

ls
te

n 

©
 L

au
ri

 R
ot

ko

6 — Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki — 7

http://hel.fi/energiaremontti


Kestävä ja  
sujuva liikenne

Helsingin väkiluvun kasvaessa liikkujien mää-
rä lisääntyy, mutta käytettävissä oleva tila ei 
kasva. Kestävän liikkumisen edellytyksiä tu-
etaan edistämällä joukkoliikennettä, kävelyä 

ja pyöräliikennettä. Helsingissä liikenneinvestoinnit ja 
maankäyttö suunnitellaan aina yhdessä. Raideliiken-
nettä kehitetään, ja uutta rakentamista suunnitellaan 
raideliikenteen solmukohtiin ja kaupunkibulevardeiksi 
muutettavien väylien lähelle.

Tavoitteena on nostaa pyörämatkojen osuus 20 
prosenttiin vuoteen 2035 mennessä. Vuonna 2021 
pyörällä taittui 9 prosenttia Helsingissä tehtävistä 
matkoista. Pyöräliikenteen edistämisohjelmaa päivi-
tettiin vuonna 2020, ja vuonna 2021 Helsingille valmis-
tui myös kävelyn edistämisohjelma.

Kaupungin kasvu, digitalisaatio, liikkumiseen liitty-
vien palveluiden kehittyminen ja vähäpäästöisyysta-
voitteet ovat esimerkkejä muutoksista, jota aiheutta-
vat päivitystarpeita pysäköinnin periaatteille. Vuonna 
2022 päätetään Helsingin päivitetystä pysäköintipoli-
tiikasta, jossa asetetaan tavoitteet pysäköinnin kehit-
tämiselle.

Uuteen pysäköintipolitiikkaan sisältyviä toimen-
piteitä ovat luonnoksen mukaan esimerkiksi sähkö-

autoiluinfran vahvistaminen, kaupungin ja yksityis-
ten pysäköintilaitosten välisen yhteistyön lisääminen, 
pysäköinninvalvonnan kehittäminen, kadunvarsipy-
säköinnin hinnoittelun uudistukset sekä tonttien py-
säköintipaikkoja koskevien laskentaohjeiden päivittä-
minen.

Helsingin liikenneturvallisuus on parantunut mer-
kittävästi viime vuosikymmeninä, ja vakavat onnet-
tomuudet ovat harvinaisia. Helsingin liikenneturvalli-
suuden kehittämisohjelmaa päivitettiin vuonna 2021. 
Tavoitteena on, että etenkin lasten, nuorten, jalankul-
kijoiden ja pyöräilijöiden onnettomuudet edelleen vä-
henevät. Liikenneturvallisuuden parantamiseksi kau-
punki on muun muassa alentanut nopeusrajoituksia 
ja ryhtynyt lisäämään kameravalvontaa. 

Helsinki parantaa liikenneturvallisuutta myös jär-
jestämällä liikennettä uudestaan sekä rakentamalla 
entistä turvallisempia kävelyreittejä ja pyöräteitä. Kan-
takaupunkiin suunnitellaan jatkossa pääasiassa yksi-
suuntaisia pyöräliikenteen järjestelyjä. Toteutettavaa 
riittää myös koko kaupungin kattavassa, 130 kilomet-
rin mittaisessa baanaverkostossa. Tähän mennessä 
baanojen laatutasolla on rakennettu kahdeksan kilo-
metriä, ja rakenteilla on 12 kilometriä baanaa.

Helsingissä ja Espoossa liikkuvien käytössä on 
lähes 4 600 kaupunkipyörää ja 460 kaupunki

pyöräasemaa. Pyörien käyttöoikeuden voi ostaa 
päiväksi, viikoksi tai koko pyöräilykaudeksi.  

© Heidi Strömberg / Helsinki Partners

Pikaraitiotiet ovat korkealaatuisia raitioliikenteen yhteyksiä. Perinteiseen kaupunkiraitio-
tiehen verrattuna niillä suurempi matkanopeus, suurempi matkustajakapasiteetti ja pidempi 
pysäkki väli. Lisäksi radat erotetaan muusta katuliikenteestä häiriöiden vähentämiseksi.

Kaupunkibulevardi on puistokaduksi muutettu väylä, jonka ympäristöön voidaan suunnitella  
uutta rakentamista. Ensimmäisenä kaupunkibulevardiksi muutetaan Laajasalontie, jonka ka-
tutyöt alkoivat keväällä 2021. Kaupunkibulevardilla voi liikkua autolla, raitiovaunulla, kävellen 
ja pyörällä. Kaupunkibulevardien lähistöille suunniteltavia asuin- ja työpaikka-alueita kutsu-
taan bulevardikaupungiksi.

Baanat ovat korkealaatuisten pyöräteiden verkosto, joka tarjoaa suoria, nopeita ja tasavauh-
tisia reittejä myös pitkille matkoille. Baanojen rakentamisen lisäksi pyöräverkkoa paranne-
taan etenkin kantakaupungissa.

Liikennesanastoa

8 — Helsingin kaupunki Helsingin kaupunki — 9
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Joukkoliikenne

1  Raide-Jokeri

Raide-Jokeri on pikaraitiotielinja, 
Joka kulkee Itäkeskuksesta Viikin, 
Oulunkylän ja Leppävaaran kaut-
ta Keilaniemeen. Valmistuessaan 
se korvaa runkolinjan 550, joka on 
seudun eniten käytetty bussilinja. 
Raide-Jokerin rakentaminen alkoi 
kesällä 2019, ja liikennöinti alkaa 
vuonna 2024.

www.raidejokeri.info

2  Kruunusillat

Kruunusillat-hanke yhdistää raitio-
tieyhteydellä Laajasalon, Korkea-
saaren ja Kalasataman osaksi kan-
takaupunkia. Samalla luodaan uusi 
merellinen ja nopea reitti pyöräili-
jöille ja jalankulkijoille. Ensimmäi-
senä vaiheena avautuu raitiotie- ja 
siltayhteys Laajasalosta Hakanie-
meen vuonna 2027.

www.kruunusillat.fi

3  Kalasatamasta Pasilaan

Kalasatamasta Pasilaan -hankkees-
sa rakennetaan raitiotie Kalasata-
man, Vallilanlaakson ja Pasilan välil-
le, uusia raitiotieyhteyksiä Pasilaan 
sekä näiden varrelle sijoittuvia ka-
tuja, puistoja ja kunnallistekniikkaa.

Hankkeeseen kuuluvat muun 
muassa Hermannin rantatien pe-
ruskorjaus, Nihdin pohjoisosan 
esirakentamista, pyöräliiken-
teen baanayhteys Vallilanlaaksos-
sa ja Sörnäistentunnelin pohjoisen 
suuaukon rakentaminen.

Rakentaminen on aloitettu vuon-
na 2021. Pasilan raitiotieyhteydet 
valmistuvat vuosina 2022–2023. 
Raitioliikenne Kalasatamasta Pasi-
laan alkaa vuonna 2024. 

www.kalasatamastapasilaan.fi

4  Viikin–Malmin pikaraitiotie

Viikin–Malmin pikaraitiotie on yleis-
suunnitteluvaiheessa. Raitiotie 
yhdistää Viikin ja Malminkentän 

Joukko liikenteen,  
jalankulku- ja  
pyörä liikenteen  
suunnitelmia  
ja hankkeita.

Suutarila

Malmi

Viikki

Herttoniemi

Itäkeskus

Vuosaari

Kallio

Käpylä

Katajanokka

PakilaKaarela

Munkkiniemi

Lauttasaari

Mellunkylä
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alueen Helsingin keskustaan ja liit-
tää alueet raideliikenteen piiriin. 
Malminkentältä tutkitaan yhteyk-
siä Malmin aseman ja Jakomäen 
suuntiin, josta on mahdollista liit-
tyä Vantaan raitiotiehen. Viikin–
Malmin pikaraitiotien rakentami-
sen on tarkoitus alkaa 2020-luvun 
loppupuolella.

5
 Mäkelänkadun bulevardi- 

 kaupungin pikaraitiotie

Tuusulanväylää suunnitellaan 
muutettavaksi kaupunkibulevar-
diksi Käpylän ja Maunulan välillä. 
Katu tulee jatkumaan Mäkelänka-
tuna Maunulaan asti, ja sen var-
relle suunnitellaan täydennysra-
kentamista. Kaupunkibulevardille 
suunnitellaan pikaraitiotietä kes-
kustasta Hämeentietä ja Mäke-
länkatua pitkin. Käpylän aseman 
kohdalla toteutetaan hyvät vaih-
toyhteydet raitiotien, lähijunien ja 
bussien välille.

6  Länsi-Helsingin raitiotiet

Läntiseen Helsinkiin rakenne-
taan uusi pikaraitiotieyhteys kes-
kustasta Munkkiniemen, Haagan 

ja Lassilan kautta Kannelmäkeen. 
Hankkeen yleissuunnitelma on hy-
väksytty, ja tarkempi suunnittelu 
jatkuu. Tavoitteena on, että raken-
taminen alkaa vuonna 2026.

Pikaraitiotie yhdistää liikenteen 
solmukohtia ja palvelee Huopalah-
dentien ja Vihdintien varsille suun-
niteltavaa täydennysrakentamista. 
Valimon asemalle toteutetaan bus-
si-, raitio- ja lähijunaliikenteen yh-
distävä vaihtoasema.

Vihdintien pikaraitiotien rinnalla 
toteutetaan uusia raitiotieosuuk-
sia läntiseen kantakaupunkiin 
Fredrikinkadulle, Topeliuksenka-
dulle ja Nordenskiöldinkadulle. 
Näin täydennetään kantakaupun-
gin raitioverkkoa ja mahdolliste-
taan ruuhkautuvan bussiliikenteen 
vähentäminen alueella.

7  Jätkäsaaren raitiotiet

Jätkäsaaren rakentamisen edis-
tyessä myös alueen raitiolinjas-
toa kehitetään. Atlantinkadun ja At-
lantinsillan raitiotieyhteys otettiin 
käyttöön vuonna 2021, jolloin linjaa 
9 jatkettiin Saukonpaadesta Län-
siterminaalille uutta rataa pitkin. 
Tahitinkadun kääntöpaikan arvioi-

daan valmistuvan 2023, jolloin linja 
8 jatketaan sinne. Tavoitelinjaston 
mahdollistavan Bunkkerin kääntö-
paikan toteutus on viivästynyt, ja 
valmistumisarvio on nyt 2026. Täl-
löin linja 8 yhdistää Länsiterminaa-
lin Ruoholahden metroasemalle.

8
 Raitiolinja 9:n  

 jatko Ilmalaan

Raitiolinja 9:n reittiä jatketaan Pa-
silasta Ilmalaan. Uusi päätepysäkki 
tulee uudelle Ilmalantorille, Vesilin-
nojen pohjoispuolelle. Rakenta-
minen on alkanut vuonna 2020, ja 
uusi rataosuus avataan liikenteelle 
syksyllä 2022.

Jalankulku  
ja pyöräliikenne

9
 Pasilanbaana, Tilkanvierto  

 ja Ratsastie

Tilkanviertoon ja Ratsastielle 
suunnitellaan pyöräkadut. Kadut 
ovat osa Pasilanbaanan reittiä.  
Tavoitteena on, että rakentaminen 
voi alkaa vuonna 2023.

10
 Mannerheimintie  

 (Runeberginkatu -  
 Nordenskiöldinkatu)

Runeberginkadun ja Reijolankadun 
väliselle osuudelle tehdään katu-
suunnitelma. Mannerheimintielle 
suunnitellaan molemmin puolin yk-
sisuuntaiset pyörätiet, jolloin saa-
daan yhtenäiset, laadukkaat yhte-
ydet keskustaan saakka. Samalla 
uudistetaan raitioliikenteen järjes-
telyjä. Mannerheimintiellä ja sen 
muutamilla sivukaduilla uusitaan 
myös kunnallistekniikkaa. Alusta-
van tiedon mukaan rakentaminen 
toteutetaan vuosina 2024–2025.

11
 Itäbaana (Tupasaarentie - 

 Hiihtäjäntie) 

Itäbaanalle suunnitellaan jatkoa 
Kulosaaren puistotieltä kohti Hiih-
täjäntietä. Baana jatkuu metrora-
dan varressa uudella linjauksella. 

Tavoitteena on, että rakentaminen 
voi alkaa vuonna 2023.

12
 Linnankoskenkatu  

 ja Paciuksenkatu

Linnankoskenkadulle tehdään ka-
tusuunnitelma. Kadulle rakenne-
taan yksisuuntaiset pyörätiet, ja 
jalankulun olosuhteita paranne-
taan muun muassa ylijatkettujen 
jalkakäytävien ja suojatiejärjeste-
lyiden avulla. Samalla uusitaan ka-
dun kunnallistekniikkaa. Tavoittee-
na on, että rakentaminen voi alkaa 
vuonna 2023.

13
 Sturenkatu (Helsinginkatu -  

 Mäkelänkatu)

Sturenkadun katusuunnittelua  
jatketaan. Katusuunnitelma poh-

jautuu aiemmin hyväksyttyyn lii-
kennesuunnitelmaan. Katusanee-
rauksen yhteydessä rakennetaan 
yksisuuntaiset pyörätiet ja uusi-
taan bussiliikenteen pysäkkirat-
kaisuja.

14
 Hämeentie (Kustaa  

 Vaasan tie - Annalantie)

Annalantien ja Kustaa Vaasan tien 
väliselle osuudelle suunnitellaan 
korjauksia ja vesihuoltoverkoston 
saneerausta, ja kadun varrella va-
raudutaan uuteen asemakaavan 
mukaiseen rakentamiseen. 

Pyöräliikenteen järjestelyjä pa-
rannetaan suunnittelemalla kadul-
le yksisuuntaiset pyöräkaistat ja 
osalle matkaa pyörätiet. Rakenta-
minen on tarkoitus aloittaa vuon-
na 2023.

15
 Pohjoisbaanan  

 yleissuunnitelma

Pohjoisbaanasta tehdään yleis-
suunnitelma, joka koskee noin yh-
deksän kilometriä pitkän pyörä-
liikenteen pääväylän suunnittelua 
Käpylän asemalta kohti Tikkurilaa. 
Yleissuunnitelmassa määritellään 
toteutusperiaatteet ja aluevarauk-
set pohjoisbaanan eri osuuksille. 
Tarkempi toteutussuunnittelu pe-
rustuu yleissuunnitelmaan.

16  Itäbaanan yleissuunnitelma

Itäbaanan suunnittelu jatkuu. Valu-
rinkadun ja Marjaniementien väli-
selle osuudelle tehdään yleissuun-
nitelma ennen tarkempaa katu- ja 
puistosuunnittelua. 

6. LänsiHelsinkiin suunnitel
laan uutta raitiotieyhteyttä, joka 
vie keskustasta Kannelmäkeen. 
Kuva on Haagasta Kaupintieltä. 

Kuva: © Voima Graphics Oy

3. Kalasatamasta Pasilaan hankkeessa rakennetaan uusia raitiotieyhteyksiä, 
katuja, puistoja ja kunnallistekniikkaa. Kuva: © Kalasatamasta Pasilaan hanke
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Suunnitelmat  
kaupunginosittain

Seuraavilla sivuilla on esitelty kaavat ja muita  
ajankohtaisia suunnitelmia kaupungin osittain. 

Laajempaa ja ajantasaisinta tietoa kaavoista löytyy 
Helsingin kartta palvelusta (kartta.hel.fi).

Keskinen 
Helsinki  

s. 24

Etelä- 
Helsinki  

s. 15

Pohjois- ja  
Koillis-Helsinki  

s. 28

Länsi- 
Helsinki 

s. 20

Etelä-Helsinki
Suomenlinna 

ASEMAKAAVAT

18. Suomenlinna
Suomenlinnan merilinnoituksen 
saariryhmällä ei ole asemakaavaa. 
Kaupunki laatii kaavan yhteistyös-
sä Museoviraston ja Suomenlin-
nan hoitokunnan kanssa. Kaava-
ehdotus valmistuu näillä näkymin 
vuoden 2022 aikana. Alue on 
Unescon maailmanperintökohde 
ja suojeltu rakennusperintölailla .

Punavuori, Kamppi  
ja EtuTöölö

ASEMAKAAVAT

19. ja 20. Kampin ja  
Leppäsuon vanhat  
asemakaavat ajan tasalle

Kantakaupungin vanhoja asema-
kaavoja ajantasaistetaan ensin 
Kampissa ja Leppäsuon korttelis-
sa Etu-Töölössä. Eri vuosisatojen 
ja -kymmenten asemakaavat kai-
paavat yhtenäistämistä, sillä ne ei-
vät vastaa kaikilta osin toteutu-
nutta tilannetta tai yleiskaavan 
tavoitteita.

Työn yhteydessä selvitetään 
muun muassa ympäristön arvoja. 
Työssä hyödynnetään kaupungin-
hallituksen hyväksymää keskus-
tavisiota ja sen laatimisen aikana 
tehtyä vuorovaikutusta.

Kaupunkiympäristölautakun-
ta käsittelee Kampin asemakaava-
luonnosta näillä näkymin syksyllä 
2022. Sen jälkeen laaditaan ase-
makaavaehdotus. Kaavojen ajan-
tasaistaminen ei koske uudisra-
kentamisen hankkeita. Ne vaativat 
edelleen erillisen asemakaava-
muutoksen.

21. Ruoholahdenkatu 14

Ruoholahdenkadun ja Abrahamin-
kadun kulmassa sijaitsevalle ton-
tille suunnitellaan lisärakentamis-
ta toimisto- ja liiketilakäyttöön. 
Uudisrakennus sijoittuu Abraha-
minkadun puoleiselle, rakentamat-
tomalle sivustalle. Uudisraken-
nuksessa on seitsemän kerrosta 
ja kellari. Ensimmäisessä kerrok-
sessa on liiketilaa ja muissa ker-
roksissa toimistoja. Kaavaehdotus 
valmistuu vuonna 2022.

22. Hietalahdenranta 
Hietalahdenrannan alueelle suun-
nitellaan lisärakentamista ja liiken-
nejärjestelyjen uudistuksia, jot-
ka tähtäävät alueen kehittämiseen 
toimitila- ja palvelukeskittymänä 
sekä viihtyisänä jalankulkuympä-
ristönä. Alue on varattu määräai-
kaisesti HGR Property Partnersil-
le alueen suunnittelua varten.

Alueelle on laadittu vaihtoehtoi-
sia ideasuunnitelmia, joista yksi on 
valittu jatkosuunnittelun pohjak-
si. Suunnitelmassa korkeimmillaan 
kahdeksankerroksiset rakennuk-
set sijoittuvat Hietalahdenaltaan 
kaakkoispuolelle, ja Hietalahden-
rannan autoliikenteen pääreitti 
siirretään kulkemaan Hietalahden-
laiturin myötäisesti.

Suunnittelun osana kehitetään 
alueen julkisia ulkotiloja, Hietalah-
dentoria, Hietalahdenaltaan ympä-
ristöä ja merenrantaa laadukkaa-
na kävely-ympäristönä. Rantaan 
suunnitellaan pyöräily- ja kävely-
reitti sekä oleskelualueita. Asema-
kaavaluonnos on tarkoitus asettaa 
nähtäville syksyllä 2022.

23. Kaartin lasaretti

Kortteliin suunnitellaan liike-, toi-
misto-, opetus- ja päiväkotitiloja. 
Vanhat kivitalot suojellaan ja muu-
tetaan uuteen käyttöön. Lisära-
kentaminen keskitetään korttelin 
länsikulmaan, nykyisten puutalo-

jen paikalle ja maan alle. Pihan alle 
on tarkoitus sijoittaa muun muas-
sa päivittäistavarakauppa ja kau-
punginosaa laajemmin palveleva 
pysäköintilaitos. Asemakaavoitus 
on alkanut keväällä 2022.

24. Runeberginkatu 2 

 Asemakaavan muutoksen ta-
voitteena on mahdollistaa hotel-
lin laajentaminen tontilla olevalle 
aukioalueelle. Kaksiosainen, kah-
deksankerroksinen, molemmin 
puolin pihaa rakennettava laajen-
nus on Salomonkadun puolella 
porrastettu.  

TakaTöölö

ASEMAKAAVAT

25. Töölöntori
Töölöntorin jatkosuunnittelu ete-
nee aiemmin järjestetyn ideakil-
pailun pohjalta. Asemakaavan 
valmistelu alkaa vuonna 2022. Ta-
voitteena on luoda oleskeluun ja 
asiointiin houkutteleva viihtyisä 
kaupunkitila sekä mahdollistaa to-
ritoiminnan kehittyminen. Suun-
nittelussa selvitetään myös kaup-
pahallirakennuksen sijoittamista 
torialueelle, Tykistönkadun muut-
tamista kävelykaduksi sekä San-
delsinkadun kivijalkaliikkeiden ja 
jalkakäytävän parempaa liittämis-
tä torialueeseen. Torille on jo ryh-
dytty toteuttamaan kokeiluina pie-
niä parannuksia, joita ovat muun 
muassa uudet pysäköintijärjeste-
lyt, istutusastiat ja esiintymislava.

hel.fi/toolontori

26. Rajasaarentie 6

Päiväkoti Päiväpirtin tilalle suunni-
tellaan uutta, nykyistä suurempaa 
päiväkotirakennusta. Sen suunnit-
telusta on järjestetty yleinen ark-
kitehtuurikilpailu, jonka voittaneen 

Kaakkois- 
Helsinki  

s. 34

Itä- 
Helsinki ja  

Östersundom  
s. 38
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ehdotuksen pohjalta laaditaan 
asemakaavaehdotus.

Merikannontien puolel-
la sijaitse valle suojellulle Huvi-
la Bråvallalle muodostetaan oma 
tonttinsa, joka mahdollistaa toi-
mitilakäytön. Rakennukseen on 
tarkoitus tulla kahvila- tai ravinto-
latiloja sekä mahdollisesti kokoon-
tumis-, liike- ja toimistotiloja. Ta-
voitteena on, että kaavaehdotus 
valmistuu syksyllä 2022.

MUUT SUUNNITELMAT

27. Hesperian puisto  
ja Hakasalmen puisto

Puistojen peruskorjauksen ja ke-
hittämisen suunnittelun paino-
pisteitä ovat rannan ja rantaraitin 
kunnostaminen, puuston uudista-
minen ja toimintojen suunnittelu 
niin, että puiston luonto-, kulttuuri- 
ja maisemahistorialliset arvot ote-
taan huomioon.

 Lauttasaari

OSAYLEISKAAVA

28. Länsiväylän ympäristön 
osayleiskaava
Osayleiskaavoitus koskee Län-
siväylää ja sen lähialueita Koivu-
saaressa, Lauttasaaressa ja Sal-
misaaressa. Osayleiskaavatyön 
yleisenä tavoitteena on vähentää 
väylämäisen liikenneympäristön 
haittavaikutuksia asutukselle sekä 
selvittää Länsiväylän varren kau-
punkirakenteen kehittämismah-
dollisuuksia Lauttasaaressa ja 
Salmisaaressa.

ASEMAKAAVAT

29. Katajaharjuntien ja Luoteis-
väylän pohjoisosan tontit

Asemakaavan muutos koskee nel-
jää tonttia Laukkaniemenpuiston 
lähellä. Nykyiset kolmikerroksiset 
rakennukset on tarkoitus purkaa. 
Niiden tilalle suunnitellaan alueel-
le sopivia asuinkerrostaloja, joiden 

korkeimmat osat ovat viisikerrok-
sisia. Kaavamuutosta valmistel-
laan maanomistajan hakemukses-
ta.

30. Vattuniemen keskus

Vattuniemelle luodaan selkeäm-
pää ja elävämpää keskusta ke-
hittämällä nykyistä teollisuus- ja 
toimitila-aluetta. Uudistuvaan Vat-
tuniemen keskukseen on tavoit-
teena rakentaa asuntoja noin 
3 000 uudelle asukkaalle sekä toi-
misto- ja liiketiloja yli 2 000 työn-
tekijälle. Suunnitelmaa tehdään 
Heikkilänaukion, Heikkiläntien, Itä-
lahdenkadun ja Melkonkadun ym-
päristöön.

Kaavoitettavasta uudesta ker-
rosalasta vähintään 25 % on lii-
ke- ja toimitilaa. Arvokkaat vanhat 
rakennukset suojellaan ja muu-
tetaan uuteen käyttöön. Heikki-
länaukion katujärjestelyt muute-
taan aukion reunoilla kulkeviksi, 
ja aukiota kehitetään viihtyisäm-
mäksi oleskelupaikaksi. Puuistu-
tuksin reunustetun Itälahdenka-
dun länsipuolelle on suunniteltu 
vaihtelevasti rakennuksia ja pie-
niä aukioita. Nahkahousuntie välil-
lä Särkiniementien–Itälahdenkatu 
avataan uudelleen moottoriajo-
neuvoliikenteelle. Uusia kävely-yh-
teyksiä avataan tonttien läpi.

Päiväkoti Särjen tonttia Särki-
niementien varrella laajennetaan 
uutta koulua ja päiväkotia varten. 
Päiväkodin pohjoispuolelle suun-
niteltiin alun perin paikkaa myös 
kahvilalle, mutta suunnitelmasta 
luovuttiin palautteen pohjalta.

Tarkistettu asemakaavan muu-
tosehdotus viedään kaupunkiym-
päristölautakunnan päätettäväksi 
vuoden 2022 aikana.

31. Melkonkatu 7 ja 22  
sekä Särkiniementie 5

Kolmelle Vattuniemessä sijaitse-
valle tontille suunnitellaan asema-
kaavamuutoksia. Suunnittelu poh-
jautuu vuonna 2018 hyväksyttyihin 
Vattuniemen suunnitteluperiaat-
teisiin. Osoitteeseen Melkonka-
tu 7 suunnitellaan uutta kerros-

taloa. Osoitteessa Melkonkatu 22 
toimistotalo on jo aiemmin muu-
tettu hoivakodiksi, päiväkodiksi, 
liiketiloiksi ja asunnoiksi, ja ase-
makaava päivitetään vastaamaan 
nykytilannetta. Osoitteessa Sär-
kiniementie 5 suunnitellaan toi-
mistotalon käyttötarkoituksen 
muuttamista asumiseen ja palve-
luasumiseen.

32. Veijarivuorenpuisto,  
sauna ja kahvilan laajennus 

Paseo-kahvilan eteläpuolelle Vei-
jarivuoren puistoalueelle suunni-
tellaan kahvilatoimintaan liittyvää 
saunarakennusta. Kahvilaa on tar-
koitus laajentaa hieman pohjoi-
seen huolto-, sosiaali- ja apukeit-
tiötilojen rakentamista varten.

MUUT SUUNNITELMAT

33. Rantareitin opasteet

Kaupunki jatkaa rantareittien 
opasteiden kehittämistä käveli-
jöille ja pyöräilijöille. Vuonna 2022 
toteutetaan opasteet Seurasaa-
renselälle ja aloitetaan opastei-
den suunnittelu Lauttasaareen. 
Karttaopasteisiin merkitään muun 
muassa rantareitin läheiset vesi- 
ja maaliikenneasemat, -laiturit 
sekä uimarannat.

Länsisatama 

ASEMAKAAVAT

34. Ruoholahden kansainvälisen 
koulun laajennus 

Helsingin kansainvälinen kou-
lu (International School of Helsin-
ki) suunnittelee laajennusosaa ny-
kyisiin tiloihinsa. Laajennusosa on 
nykyisen rakennuksen tapaan vii-
sikerroksinen, ja sitä suunnitel-
laan koulun tontille osoitteeseen 
Selkämerenkatu 11. Kaupunki val-
mistelee rakentamisen mahdollis-
tavaa asemakaavamuutosta. Eh-
dotus asemakaavamuutoksesta 
valmistuu arviolta syksyllä 2022.

Kamppi

Etu-Töölö

Taka-Töölö

LänsisatamaLauttasaari
Punavuori

Kaivopuisto

Katajanokka

Kruununhaka

Eira
Ullanlinna
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35. Jätkäsaaren Kirjo
Merenrantaan lähelle Jätkäsaa-
ren Satamaparkkia suunnitellaan 
uutta liikekeskusta, johon tulee 
monipuolisia toimisto- ja liiketiloja 
sekä hotelli. Rakennuksen ensim-
mäiseen kerrokseen suunnitellaan 
Hyväntoivonpuistoon ja ranta-alu-
eisiin liittyviä vapaa-ajan palvelui-
ta.

36. Länsisataman terminaali 1

Länsisataman terminaali 1 ajan-
mukaistetaan. Paikalle kaavoite-
taan terminaalin lisäksi toimitilaa 
ja pysäköintiä. Lisäksi varaudu-
taan satamatunnelin rakentami-
seen terminaalin alueella.

36b. Hernesaari

Korkein hallinto-oikeus kumo-
si Hernesaareen aiemmin valmis-
tellun asemakaavan, joten alueen 
kaavoitus aloitetaan uudelleen 
syyskaudella 2022.

36c. Satamatunneli

Länsisataman satama-alueelta 
Jätkäsaaresta suunnitellaan sa-
tamaliikenteen käyttöön tunnelia, 
joka liittyy Salmisaaressa Länsi-
väylään. Kaavoitus aloitetaan syk-
syllä 2022.

36d. Lepakonaukio ja  
Itämerenkatu
Itämerentorin ja Lepakonauki-
on yhteyteen sekä Itämerenka-
tu 5:een suunnitellaan tornira-
kennuksia toimitiloille. Kaavoitus 
aloitetaan syksyllä 2022.

Kaartinkaupunki, 
Ullanlinna  
ja Kaivopuisto

ASEMAKAAVAT

37. Makasiiniranta  
ja Olympiaranta 

Makasiinirantaa kehitetään kult-
tuuri- ja museorakennusten sijoit-
tumispaikkana sekä museotoimin-
taa tukevien toimintojen alueena. 
Tavoitteena on luoda julkista ja 
viihtyisää käveltävää kaupunkitilaa, 
joka yhdistää Kauppatorin ja Kai-
vopuiston. Nykyisin alue on pää-
asiassa sataman terminaalitoimin-
tojen ja pysäköinnin käytössä.

Alueen kehittämisen pohjak-
si on järjestetty kaksivaiheinen 
kansainvälinen laatu- ja konsep-
tikilpailu, joka alkoi keväällä 2021. 
Ehdotukset tulevat kaupunkilais-
ten kommentoitavaksi kilpailun 
molemmissa vaiheissa. Alueen 

asemakaavoitus jatkuu vuosina 
2023–2024 yhteistyössä kilpailun 
voittajan kanssa.

38. Kasarmitorin liikerakennus, 
Kasarmikatu 19a 

Kasarmitorilla sijaitsevan kauppa-
rakennuksen tilalle on tarkoitus 
rakentaa kolmikerroksinen toimis-
to- ja liikerakennus. Päivittäista-
varamyymälä siirretään osittain 
kellariin. Maanalaisiin tiloihin on 
suunnitteilla myös pysäköintitilo-
ja, jotka yhdistettään Kasarmitorin 
pysäköintilaitokseen. Uudisraken-
nuksen ensimmäisiin kerroksiin 
torin ja Kasarmikadun puolella 
suunnitellaan liike- ja myymälä-
tilaa. Kaksi ylintä kerrosta vara-
taan toimistokäyttöön. Kaavaehdo-
tus on tarkoitus asettaa nähtäville 
syksyllä 2022.

Katajanokka

ASEMAKAAVAT

39. Eteläsataman itäosa  
ja Katajanokanranta 
Alueen suunnittelun tavoitteena on 
vahvistaa keskustan merellisyyt-
tä sekä liittää Katajanokan ran-
ta-alueet ja matkustajasatama tii-
viimmin osaksi kävelypainotteista 
keskustaa. Tarkoituksena on luo-
da uutta merellistä kaupunkiti-
laa rantabulevardeineen ja veto-
voimaisine toimintoineen. Osana 
kokonaisuutta tutkitaan uudis-
rakentamisen paikkoja. Alueel-
le laaditaan aluksi suunnittelu-
periaatteet.

Kruununhaka

ASEMAKAAVAT

40. Snellmaninkatu 23
Snellmaninkadun varteen suun-
nitellaan täydennysrakentamis-
ta. Suunnitelmassa tontille (1/17/6) 
sijoitetaan kaksi uutta asuinra-
kennusta. Olemassa olevan ra-

38. Kasarmitorille suunnitellaan toimisto ja liikerakennusta kaupparakennuksen 
tilalle. Kuva: © Lahdelma & Mahlamäki Oy

kennuksen ullakko muutetaan 
asuinkäyttöön.

41. Kotisatama

Kaavoituksen tavoitteena on mah-
dollistaa Helsingin kaupallisen 
reittiveneliikenteen kotisatama, 
Staran huoltotukikohta, Halkolai-
turin veneilijöiden laituri, kelluva 
ravintola- ja saunarakennus sekä 
uutta julkista puistoa ja rantaa 
Kruununhaan asukkaille. Aluetta 
kehitetään osana Helsingin merel-
listä strategiaa.

42. Liisankatu 1 (Sotamuseo)  
ja Maurinkatu 3

Entinen Sotamuseon rakennus on 
tarkoitus muuttaa toimitilaksi. Pi-
halle suunnitellaan lisärakentamis-

ta, johon on mahdollista sijoittaa 
myös asumista. Lisäksi tontille on 
tarkoitus sijoittaa päiväkodin tiloja. 
Maurinkatu 3:n tontille suunnitel-
laan täydennysrakentamista asu-
mista varten.

Kluuvi

ASEMAKAAVAT

43. Elielinaukio ja Asema-aukio 
Elielinaukiolla selvitetään toimitila-
rakentamisen mahdollisuuksia. Ta-
voitteena on kehittää myös alueen 
maanalaisia yhteyksiä ja selkiyttää 
Asema-aukion liikennejärjestely-
jä. Alueelle on laadittu suunnittelu-
periaatteet, ja tavoitteena on, että 
asemakaava valmistellaan alueen 

suunnittelusta järjestetyn arkki-
tehtuurikilpailun voittaneen ehdo-
tuksen pohjalta. Linja-autoliiken-
teen pysäkit siirretään Kamppiin.

MUUT SUUNNITELMAT

44. Kaisaniemenpuisto  
ja Varsapuistikko

Tavoitteena on kunnostaa Varsa-
puistikko ja Kaisaniemenpuiston 
pohjoisempi näköalapaikka sekä 
istuttaa uusia puita. Varsapuis-
tikossa uusitaan muun muassa 
penkkejä ja kunnostetaan istutuk-
sia. Näköalapaikalle rakennetaan 
uusi puurakenteinen monitoimi-
lava. Puiston vaiheittainen perus-
korjaus alkaa pieniltä osin jo vuon-
na 2022.

43. Elielinaukion ja Ase
maaukion arkkitehtuuri

kilpailun voittajaksi valittiin 
norjalaisen Snøhettaark

kitehtitoimiston kilpailueh
dotus nimeltään Klyyga.  

Kuva: © Elielin kehitys Oy 
ja Snøhetta 
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ASEMAKAAVAT

45. Ultramariinikuja,  
Kuninkaantammi

Kuninkaantammen keskustan 
korttelissa 33389 Ultramariini-
kujalla muutetaan asemakaavaa. 
Suomen ympäristökeskuksen la-
boratoriorakennukset ovat jääneet 
tyhjilleen, ja kortteliin suunnitel-
laan uutta asuntorakentamista ja 
toimitilaa.

46. Kuninkaantammen  
eritasoliittymä ja ympäristö

Hämeenlinnanväylälle on suunni-
teltu uutta Kuninkaantammen eri-
tasoliittymää sekä siihen liittyviä 
katuja ja liikennejärjestelyjä. Lisäk-
si kaupunki selvittää muuta maan-
käyttöä liittymän ympäristössä. 
Nämä alueet kaavoitetaan erillise-
nä kaavahankkeena myöhemmin.

47. Malminkartanon  
suunnitteluperiaatteet

Kaupunki laatii suunnitteluperi-
aatteita Malminkartanon alueelle. 
Suunnitteluperiaatteet muodosta-
vat pohjan alueen kehittämiselle, 
ja ne ohjaavat tulevia asemakaa-
vamuutoksia ja yksityiskohtaista 
maankäytön suunnittelua. Periaat-
teissa tutkitaan täydennysraken-
tamisen mahdollisuuksia sekä 
alueen kaupunkitilojen, reitistön, 
palvelujen ja viherympäristön ke-
hittämistä.

48. Malminkartanonhuippu 

Malminkartanon täyttömäki ym-
päristöineen on suosittu virkis-
tysalue, jolle laaditaan nyt ase-
makaava. Kaavan tavoitteena on 
mahdollistaa alueen monipuoli-
nen virkistyskäyttö ja siihen liitty-
vät palvelut.

Munkkiniemi

ASEMAKAAVAT

49. Munkkivuoren ja Talinrannan 
suunnitteluperiaatteet

Munkkivuoren ja Talinrannan 
alueelle laaditaan suunnittelupe-
riaatteet. Tavoitteena on tutkia 
asuntojen täydennysrakentamisen 
tarkempaa sijoittamista alueel-
le yleiskaavan pohjalta. Suunnit-
teluperiaatteissa tutkitaan myös 
alueen liikenteellisiä ratkaisuja ja 
palveluverkon mahdollisia muu-
toksia. Alueen rakennettua ympä-
ristöä on inventoitu viimevuosina. 
Alueen ominaispiirteet sekä mai-
sema-, luonto-, virkistys- ja muut 
arvot otetaan huomioon suunnit-
telussa.

50. Munkkiniemen  
seurakuntatalo

Laajalahdentien ja Munkinpolun 
kulmassa sijaitseva vanha seu-
rakuntatalo on tarkoitus korjata 
asuintaloksi, johon voidaan tehdä 
myös toimitiloja. Vanhan raken-
nuksen uusi käyttötarkoitus mah-
dollistetaan asemakaavan muu-
toksella. Kaupunkikuvallisesti 
merkittäviin julkisivuihin ei tehdä 
muutoksia. Tontin vanhaa puustoa 
pyritään säilyttämään.

51. Huopalahdentien katualue  
ympäristöineen

Kaavahankkeessa tutkitaan muun 
muassa Huopalahdentielle raken-
nettavan pikaraitiotien sekä Huo-
palahdentien ja Turunväylän liitty-
mäalueen muutoksen edellyttämät 
asemakaavan muutostarpeet 
Munkkiniemen aukion ja Vanhan 
Viertotien välisellä alueella. Hanke 
on osa Läntisen bulevardikaupun-
gin kehittämistä.

Pikaraitiotien pysäkit tullaan si-
joittamaan Munkkiniemen auki-
on, tulevan Kivitorpanaukion sekä 

Munkkivuoren ostoskeskuksen 
aukion läheisyyteen. Aukioita ke-
hitetään osana Läntisen bulevar-
dikaupungin kaupunkikuvallista 
kokonaisuutta.

52. Niemenmäen länsipuoli 
ja Kivitorpan alue

Niemenmäen länsipuolta ja Kivi-
torpan aluetta kehitetään osa-
na Läntistä bulevardikaupunkia. 
Huopalahdentie linjausta siirre-
tään nykyisestä sijainnistaan län-
teen Rakuunantien ja Ulvilantien 
eteläisen liittymän välillä. Tällöin 
Niemenmäen länsipuolelle vapau-
tuu rakennusmaata. Alueelle suun-
nitellaan asuinrakentamista sekä 
kivijalkaliiketiloja. Puustoinen kal-
liorinne voidaan säilyttää pääosin 
rakentamattomana.

Huopalahdentielle muodostet-
tavan Kivitorpanaukion länsireu-
nalle suunnitellaan asuinrakenta-
mista osittain nykyisen Kivitorpan 
alemman kentän paikalle. Ylem-
mällä kentällä sijaitseva väliaikai-
nen päiväkotirakennus tullaan 
poistamaan lähivuosien aikana, ja 
kenttä palautetaan liikuntakäyt-
töön. Kivitorpanpuistoa kehitetään 
monipuoliseksi virkistys- ja va-
paa-ajan alueeksi.

53. Munkkivuoren ostoskeskus

Munkkivuoren ostoskeskus on 
Suomen ensimmäisiä ostoskes-
kuksia, ja se on osa Munkkivuoren 
kulttuurihistoriallisesti ja arkki-
tehtonisesti merkittävää kokonai-
suutta. Ostoskeskusta kehitetään 
alueen keskeisenä liike- ja palvelu-
keskuksena, joka sijoittuu Läntisen 
bulevardikaupungin yhteyteen. 
Päivittäistavarakaupat sijoitetaan 
tontin pohjoisosan uudisrakennuk-
seen. Samalla tutkitaan mahdolli-
suutta sijoittaa asumista uudisra-
kennuksen yhteyteen.

Munkkiniemi

Ruskeasuo

Meilahti

Laakso

Pitäjänmäki

Konala

Kaarela

Haaga
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54. Myös LänsiHaagaan suunni
tellaan rakentamista osana Länti

sen bulevardikaupungin kehittämis
tä. Suuntaa antava kuva sisäkadulta. 

Kuva: © Voima Graphics Oy 

51. Huopalahdentien ympä
ristöön suunnitellaan uudis
tuksia osana Läntisen bule
vardikaupungin kehittämistä. 
Suuntaa antava kuva tulevas
ta Kivitorpanaukiosta. Kuva: 
© Tuomas Vuorinen, WSP 

Haaga

ASEMAKAAVAT

54. Länsi-Haaga
Uudelle Länsi-Haagan alueelle 
suunnitellaan kaupunkimaista ym-
päristöä, jossa on asuinkorttelei-
ta, liiketiloja, puistoa ja oleskelu-
paikkoja. Alueelle tulee myös uusi 
päiväkoti. Tavoitteena on säilyttää 
Riistavuorenpuiston alueen ole-
massa olevaa viheraluetta.

Kaavoitus on aloitettu vuoden 
2021 alussa, ja kaavaehdotus tu-
lee nähtäville arviolta vuoden 2023 
aikana. Alueen kaavoitus on osa 
Läntisen bulevardikaupungin ja 
uuden pikaraitiotieyhteyden kehit-
tämistä.

55. Lassila, Hopeatien  
ympäristö

Hopeatien alueelle suunnitel-
laan ikäihmisten palveluasumis-
ta ja avopalveluja tarjoavaa senio-
rikeskusta. Samalla tarkastellaan 
alueella sijaitsevien Heka Oy:n 
kiinteistöjen purkamista, kor-
vaavaa uutta asuntorakentamis-
ta sekä alueen pysäköinnin ja lii-
kenteen järjestelyjä. Kaavoitus on 
aloitettu vuoden 2021 alussa, ja 

kaavaehdotus tulee nähtäville ar-
violta keväällä tai kesällä 2022.

56. Päiväkoti Tuulin ympäristö

Päiväkoti Tuulin tontille suunnitel-
laan nykyistä suurempaa päiväko-
tia noin 210 lapselle. Suunnittelun 
yhteydessä selvitetään nykyisen 
päiväkotirakennuksen säilyttämi-
sen edellytyksiä sekä Leikkipuisto 
Viirin toiminnan siirtämistä uuden 
päiväkodin yhteyteen. Uusi koko-
naisuus sijoittuu osin Tilkanniityn 
puistoalueelle. Kaavoitus on aloi-
tettu vuonna 2021.

Pitäjänmäki

ASEMAKAAVAT

57. Pitäjänmäen sähköasema
Pitäjänmäen sähköasemalle kaa-
voitetaan uusi paikka Vihdintien 
varteen, nykyisen sähköaseman 
pohjoispuolella olevalle, pääasiassa 
rakentamattomalle alueelle. Säh-
köaseman siirto liittyy laajempaan, 
ilmassa kulkevien sähkövoimajoh-
tojen kaapelointiin sekä Läntisen 
bulevardikaupungin kaavoitukseen. 
Kaavaehdotus tulee nähtäville arvi-
olta vuoden 2022 lopussa.

58. Pajamäentie 10 ja 12

Kahdelle liikerakennustontille Pa-
jamäen keskustassa suunnitellaan 
uusia liiketiloja ja asumista:

Nykyinen yksikerroksinen ap-
teekkirakennus osoitteessa Pa-
jamäentie 12 on tarkoitus purkaa. 
Sen tilalle on suunniteltu uusi kak-
sikerroksinen rakennus, jonka 
maantasokerrokseen tulisi liiketi-
laa päivittäistavarakaupalle ja toi-
seen kerrokseen asuntoja.

Liikerakennus osoitteessa Pa-
jamäentie 10 säilyy. Sen ensim-
mäiseen kerrokseen sijoittuisi pu-
rettavasta rakennuksesta siirtyvä 
apteekki. Muutoksen vaikutuksia 
tonttien viereisille katu- ja puisto-
alueille tutkitaan.

Ruskeasuo

ASEMAKAAVAT

59. Paraistentie 3
Nykyisin Ruskeasuolla Paraisten-
tiellä ja Laaksossa Lehtikuusen-
tiellä sijaitsevien Rudolf Steiner 
-koulujen toiminta on tarkoitus 
yhdistää samaan rakennukseen. 
Uusi koulu on tarkoitus rakentaa 
Lehtikuusentien tontille vanhan 
koulurakennuksen tilalle. Parais-
tentien tontti jää tyhjilleen, ja sinne 
suunnitellaan asuinrakentamista.

Meilahti

ASEMAKAAVAT

60. Meilahden kartanon alue
Meilahden kartanon aluetta kehi-
tetään aktiivisena kulttuuri- ja vir-
kistystoiminnan alueena. Kaupun-
ki järjestää kilpailun, jossa haetaan 
ostajaa, kunnostajaa ja kehittä-
jää alueen suojelluille rakennuk-
sille. Suunnitelman tulee perustua 
alueen kaavaluonnokseen. Entisen 
taidemuseon tilalle on mahdollis-
ta suunnitella uusi rakennus. Kar-
tanopuisto ja rantareitti säilyte-
tään julkisessa käytössä.

47. Kaupunki laatii suunnitteluperiaatteita Malminkartanon kehittämiselle.  
Kuva: © Uusi Kaupunki kollektiivi 
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61. Hangonkadun kortteli
Sosiaalitointa palvelevan käytön 
päätyttyä kaupunkikuvallisesti ar-
vokkaat 1900-luvun alun raken-
nukset suojellaan ja osoitetaan 
uuteen käyttöön. Tavoitteena on 
palveluasumisen ja muun asumi-
sen yhdistäminen. Viipurinkadun 
varteen suunnitellaan täydennys-
rakentamista. Asemakaavamuu-
toksen valmistelu alkaa arviolta 
syksyllä 2022.

62. Vaasankatu 5

Sosiaalitointa palveleva asuinra-
kennus muutetaan asuin- ja toimi-
tilakäyttöön. Kaupunkikuvallisesti 
arvokas 1900-luvun alun rakennus 
suojellaan. Asemakaavamuutok-
sen valmistelu alkaa arviolta syk-
syllä 2022.

63. Alppilan pohjoisosa, 
Savonkadun ympäristö 

Kaupunki suunnittelee Savonkadun 
ympäristöön uutta toimitila- ja asui-
naluetta yhteistyössä NCC:n ja yk-
sityisomisteisen Alppitalon kiinteis-
tön kanssa. Uudet rakennukset on 
tarkoitus sijoittaa pääosin katujen 
varsille niin, että keskeiset avokal-
liot voidaan säilyttää sekä alueen 
poikki etelä-pohjoissuunnassa kul-
kevaa viheryhteyttä parantaa. 
Suunnittelun osana tutkitaan kei-
noja hiilineutraaliin kaupunkikehit-
tämiseen. Alueen asemakaavoitus 
on aloitettu kesäkuussa 2022.

Vallila

ASEMAKAAVAT

64. Vallilan toimitila-alue
Vallilan toimitila-aluetta kehite-

tään omaleimaisena yritysten, pal-
velujen ja kulttuuritoiminnan si-
jaintipaikkana. Urbaani ja rosoinen 
luonne toimii alueen kehittämisen 
lähtökohtana. Alueen arvokas ra-
kennuskanta suojellaan.

Aluetta kehitettäessä mahdol-
listetaan nykyisen toiminnan jatku-
minen, monipuolistaminen ja kasvu 
sekä uuden yritystoiminnan sijoit-
tuminen alueelle. Alueelle on laa-
dittu suunnitteluperiaatteet, jotka 
toimivat lähtökohtana asemakaa-
van muutoksille. 

Kaupunkiympäristölautakunta 
hyväksyi suunnitteluperiaatteet ke-
väällä 2022.

65. Hattulantie 2

Kangasalantien ja Hattulantien  
kulmaan, Stadin ammattiopiston 
rakennuksen viereen suunnitel-
laan täydennysrakentamista. Ny-
kyisen tontin reunasta erotetaan 
oma tonttinsa uudelle viisikerrok-
siselle asuinkerrostalolle. Vanhan 
oppilaitosrakennuksen suojelutar-
ve arvioidaan kaavoituksen yhtey-
dessä.

66. Satamaradankatu 6

Osoitteeseen Satamaradanka-
tu 6 suunnitellaan liikuntatiloja ny-
kyiselle huoltoasemarakennusten 
korttelialueelle. Maantasokerrok-
seen tulee liike- ja palvelutilaa.

67. Teollisuuskatu 16,  
Konepajan sähköjunahalli

Pasilan Konepajan alueella sijait-
seva sähköjunahalli puretaan, ja 
sen tilalle rakennetaan moder-
nia toimitilaa. Kaavamuutokses-
sa tontille suunnitellaan nykyis-
tä hallia suurempaa rakennusta. 
Suunnittelun lähtökohtana otetaan 
huomioon kulttuurihistoriallises-
ti arvokas Konepajan alue. Hank-
keesta järjestetään vuonna 2022 
arkkitehtikilpailu.

Toukola

ASEMAKAAVAT

68. Arabian kauppakeskus
Kaavamuutoksen tavoitteena on 
korttelin täydennysrakentami-
nen. Kotisaarenkadun varrella si-
jaitseva siipi puretaan ja tilalle 
rakennetaan uusi kerrostalo. Sii-
hen suunnitellaan noin 9 500 k-m² 
asuintiloja. Rakennuksen pohja-
kerrokseen on tarkoitus rakentaa 
liiketilaa. Purettavassa siivessä si-
jaitsee tällä hetkellä liike- ja toimi-
tilaa, asuntoja sekä kauppakes-
kusta palvelevia teknisiä tiloja.

Kumpula

ASEMAKAAVAT

69. Kätilöopiston sairaala
Entiselle Kätilöopiston sairaalan 
rakennukselle suunnitellaan uut-
ta käyttötarkoitusta. Rakennuksen 
soveltuvuutta asumiseen ja ma-
joitustoimintaan tutkitaan. Kätilö-
opiston uudesta käytöstä järjeste-
tään suunnittelukilpailu. Ehdotus 
asemakaavasta on valmis arviolta 
vuonna 2024.

70. Kumpulanmäki

Kumpulan kampuksen viimeinen 
rakentamaton osa on tavoittee-
na muuttaa asumispainotteiseksi 
alueeksi. Alueelle mahtuu arviolta 
52 000 k-m² uutta asuinrakenta-
mista sekä noin 13 000 k-m² uutta 
toimitilaa ja palveluita. Asemakaa-
va laaditaan yhteistyössä Senaa-
tin ja yliopiston kanssa suunnitte-
lukilpailun voittaneen ehdotuksen 
pohjalta. Asemakaavaehdotus tu-
lee päätöksentekoon vuoden 2022 
aikana.

Hermanni

Toukola

Vanhakaupunki

Koskela

Käpylä

Kumpula

Vallila

Pasila

Alppiharju

Kallio

Sörnäinen
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71. Kumpulan kärki 

Koskelan varikon korttelista suun-
nitellaan uutta varikko-, palvelu- 
ja asuinkorttelia. Korttelin keskel-
le tulee uusi puisto ja pieni kenttä. 
Tavoitteena on, että kiertotalous 
on vahvasti mukana rakennusten, 
tilojen ja toimintojen suunnittelus-
sa. Kaarihalli, entinen bussivarik-
ko sekä asuin- ja toimistorakennus 
Ananastalo on tarkoitus säilyttää. 
Kaarihalliin suunnitellaan kiertota-
loustavarataloa.

Käpylä

ASEMAKAAVAT

72. Pohjolankatu 45 ja 47
Ruotsinkielisen ala-asteen tilal-
le on tavoitteena rakentaa uusi 
suurempi yhtenäiskouluraken-
nus. Kaava-alueen kulttuurihistori-
allisesti arvokkaat rakennukset ja 
puistoalueet on tarkoitus suojella. 

73. Onnentie 18

Onnentien varrella sijaitseva ope-
tusrakennus on tarkoitus muuttaa 
asumiskäyttöön. Ehdotus asema-
kaavasta valmistuu keväällä 2022.

74. Karjala-talo, Käpylänkuja 1

Karjala-taloa kehitetään kokoontu-
mistilana, Käpylän kaupunginosa-
keskuksena ja kulttuurirakennuk-
sena. Rakennukseen suunnitellaan 
myös asumista. Tarkoituksena on 
korottaa rakennusta kahdella li-
säkerroksella. Ehdotus asema-
kaavasta valmistuu arviolta vuon-
na 2023.

75. Mäkelänkadun  
bulevardikaupunki

Tulevaisuudessa Mäkelänkatu jat-
kuu Käpylästä Pakilaan asti kau-
punkimaisena katuna nykyisen 
moottoritien paikalla, ja sen ympä-
rille suunnitellaan uusia asuin- ja 
työpaikka-alueita. Mäkelänkadun 
uusi pikaraitiotie liittyy kantakau-
pungin raitioverkkoon ja poikit-
taisiin raideyhteyksiin. Käpylän 
asemasta kehitetään laadukas 
joukkoliikenteen vaihtoasema.

Alueelle laaditaan kaavarun-
ko, jonka pohjalta valmistellaan 
alueen asemakaavan muutok-
set. Kaavarunko valmistuu arviolta 
vuonna 2023.

Sörnäinen  
ja Hermanni

ASEMAKAAVAT

76. Merihaan  
täydennysrakentaminen
Merihaan alueella tutkitaan täy-
dennysrakentamista. Tavoittee-
na on kehittää Merihakaa kokonai-
suutena, ja sen myötä kunnostaa 
olemassa olevaa ja tunnistaa si-
jainteja mahdolliselle täydennysra-
kentamiselle. Työ aloitetaan vuoro-
vaikutuspainotteisena. Tavoitteena 
on tunnistaa alueen kaupunkiku-
valliset ja historialliset arvot sekä 
yhdistää alue ympäristössä tapah-
tuviin muutoksiin.

77. Sörnäistenranta

Suvilahden ja Sörnäisten ranta-
tien välisellä alueella selvitetään 
täydennysrakentamisen mahdol-
lisuuksia. Keskeinen tavoite on 
luoda uutta julkista tilaa ja ran-
ta-aluetta.

78. Suvilahden tapahtumakortteli

Suvilahteen suunnitellaan tapah-
tumakorttelia kulttuuri- ja urheilu-
tapahtumien käyttöön. Kortteliin 
suunnitellaan tapahtumatilojen li-
säksi myös toimisto-, hotelli-, ravin-
tola- ja liiketiloja.

79. Hermanninranta 

 Hermanninrantaan suunnitel-
laan uutta asuinaluetta, jonne tu-
lee asuntoja ja palveluita noin 5 
500 asukkaalle. Alueelle suunnitel-
laan muun muassa puistoja, kaksi 
päiväkotia, koulu ja kaksi pysäköin-
tilaitosta. Suunnittelussa kiinni-
tetään erityistä huomiota siihen, 
että Hermanninranta rakennetaan 
ekologisesti kestävällä tavalla. Kaa-
vaehdotus valmistuu vuonna 2022.

80. Kyläsaari

Hermannissa sijaitsevaan Kyläsaa-
reen suunnitellaan uutta asui-
naluetta, jonne tulee asuntoja ja 

palveluita noin 5 000 asukkaal-
le. Alueelle suunnitellaan muun 
muassa puistoja, päiväkoti ja py-
säköintilaitos. Suunnittelussa kiin-
nitetään erityistä huomiota siihen, 
että Kyläsaari rakennetaan ekolo-
gisesti kestävällä tavalla. Kaavoi-
tuksen aluksi laaditaan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelma näillä 
näkymin syksyllä 2022.

MUUT SUUNNITELMAT

81. Kulosaarensilta

Kaupunki aloittaa Kulosaarensil-
lan yleissuunnittelun vuoden 2022 
aikana.

Pasila

ASEMAKAAVAT

82. Hertanmäki ja Kyllikinpuisto

Kyllikinkadun ja Pasilan puistotien 
risteykseen (Kyllikinkatu 3) suun-
nitellaan uudisrakennusta päivä-
kodille. Kolmikerroksinen uudisra-
kennus sijoittuu Pasilan puistotien 
varrella olevien aukioiden ja puis-
tojen muodostamalle jalankulkuak-
selille. Asemakaavassa esitetään 
tontit myös Hertanmäen suojelluil-
le asuinrakennuksille.

83. Keski-Pasilan tornialueen 
keskiosa

Pasilan tornialueen keskiosalle 
laaditaan asemakaava 32-kerrok-
sista toimistotornia varten. Teolli-
suuskatu on tulevaisuudessa tun-
nelissa rakennuksen kohdalla. 
Rakennukseen on sisäänkäynnit 
sekä Pasilan sillan että Veturitien 
tasolta. Sisäänkäyntien yhteydes-
sä on kadunvarsiliiketilaa. Jalan-
kulkuyhteys Veturitallien maanta-
sosta Pasilansillalle toteutetaan 
portailla. Ne tulevat rakennuksen 
itäpuolelle pääradan viereen.

84. Veturitallinpiha

Veturitallinpihan suunnittelu-

periaatteet valmistellaan uudel-
leen, kun lähiympäristön hankkeet 
etenevät. Tavoitteena on aiempaa 
esitystä jonkin verran tiiviimpi, toi-
minnallisesti monipuolinen alue, 
jonka osana on kaupunginosa piha.

85. Hakamäki

Hakamäen aseman seudulle suun-
nitellaan työpaikkarakentamista 
noin 2 000 työntekijälle. Suunnitel-
massa varaudutaan myös uuteen 
raitiovaunureittiin Televisiokatua 
pitkin Pohjois-Pasilaan.

86. Firdonkatu 1

Osoitteeseen Firdonkatu 1 valmis-
tellaan asemakaavan muutosta, 
joka mahdollistaa muuntojousta-
van toimitilan rakentamisen kort-
telin eteläosaan. Tavoitteena on 

myös luoda elävää katutilaa Triplaa 
vastapäätä ja sallia ajoneuvolii-
kenteen tarpeelliset liittymät. Py-
säköintilaitos sijoitetaan pääosin 
korttelin pihakannen alle.

87. Opastinsilta 1 ja 2

Kahteen Itä-Pasilan reunalla si-
jaitsevaan kortteliin suunnitellaan 
nykyisten rakennusten tilalle uu-
sia, suurempia asuinrakennuk-
sia. Uudisrakennukset ovat pää-
osin kahdeksankerroksisia, ja 
kortteleissa on myös kaksi 16-ker-
roksista asuintornia. Opiskeli-
ja-asuntorakennuksen säilyttämis-
tä selvitetään. Eteläistä korttelia 
laajennetaan itään nykyiseen puis-
toon niin, että se on samassa lin-
jassa pohjoisen korttelin itärajan 
kanssa.

83. KeskiPasilaan suunnitellaan korkeaa toimistorakennusta. 
Kuva: © JKMM Arkkitehdit Oy

77. Sörnäisten rantatien alueelle suunnitellaan täydennysrakentamista.  
Kuva: © Anttinen Oiva Arkkitehdit Oy 
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Pohjois- ja Koillis Helsinki
Oulunkylä

ASEMAKAAVAT

88. Oulunkylän keskusta 
Oulunkylän keskustaa uudis-
tetaan. Tavoitteena on kehittää 
alueesta viihtyisä, monipuolinen ja 
vetovoimainen kaupunginosakes-
kus, jossa on helppo liikkua. Suun-
nitelmissa on asuntoja, liiketilaa 
katutasoon, uusi Oulunkylän tori 
sekä uusi perhe- ja hyvinvointikes-
kus radan varteen. Alueen kirjas-
tolle, nuorisotilalle ja työväeno-
pistolle suunnitellaan uudet tilat. 
Lisäksi vanha asema on tarkoitus 
suojella.

89. Oulunkyläntien ympäristö

Alueelle suunnitellaan 500 lapsen 
peruskoulua ja uutta asumista.

90. Torivoudintie 1 

Kerrostalotonttia täydennetään 
uudella kerrostalolla ja nykyisen 
rakennuksen korotuksella.

91. Lampuotilantie 34 ja 36 

Kerrostalotonttia Maunulassa täy-
dennetään kolmella uudella ker-
rostalolla.

MUUT SUUNNITELMAT

92. Veräjämäen lehto
Valtuustoaloitteen pohjalta valmis-
tellaan uutta luonnonsuojelualuet-
ta Veräjämäkeen Jokiniementien 
ja Vantaanjoen väliselle alueelle. 
Vantaanjoen jyrkillä rinteillä on ar-
vokkaita metsiä ja poikkeukselli-
sen monipuolinen lahottajasieni-
lajisto.

93. Oulunkylän rantapuiston  
jalopuulehto

Käskynhaltijantien ja Vantaan-

joen kulmauksessa on vajaan heh-
taarin kokoinen lehtoalue, joka 
on osittain entistä pihapiiriä. Leh-
toa valmistellaan luonnonsuoje-
lualueeksi. Alueelta on löytynyt ai-
nutlaatuinen orvakkalajisto, joka 
muistuttaa enemmän Itämeren 
etelä- kuin pohjoisosien lehtoja.

Pakila

ASEMAKAAVAT

94. Pakilantien ympäristö

Pakilantien varteen suunnitellaan 
kerrostaloja. Alueella on suunnit-
teluperiaatteet, jotka ohjaavat vi-
reille tulevia asemakaavamuutok-
sia.

95. Länsi-Pakilan  
suunnitteluperiaatteet 

Länsi-Pakilan alueella on mahdol-
lista tutkia tonttien tehostamis-
ta. Alueelle laaditut suunnittelupe-
riaatteet ohjaavat vireille tulevilla 
asemakaavamuutoksilla tehtävää 
täydennysrakentamista.

Tuomarinkylä

ASEMAKAAVAT

96. Paloheinä, Kuusmiehentie 2 
Tontille suunnitellaan kahta asuin-
kerrostaloa. Korttelialueeseen lii-
tetään lähivirkistysaluetta.

Viikki

OSAYLEISKAAVA

97. Viikinrannan–Lahdenväylän 
osayleiskaava
Osayleiskaavan avulla laajenne-
taan kantakaupunkia Lahdenväy-
län suunnassa, tiivistetään kau-

punkirakennetta Viikin−Malmin 
pikaraitiotien joukkoliikennevyö-
hykkeellä sekä turvataan Vanhan-
kaupunginlahden Natura-arvot.

Valtakunnallisen joukko- ja ta-
varaliikenteen kannalta tärkeän 
Lahdenväylän toimivuus varmiste-
taan. Tavoitteena on samalla pa-
rantaa sen sovitusta kehittyvään 
kaupunkirakenteeseen ja vähen-
tää sen haitallisia ympäristövaiku-
tuksia.

ASEMAKAAVAT

98. Viikinrannan energiakortteli

Lahdenväylän eteläpuolella sijait-
sevalle yhdyskuntateknisen huol-
lon alueelle suunnitellaan uusi 
huoltoa palveleva katuyhteys, ja 
korttelialuetta muutetaan. Uusi 
katu johdetaan Hernepellontiel-
tä, ja nykyinen ajoyhteys Sahamyl-
lyntien kautta muutetaan jalanku-
lun reitiksi.

Uuden kadun alle sijoitetaan 
Fingridin 400 kilovoltin kaapeli-
yhteydet, jotka johdetaan alueelle 
Vantaan Länsisalmesta. Nykyistä 
yhdyskuntateknisen huollon kort-
telialuetta pienennetään ja kortte-
li jaetaan neljäksi tontiksi. Samalla 
mahdollistetaan lisärakentamisen 
tarpeet. Kortteliin rakennetaan 
uusi palvelinkeskus ja sähköase-
ma muuntajineen.

99. Raide-Jokerin ympäristö

Lähelle Raide-Jokerin reittiä on 
tarkoitus rakentaa uusia asun-
toja noin 4 000–5 000 ihmisel-
le. Tiedepuiston ja yliopiston alue 
on tärkeä osaamisen keskus, jota 
kaupunki haluaa vahvistaa.

100. Gardenia

Gardenian tontille ja sen lähiym-
päristöön suunnitellaan uusia lii-
kennejärjestelyitä ja täydennys-
rakentamista. Talvipuutarhan 
rakennus säilyy.

Viikki

Pukinmäki

Malmi

Tapaninkylä

Suurmetsä

Suutarila

Pakila

Oulunkylä

Tuomarinkylä
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101. Maakaarenkuja 2

Viikkiin Lahdenväylän läheisyyteen 
valmistellaan kaavamuutosta ra-
kentamattomalle tontille, joka on 
nykyisin varattu toimitila-, opetus- 
ja tutkimuskäyttöön. Tontille suun-
nitellaan uutta asuinkorttelia.

MUUT SUUNNITELMAT

102. Hallainvuoren  
luonnonsuojelualue

Viikin peltojen ja Myllypuron vä-
lissä olevalle Hallainvuoren kallio-
selänteelle valmistellaan luonnon-
suojelualueen perustamista. Alue 
ulottuu Viikintieltä Latokartanon-
tielle saakka, ja se kattaa kallioi-
den lakiosien lisäksi myös suuren 
osan rinnemetsistä. Hallainvuo-
ri on tärkeä ekologisen verkoston 
osa, joka yhdistää Vanhankaupun-
ginlahden luontoalueen Kivikon ja 
Vantaan luontoalueisiin. Maisema-
kallion laelta on komeat näköalat.   

Malmi

ASEMAKAAVAT

103. Sunnuntaikorttelit
Malmin entisen lentokentän ase-
makaavoitettavat alueet sijoittuvat 
suunnitteilla olevan Viikin–Malmin 
pikaraitiotien pysäkkien ympä-
ristöön. Sunnuntaikortteleiden 
alueesta on tavoitteena suunnitel-
la uusi ekologinen ja tehokas asui-
nalue, joka liittyy osaksi Sunnun-
taipalstojen asuinalueita.

104. Sunnuntaipalstat

Nykyisiä pientaloalueita uudiste-
taan, tiivistetään ja täydennetään 
yleiskaavan mukaisesti. Asema-
kaavoitus alkaa alueiden yhtenäis-
ten suunnitteluperiaatteiden laa-
timisella, joka luo raamit uusille 
kaavamääräyksille ja tonttien ta-
sapuoliselle kohtelulle.

105. Kiitotienkorttelit  
ja Lentoasemanpuisto

Kiitotienkortteleista suunnitel-
laan monipuolinen uuden kau-
punkirakenteen keskusta-alue 
palveluineen ja liiketiloineen. Mal-
minkentän keskeisin puistoalue, 
Lentoasemanpuisto, sijoittuu osit-
tain Kiitotienkortteleiden asema-
kaava-alueelle. 

Lentoasemanpuistos-
ta järjestettiin kansainvälinen 
avoin ideakilpailu. Puiston 
yleissuunnitelma laaditaan 
kilpailun voittaneen ehdotuksen 
pohjalta vuoden 2022 aikana. 
Suunnitelma tehdään yhteistyös-
sä kilpailun voittaneen työryhmän 
kanssa. Alueesta laaditaan sa-
malla vielä tarkempia selvityksiä 
suunnittelutyön tueksi.

Tämän jälkeen alkaa toteutuk-
seen tähtäävä puistosuunnittelu. 
Puistosuunnitelman pohjalta laa-
ditaan vaiheittain toteutussuun-
nitelmat. Alueen väliaikaiskäytön 
yleissuunnitelmaa päivitetään tar-
peen mukaan.

106. Malmin energiakortteli

Helen Oy:n aloitteen mukaises-
ti laaditaan asemakaava energi-
antuotantoalueelle Tattarisuon 
teollisuusalueen eteläosaan. En-
sisijaisesti alueella on suunniteltu 
tuotettavan kaukolämpöä teknii-
koin, jotka eivät perustu poltta-
miseen (kuten geotermisten läm-
pökaivojen avulla). Tilaa varataan 
mahdollisesti myös aurinkoenergi-
an tuotantoon. Asemakaava tulee 
mahdollistamaan erilaiset tuotan-
tomuodot.

107. Pikitehtaankorttelit

Pikitehtaankortteleiden suunnitte-
lualue sijoittuu Malmin, Ormuspel-
lon ja Longinojan väliselle alueelle. 
Nykyisten asuin- ja teollisuusra-
kennusten väliin suunnitellaan täy-
dentävää asuinrakentamista sekä 
liike- ja palvelutiloja. Alueelle sijoi-
tetaan Malmin keskustasta enti-
sen lentokentän alueelle kulkevan 
pikaraitiotien pysäkki.101. Viikkiin Maakaarenkujalle suunnitellaan asuinkorttelia. Kuva: © Ark7 Oy

122. Pukinmäkeen Eskolantielle suunnitellaan asuinkerrostaloja. 
Suuntaa antava kuva. Kuva: © TREA

120. Pukinmäen länsiosaan suunnitellaan täydennysrakentamista.

Tavoitteena on monipuolinen 
ja asuntovaltainen, nykyistä kau-
punkirakennetta täydentävä alue 
palveluineen ja työpaikkoineen. 
Longinojanlaakson puisto jatkuu 
kaava-alueen itäpuolella. Pikiteh-
taan korttelit kuuluvat Malmin kau-
punkiuudistusalueeseen.

108. Malmin keskustan  
uudistuminen

Kaupungin tavoitteena on edis-
tää Malmin keskustan uudistumis-
ta ja kehittymistä viihtyisämmäksi. 
Asemakaavoitusta ohjaavat kesäl-
lä 2021 hyväksytyt suunnittelupe-
riaatteet. Tavoitteena on kehittää 
kaupunkiympäristöä, alueen palve-
luita ja yhteyksiä sekä mahdollis-
taa täydennysrakentamista.

Suunnitteluperiaatteissa on 
määritelty alueen täydennysra-
kentamisen, julkisten alueiden ja 
palvelurakenteen tärkeimmät ta-
voitteet. Suunnitteluperiaatteiden 
painopiste on palveluiden, Ylä- ja 
Ala-Malmin kytkeytyneisyyden, jul-
kisen ulkotilan ja kävely-ympäris-
tön parantamisessa sekä asunto-
kantaa monipuolistavissa uusissa 
asunnoissa. Malmin asemakeskuk-
sen uudistamisesta on laadittu ke-
hyssuunnitelma.

109. Malmin uusi sairaala

Sairaalatoiminta keskittyy tulevai-
suudessa Laakso–Meilahti-alueel-
le ja Malmille. Malmin sairaalaa 
on siksi tarve laajentaa. Terveys-
keskus siirretään uuteen perhe-
keskukseen ja terveys- ja hyvin-
vointikeskukseen Malmin aseman 
tuntumaan.

Malmin uuden sairaalan suun-
nittelusta järjestetään suunnittelu-
kilpailu vuonna 2022. Sen tuloksia 
käytetään asemakaavoituksen ja 
toteutussuunnittelun pohjana. Sai-
raalan rakentaminen alkaa vaiheit-
tain vuonna 2028.

110. Kirkonkyläntien  
koulukampus

Uuteen koulu- ja päiväkotikampuk-
seen yhdistyvät Malmin peruskou-
lu, päiväkodit Takatasku ja Suvi 
sekä Talvelantie 1:n / Kirkonkylän-
tie 17:n koulut. Asemakaavoituksen 
ja rakennussuunnittelun pohjaksi 
järjestetään arkkitehtuurikutsukil-
pailu. Rakentamista suunnitellaan 
vuosille 2025–2027.

111. Malmin uimahalli

Malmin uimahallin laajennuksen 
asemakaavanmuutoksen on tar-

koitus valmistua vuonna 2022. 
Muutos mahdollistaa Malmin ui-
mahallin laajentamisen parempia 
uimahallitiloja ja -toimintoja var-
ten. Lisäksi kaavassa parannetaan 
tontin pysäköintijärjestelyitä. Ui-
mahallin laajennus on tarkoitus to-
teuttaa vuosina 2024–2025.

112. Kirkonkyläntie 37

Asemakaavan muutos mahdollis-
taa kahden asuinkerrostalon ra-
kentamisen nykyiselle pienteolli-
suustontille.

113. Turkhaudantie 3

Asuntolana toiminut kortteli muu-
tetaan asuinkerrostalokortteliksi, 
tehdään melusuojaus ja paranne-
taan pihajärjestelyjä.

114. Malmin asematie 6

Nykyisen toimistorakennuksen ti-
lalle suunnitellaan asuntoja sekä 
toimi- ja hoivatiloja.

115. Rapakivenkuja 2, Pihlajamäki

Tontille suunnitellaan uutta asuin-
rakentamista. Alueen suojeluarvot 
otetaan huomioon suunnittelussa.
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116. Pihlajamäen  
ostoskeskuksen alue

Pihlajamäen ostoskeskusaluetta 
uudistetaan. Puretun laajennus-
osan paikalle rakennetaan uutta 
liiketilaa, ja korttelia täydennetään 
kahdella uudella asuinrakennuk-
sella. Suojeltu vanha osa ostos-
keskuksesta säilyy.

117. Pihlajiston  
suunnitteluperiaatteet

Pihlajistossa selvitetään täyden-
nysrakentamismahdollisuuksia ja 
suunnitellaan uutta monipuolista 
rakentamista Lahdenväylän lähei-
syyteen. Lisäksi selvitetään, mi-
ten alueen katuja, aukioita, koulu-
ja, päiväkoteja ja viheralueita voisi 
kehittää.

MUUT SUUNNITELMAT

118. Leikkipuisto Filpus

Leikkipuisto Filpuksesta teh-
dään monipuolisempi sijoittamalla 
alueelle pienpeliareena ja eri ikäi-
sille lapsille sopivia leikkivälinei-
tä. Leikkipuiston kahluuallas kun-
nostetaan, ja sen lähelle lisätään 

eväiden syömiseen sopivia pöy-
täryhmiä. Nykyistä kasvillisuut-
ta säilytetään, ja puistoon lisätään 
uusia kasveja ja hyötypuutarha. 
Rakentaminen tapahtuu vuosina 
2022–2023.

Pukinmäki

ASEMAKAAVAT

119. Pukinmäen täydennys-
rakentamisen suunnittelu-
periaatteet  
Pukinmäen ja Savelan alueelle 
sekä Longinojan varteen laaditut 
suunnitteluperiaatteet ohjaavat 
alueen kehittämistä ja täydennys-
rakentamista.

120. Pukinmäenranta

Pukinmäen länsiosaan Vantaan-
joen äärelle suunnitellaan täyden-
nysrakentamista.

121. Säterinportti 3,  
Säterintie 7 ja 9, Madetojan kuja 1 
ja Karhusuontie 12

Säterinportin, Madetojankujan ja 

Karhusuontien katujen varteen 
suunnitellaan kerrostalojen ra-
kentamista.

122. Eskolantie 1, 3 ja 5,  
Säterintie 2 ja 4

Eskolantien ja Säterintien varteen 
suunnitellaan asuinkerrostaloja. 
Liike- ja palvelutilojen sijoittumista 
alimpiin kerroksiin selvitetään.

123. Rälssintien –  
Isonkaivontien alueet

Rälssintien ja Isonkaivontien alu-
eilla on suunnitteilla asuinalueiden 
täydennysrakentamista pääradan 
molemmin puolin.

Tapaninkylä

ASEMAKAAVAT

124. Himmelitie 9 ja 11 
Pientalomiljööseen suunnitellaan 
täydennysrakentamista ja raken-
nusoikeuden kasvattamista.

Suutarila  
ja Suurmetsä

ASEMAKAAVAT

125. Siltamäen keskus

Siltamäen ostoskeskuksen tontil-
le ja sen lähitonteille suunnitellaan 
uutta asuin- ja liikerakentamista. 
Myös päiväkodin tonttia on mah-
dollista suunnitella asumiseen, jos 
sitä ei tarvita kehitettävän palve-
luverkon osana. Olemassa olevat 
keskuksen rakennukset on tarkoi-
tus purkaa.

126. Tapulikaupungin  
ja Puistolan asemanseudun 
suunnitteluperiaatteet 

Puistolan juna-aseman ympäris-
töön laaditaan täydennysrakenta-
misen suunnitteluperiaatteita, jot-
ka ohjaavat alueen kehittämistä ja 
täydennysrakentamista.

127. Puistolan asemaseudun  
monitoimitalot

Puistolan ja Tapulikaupungin 
alueella uudistetaan koulu-, päivä-
koti- ja leikkipuistopalveluita.

128. Raidepolun  
ja Simakujan alueet 

Raidepolun ja Simakujan varteen 
suunnitellaan täydennysrakenta-
mista. Puistolan asemaa lähinnä 
olevia pientalotontteja muutetaan 
kerrostalotonteiksi.

129. Jakomäen  
Vuorensyrjän alue

Jakomäen Vuorensyrjän palvelu-
talon tontille suunnitellaan uutta 

asuntorakentamista. Samalla sel-
vitetään myös lähialueen liikenne-
järjestelyitä ja muita muutostar-
peita.

130. Tatti 13 ja 15

Heikinlaakson teollisuusalueelle 
suunnitellaan 500 autopaikan py-
säköintitaloa. Kaava mahdollistaa 
riittävät pysäköintipaikat Vantaan 
puolen erikoiskaupan asiakaspy-
säköinnille.

MUUT SUUNNITELMAT

131. Kivikon  
linnoituskallioiden alue

Kivikon ulkoilupuiston pohjois-
osaan valmistellaan luonnonsuo-

jelualueen perustamista. Tuleva 
luonnonsuojelualue sijaitsee pää-
osin Jakomäen puolella lähellä 
Porvoonväylää. Kallioisella se-
länteellä mutkittelee I maailman-
sodan aikaisia taistelukaivanto-
ja. Niiden kupeille muodostuneilla 
kedoilla ja avoimilla kallioalueil-
la kasvaa harvinaisia kasvilaje-
ja. Alueella on muinaisen Yoldia- 
meren rapautunut rantakallio ja 
rantakivikko, joka on pyöristy-
neistä kivenlohkareista muodos-
tunut ”pirunpelto”. Kivikon linnoi-
tuskallioiden alueella on Helsingin 
luonnonmaan korkein kohta, joka 
on 62,5 metriä merenpinnan ylä-
puolella.

128. Puistolassa suun
nitellaan täydennys
rakentamista Raide
polun ja Simakujan 
ympäristöön. Näkymä 
Puistolantanhualta. 
Kuva: © TREA 

123. Pukinmäkeen Rälssintien ja Isonkaivontien ympäristöön suunnitellaan täyden
nysrakentamista. Näkymä aseman suunnasta Savelanpolulta. Kuva: © TREA
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Kaakkois-Helsinki
Laajasalo

ASEMAKAAVAT

132. Stansvikinkallion itäosa
Kruunuvuorenrannassa Stans-
vikinkallion asemakaava-alueel-
la aloitetaan asemakaavan uu-
delleenarviointi sekä tarvittavilta 
osin asemakaavan muutoksen 
laadinta. Uudelleenarviointi aloite-
taan keväällä 2022, ja mahdollisen 
kaavamuutoksen valmistelu teh-
dään arviolta vuosina 2022–2023.

133. Nuottaniemen huvilat

Nuottaniemen asemakaavan muu-
toksen myötä alueen neljä histo-
riallista huvilaa osoitetaan ym-
pärivuotiseen käyttöön ja niille 
osoitetaan tontit. Kaavoitukses-
sa kiinnitetään erityisesti huomio-
ta alueen luonto- ja kulttuurihisto-
riallisiin arvoihin. Tontteja lukuun 
ottamatta alue säilyy nykyisen kal-
taisena virkistysalueena. 

134. Yliskylänlahti

Laajasalontien pohjoisosa muu-
tetaan kaupunkibulevardiksi. Ylis-
kylälahdelle suunnitellaan uusi 
asuinalue noin 2 500 ihmiselle. 
Ehdotus asemakaavasta valmis-
tuu aikaisintaan vuonna 2023.

135. Sarvaston alue

Sarvaston alueella kehitetään vir-
kistyskäytön, telakka-alueen, ve-
nesataman, päiväkodin ja asuin-
rakentamisen edellytyksiä. 
Telakka- ja satamapalveluja pyri-
tään tehostamaan ja sovittamaan 
maisemaan. Jollaksentien ete-
läpuolelle suunnitellaan täyden-
nysrakentamista, ja Sarvaston-
kaaren varressa tutkitaan olevan 
päiväkotirakennuksen korvaamis-
ta suuremmalla.

136. Kultakruunukaari

 Kruunuvuoren ympäristöön suun-
nitellaan asuinkerrostalokorttelei-
ta. Virkistysalueen rajausta tarkis-
tetaan.  Suunnittelun yhteydessä 
laaditaan selvitykset alueen  luon-
toarvoista, erityisesti lepakkojen  
elinolosuhteista.

137. Jollaksen suojeltavat  
rakennukset

Jollaksessa ja Hevossalmes-
sa laaditaan asemakaavanmuu-
tos rakennuskiellossa oleville kiin-
teistöille. Rakennuskielto koskee 
eräitä kiinteistöjä, joilla sijaitsee 
mahdollisesti kulttuurihistorialli-
sesti arvokkaita rakennuksia, joita 
ei vielä ole suojeltu. Asemakaava-
muutoksen yhteydessä selvite-
tään rakennuskieltoalueen ja 
rakennusten suojelutarpeet. Ase-
makaavatyö alkaa arviolta vuon-
na 2022.

MUUT SUUNNITELMAT

138. Kruunuvuorenrannan  
liikuntapuisto (aiemmin:  
Hopealaakson liikuntapuisto)

Kruunuvuorenrannan asukkaille 
rakennetaan liikuntapuisto. Vuon-
na 2022 valmistuu puiston etelä-
osa: pienten lasten leikkialue, py-
säköintialue ja 50 x 70 metrin 
kokoinen jalkapallokenttä, jossa 
on puurouhetekonurmi.

Muut ensimmäisen rakentamis-
vaiheen osat valmistuvat vuon-
na 2023. Puistoon tulee skeit-
ti- ja skoottipaikka, kenttä sählylle 
ja koripallolle, seinäkiipeilyä, fris-
beegolfin puttikoreja, oleskelu-
paikkoja sekä kuntoiluvälineitä 
eri ikäisille. Myöhemmin alueel-
le rakennetaan myös petankki- ja 
padel-kenttiä, jos alueelle löytyy 
sopiva padel-yrittäjä. Puiston kes-
kellä oleva mäntymetsikkö säily-
tetään.

139 Kruunuvuoren  
lähivirkistysalue

Kaupunki laatii Kruunuvuoren lä-
hivirkistysalueen puistosuunni-
telmaa ja lähikatujen katusuun-
nitelmia. Puistosuunnittelun 
tavoitteena on säilyttää alueen 
metsät nykyisellään sekä ohjata 
ihmisiä poluille ja virkistysreiteille, 
jotta maasto säästyy kulumiselta 
liikkujien määrän kasvaessa.

Suunnitteilla olevista virkis-
tysreiteistä tulee tunnelmaltaan 
ja vaikeusasteeltaan vaihtelevia. 
Kallioalueelle suunnitellaan elä-
myksellisiä näkymiä tarjoava reit-
ti Aaltokoro, jonka varrella on is-
tuskelupaikkoja. Ylös kalliolle ja 
öljysäiliölle johdetaan kapea me-
tallirakenteinen polku, jossa on 
muutamia portaikkoja.

Kruunuvuoren lähivirkistys-
alue ympäröi kahta luonnon-
suojelualuetta, Kruunuvuoren 
lehmusmetsikköä ja Kruunuvuo-
renlampea. Nyt tehtävä suunnitel-
ma ei koske niitä.

Puistosuunnitelma valmistuu 
loppukesällä 2022 ja sen tarkem-
pi toteutussuunnitelma valmis-
tuu 2023. Maastossa työt pyritään 
aloittamaan vuosina 2024–2025, 
ja ne toteutetaan vaiheittain.

Tammisalo ja  
Vartiosaari

OSAYLEISKAAVA

140. Vartiosaaren osayleiskaava
Vartiosaareen laaditaan osayleis-
kaava. Saari osoitetaan pääasias-
sa virkistyskäyttöön, ja sitä ke-
hitetään myös matkailukohteena 
osana merellistä Helsinkiä. Sa-
malla huomioidaan alueen kult-
tuuri- ja luontoarvot ja edistetään 
niiden säilymistä.

Vartiosaari

Tammisalo

Laajasalo

Kulosaari

Herttoniemi

Mustikkamaa- 
Korkeasaari
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ASEMAKAAVAT

141. Tammisalon asemakaavan  
uusiminen

Tammisalon asemakaavaa uusi-
taan tarvittavilta osin vuonna 2013 
valmisteltujen asemakaavan muu-
tosperiaatteiden pohjalta. Valmis-
telu käynnistyy alueen rakennuk-
sista laadittavalla inventoinnilla.

Kulosaari

ASEMAKAAVAT

142. Kulosaaren ostoskeskus
Kulosaaren ostarin tontin asema-
kaavan valmistelu aloitetaan uu-
destaan. Valmistelun yhteydessä 
selvitetään nykyisten rakennusten 
korjattavuutta, kaupallista kannat-
tavuutta ja suhdetta lähiympäris-
töön. Kaavoituksen lähtökohtana 
on palveluiden turvaaminen, ra-
kennussuojelukysymysten ratkai-
su sekä uusien asuntojen rakenta-
minen.

143. Kulosaaren  
korttelitalon laajennus

Korttelitaloalueelle valmistellaan 
asemakaavamuutosta, jolla turva-
taan Kulosaaren kasvatus- ja var-
haiskasvatustilojen sekä niihin liit-
tyvien piha-alueiden riittävyys. 
Kaavamuutoksen myötä väliaikai-
set paviljonkirakennukset korva-
taan pysyvällä rakennuksella.

Herttoniemi

ASEMAKAAVAT

144. Herttoniemen  
metroaseman korttelit
Herttoniemen metroasemaa uu-
distetaan ja sen päälle rakenne-
taan uusi bussiterminaali. Näiden 
päälle suunnitellaan asuinraken-
nuksia ja niiden keskelle kansipi-
haa, jossa on kaikille avointa ul-
kotilaa. Liikennetoimintojen ja 
asumisen lisäksi kortteliin on tu-
lossa liike- ja toimitiloja. Viereistä 
liikennealuetta ja aukiota suunni-
tellaan turvalliseksi ja viihtyisäksi 

ulkotilaksi. Tavoitteena on, että eh-
dotus asemakaavasta laitetaan 
nähtäville loppusyksystä 2022.

145. Länsi-Herttoniemen  
täydennysrakentaminen 

Kaupunki etsii Länsi-Herttonie-
mestä täydennysrakentamisen 
paikkoja viheralueiden reunoille 
ja tontin haltijoiden niin halutessa 
myös tonteille. Samalla tutkitaan 
alueen suojelua. Rakennukset so-
vitetaan ympäristöönsä, kaupunki-
kuvaan ja reitistöihin. Vuonna 2019 
alueelle laadittiin suunnitteluperi-
aatteet. Seuraavaksi alueelle laa-
ditaan asemakaavaluonnos, joka 
tuodaan avoimesti keskusteltavak-
si arviolta vuonna 2022 tai 2023.

146. Linnanrakentajantie 6

Herttoniemen Linnanrakenta-
jantien varteen kaavoitetaan 
6–12-kerroksisia asuinkerrostalo-
ja. Maantasokerroksiin sijoitetaan 
myös liiketilaa. Osa kaava-alueella 
sijaitsevasta vanhasta juurikasva-
rastosta on tarkoitus säilyttää. 

147. Roihuvuoren kirkon ympäristö

Roihuvuoren kirkon kortteliin 
suunnitellaan täydennysrakenta-
mista, uutta päiväkotirakennusta 
ja puistoalueen kehittämistä. Eh-
dotus asemakaavasta valmistuu 
arviolta vuonna 2022–2023.

MUUT SUUNNITELMAT

148. Linnanrakentajantie

Herttoniemen, Laajasalon ja Kruu-
nuvuorenrannan alueilla asukas-
määrä kasvaa huomattavasti. Tämä 
edellyttää suuria muutoksia myös 
alueen pääkaduilla. Linnanrakenta-
jantie rakennetaan käytännössä ko-
konaan uusiksi vuosina 2023–2025. 
Itäväylän ylitse on suunnitteilla uusi 
silta, joka korvaa nykyiset huono-
kuntoiset siltarakenteet. Kadulta 
varataan tilaa paremmille joukkolii-
kenteen järjestelyille. Lisäksi kehi-
tetään alueen pyöräliikenteen verk-
koa ja kävely-ympäristöä.

145. LänsiHerttoniemestä etsitään paikkoja täydennysrakentamiselle. 
Valokuva Hiihtomäentieltä. Kuva: © Susa Junnola 

144. Herttoniemen metroasemal
le suunnitellaan uudistusta. Aseman 
päälle kaavaillaan uutta bussitermi

naalia, asuinrakennuksia ja pihaaluei
ta. Suuntaa antava kuva. Kuva: © Ark

kitehdit Lahdelma & Mahlamäki
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ASEMAKAAVAT

149. Myllypadontie 3

Myllypurossa sijaitsevalle kerros-
talotontille suunnitellaan lisära-
kentamista. Tontille on suunnit-
teilla kaksi uutta asuinkerrostaloa 
nykyisen kerrostalon lisäksi. Tar-
kistettu asemakaavaehdotus me-
nee kaupunkiympäristölautakun-
nan käsittelyyn syksyllä 2022.

150. Myllärintie 10

Myllypuron länsiosassa sijaitse-
valle tontille suunnitellaan purka-
vaa täydennysrakentamista. Osa 
nykyisistä rakennuksista perus-
korjataan ja osa on tarkoitus pur-
kaa. Niiden tilalle on suunnitteilla 
asuinkerrostaloja.

150b. Tuulimyllyntie 5a 

Päiväkoti Myllynrattaan nykyiselle, 
määräaikaiselle paikalle suunni-
tellaan pysyvää päiväkotia.

151. Myllypuron terveys- ja  
hyvinvointikeskuksen laajennus

Myllypuron terveys- ja hyvinvointi-
keskusta laajennetaan. Laajenta-
mista tutkitaan viereiselle, raken-
tamattomalle tontille.

152. Kivensilmänkuja 2

Asemakaavan muutos koskee ny-
kyistä toimistorakennusten tonttia 
Kivensilmänkujan ja Myllypuron-
tien risteyksessä sekä ympäröiviä 
katualueita. Tavoitteena on mah-
dollistaa liike-, toimisto- ja asuin-
rakennuksen rakentaminen. 

Olemassa olevan toimistora-
kennuksen korvaava uudisra-
kennus vahvistaa kehittyvää Myl-
lypuron keskustaa ja uusien 

opetusrakennusten keskittymää. 
Alueella on erinomaiset liiken-
neyhteydet ja keskeinen sijainti 
ostoskeskuksen, Metropolia-am-
mattikorkeakoulun ja liikuntapal-
veluiden vieressä.

153. Itäisen bulevardikaupungin 
itäosa

Itäväylän ympäristöön laaditaan 
suunnitteluperiaatteet ohjaamaan 
myöhempää asemakaavoitusta. 
Suunnitteluperiaatteet määritte-
levät alueen tulevan täydennysra-
kentamisen tavoitteet, osoittavat 
mahdollisia uuden maankäytön 
alueita ja linjaavat käyttötarkoitus-
ten muutoksia. Suunnitteluperi-
aatteisiin kootaan periaatteellisen 
tason suunnitteluohjeita ja tutkit-
tavia kehityskohteita tarkempaa 
suunnittelua varten. Suunnitte-
lu on käynnistetty osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmalla kevääl-
lä 2022.

153b. Vartiokylän ala-aste  
ja päiväkoti, Kiviportintie 10

Tontille rakennetaan uudisra-
kennus. Vanhan koulurakennuk-
sen osia pyritään osittain säilyt-
tämään. Asemakaavan muutos 
käynnistyy osallistumis- ja arvioin-
tisuunnitelmalla syksyllä 2022.

153c. Kajaaninlinnantie 4

Tontille suunnitellaan täydennys-
rakentamista. Kaavaehdotus ase-
tetaan nähtäville syksyllä 2022.

153d. Raaseporintie 1

Tontille suunnitellaan täydennys-
rakentamista. Kaavaehdotus ase-
tetaan nähtäville arviolta vuoden 
2023 aikana.

154. Puotilanranta

Puotilan venesataman alueel-
le suunnitellaan merellistä uut-

ta asuinaluetta noin 3 200 asuk-
kaalle. Asumisen lisäksi alueelle 
suunnitellaan muun muassa vir-
kistysreittejä, päiväkotia, vene-
satamaa ja liiketiloja. Suunnitel-
missa tutkitaan myös kelluvaa 
asumista. Suunnittelussa kiinni-
tetään erityistä huomiota siihen, 
että Puotilanrantaan rakennetaan 
elämyksellistä ja kestävää kaupun-
kia. Asemakaavatyö alkaa vuon-
na 2022.

MUUT SUUNNITELMAT

155. Mustapuron hulevesitulviin 
varautuminen

Kaupunki tekee Mustapuron ja 
sen läheisyydessä olevien puisto-
alueiden kunnostuksia Kehä I ja 
Tulisuontien välisellä alueella, joka 
sijaitsee Marjaniemen siirtolapuu-
tarhan sekä Myllypuron liikunta-
puiston tuntumassa. Kunnostus-
työt alkavat näillä näkymin vuonna 
2024.

Kunnostuksen tarkoituksena on 
varautua hulevesitulviin ja kehit-
tää puroluonnon monimuotoisuut-
ta. Lisääntyviin tulviin varaudutaan 
muun muassa toteuttamalla moni-
muotoisia tulvaniittyjä Myllypuron 
liikuntapuiston alueelle. Tavoittee-
na on kehittää puron varren kas-
villisuutta ja torjua haitallisia vie-
raslajeja.

156. Uussillanpuiston  
luonnonsuojelualue

Vartioharjussa Itäväylän pohjois-
puolella sijaitsevaan Uusillanpuis-
toon valmistellaan luonnonsuo-
jelualueen perustamista. Alue on 
entinen hevoslaidun, jonka kasvila-
jisto on monipuolinen. Niittytyypit 
vaihtelevat kumpareiden kuivista 
ja paahteisista kedoista tuoreisiin 
niittyihin. Niityn laiteiden reuna-
vyöhykkeillä on komeita kivenjär-
käleitä ja maisemapuita.

Mellunkylä

Myllypuro

Vartiokylä

Vuosaari

Östersundom
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154. Puotilan venesataman alueelle 
suunnitellaan uutta asuinaluetta.  

Kuva: © Voima Graphics Oy 

Mellunkylä

ASEMAKAAVAT

157. Länsimäentien tekninen  
asemakaava

Länsimäentien pohjoisosiin suun-
nitellaan Vantaan ratikan yhteyt-
tä ja päätepysäkkiä, joka tulee 
Mellunmäen metroaseman ku-
peeseen. Pyöräilyn ja kävelyn yh-
teyksiä kehitetään. Kaavaehdotus 
asetetaan nähtäville 2022 vuoden 
loppupuolella.

Vantaan ratikka on pikaraitio-
tielinja, joka kulkee Helsinki-Van-
taan lentokentältä Mellunmäkeen. 
Valmistuessaan se korvaa runko-
linjan 570. Toteutuksesta on tarkoi-
tus päättää vuoden 2023 aikana. 
Rakentamisen arvioidaan alkavan 
vuonna 2024 ja liikennöinnin vuon-
na 2028.

158. Kontulan keskusta

Kontulan ostoskeskuksen ja kes-
kustan aluetta kehitetään kokonai-
suutena. Kehittämisen pohjana on 
vuonna 2020 järjestetty arkkiteh-
tuurikilpailu. Alueelle suunnitellaan 
uusia asuntoja ja ympäristön uu-
distamista.

Ostarin alueen nykyisten ra-
kennusten tulevaisuus on vie-
lä avoinna. Alueen suunnittelus-
ta ja jatkosta päätetään erikseen 

myöhemmin. Tavoitteena on tehdä 
alueelle uusi asemakaava. Muutok-
sia Kontulan keskustan alueella voi 
arvion mukaan näkyä aikaisintaan 
2020-luvun loppupuolella. Asiaa 
edistetään yhteistyössä alueen 
kiinteistöyhtiöiden kanssa.

159. Keinulaudantie 3, Kontula

Osoitteessa Keinulaudantie 3 sijait-
sevalle tontille suunnitellaan uuden 
12-kerroksisen asuinrakennuksen 
rakentamista. Tontin nykyinen ra-
kennus on tarkoitus säilyttää. Uu-
det autopaikat sijoitetaan olemassa 
olevan pysäköintikentän yhteyteen.

160. Lupajantie 2, Vesala

Osoitteessa Lupajantie 2 sijaitse-
van tontin eteläosaan suunnitel-
laan kaksikerroksisia rivitaloja. Ne 
on tarkoitus rakentaa alueelta pu-
rettujen rakennusten tilalle ja ton-
tin pohjoisosan uusien pienkerros-
talojen yhteyteen.

161. Mellunmäen keskus

Mellunmäen metroaseman länsi-
puolelle suunnitellaan uusia ker-
rostaloja, opiskelijoiden asuntoja, 
ruokakauppaa, palveluja ja liiketi-
loja. Alueesta tulee tärkeä julkisen 
liikenteen solmukohta. Ehdotus 
asemakaavasta on valmis arviolta 
vuonna 2023.

162. Länsimäentien eteläosa
Länsimäentien eteläosaan Oja-
puiston ja Vaarnatien ympäristöön 
suunnitellaan uutta asuinaluet-
ta noin 2 000 asukkaalle. Alueel-
le suunnitellaan myös puistoa Mel-
lunkylänpuron varteen. 

Suunnittelu aloitetaan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmalla ke-
väällä 2022. Tavoitteena on, että 
kaavaehdotus on nähtävillä vuoden 
2023 alkupuolella.

Vuosaari

ASEMAKAAVAT

163. Villenkallio
Osoitteisiin Rastilantie 2 sekä Ai-
roparintie 1, 3a ja 3b suunnitellaan 
uusia kerrostaloja, ja niihin asunto-
ja noin 600 ihmiselle. Kaupunki ai-
koo myös kehittää alueen puistoa 
ja sen reittejä. Tarkistettu ehdotus 
asemakaavasta on valmis vuoden 
2022 keväällä.

164. Broända

Kallvikintien varteen Kurkimoision 
tyhjälle tontille suunnitellaan ker-
rostaloja. Broändan pientaloalueen 
tontteja tehostetaan maanomista-
jan tahdosta riippuen. Broändan 
aluetta koskeva ehdotus asemaa-
van muutoksesta valmistuu vuo-
den 2022 keväällä ja tarkistettu eh-
dotus syksyllä.

165. Vuosaaren pohjoinen  
lähikeskusta

Vuosaaren pohjoisen lähikeskus-
tan aluetta kehitetään. Nykyisen 
ostoskeskuksen tilalle suunnitel-
laan monipuolinen keskustakort-
teli, jossa on asumista, erityisasu-
mista sekä maantasossa yksityinen 
päiväkoti ja liiketiloja. Mustalahden-
tien pohjoispuolisisille lähivirkis-
tys- ja autopaikkojen korttelialueil-
le sekä kortteliin 54053 tutkitaan 
täydennysrakentamista. Ehdotus 
asemakaavasta valmistuu arviolta 
vuoden 2023 aikana.

166. Heteniityn koulu
Nykyisen Vuoniityn peruskoulun 
Heteniityntien toimipisteen tontil-
le (os. Heteniityntie 4) suunnitel-
laan koululaajennusta. Siihen tu-
lee koulutilojen lisäksi liikunta- ja 
kokoontumistiloja sekä päiväko-
ti. Urheilupuiston pysäköintialueita 
ja puiston läpi kulkevia reittejä ke-
hitetään. Ehdotus asemakaavasta 
on valmis arviolta vuoden 2022 ai-
kana.

167. Vuosaaren keskustan  
länsiosa 

Vuosaaren metroaseman ympä-
ristöä suunnitellaan Vuosaaren 
keskustan suunnitteluperiaattei-
den mukaisesti monipuoliseksi, 
kävelypainotteiseksi ja keskusta-
maiseksi alueeksi. Alueen asema-
kaavamuutokset laaditaan vai-
heittain. Toistaiseksi niistä on jo 
vahvistettu Aromikujan alueen ja 

Vuosaaren uuden lukion asema-
kaavat.

Vuosaaren keskustan länsi-
osan asemakaavamuutos kä-
sittelee Mosaiikkitorin laitaan 
tulevaa keskustakorttelia, Vuo-
saaren Urheilutalon laajentamis-
ta, Mosaiikkipuiston kehittämistä 
ja pikaraitiotievarauksen sovitta-
mista osaksi kehittyvää keskustaa. 
Mosaiikkikorttelin toteuttamiseksi 
on valittu kaavakumppani vuonna 
2020 järjestetyn kilpailullisen neu-
vottelumenettelyn kautta. 

Asemakaavamuutoksen ehdo-
tus on nähtävillä keväällä 2022. 
Tarkistettu ehdotus on kaupun-
kiympäristölautakunnassa arviolta 
syksyllä 2022.

168. Vuosaaren kulttuurikortteli

Vuosaaren keskustaan kulttuuri-
keskus Vuotalon itäpuolelle suun-
nitellaan toiminnoiltaan sekoittu-

nutta keskustakorttelia purettavan 
Tehtaanpuiston yhteiskoulun ym-
päristöön (os. Vuosaarentie 7).

Kaavaratkaisu mahdollistaa 
suunnitteluperiaatteiden mukai-
sen asuntojen ja työpaikkatilojen 
rakentamisen, nykyisten pysäköin-
tiratkaisujen tehostamisen sekä 
kulttuurikeskus Vuotalon toiminnan 
laajenemisen. Kulttuurikorttelin 
alueesta järjestetään vuonna 2022 
kilpailullinen neuvottelumenettely 
kaavakumppanin valitsemiseksi.

169. Vuosaaren pelastusasema

Porslahdenpuiston reunaan Itä-
reimarintien 5:n pohjoispuolelle 
suunnitellaan asemakaavamuutos, 
joka laaditaan osana Helsingin pe-
lastuslaitoksen asemaverkon tii-
vistämistä. Samalla mahdolliste-
taan Vuosaaren vapaapalokunnan 
sijoittuminen pelastuslaitoksen lä-
heisyyteen.

152. Myllypuron keskustaan suunnitellaan uutta rakennusta nykyisen toimisto
rakennuksen paikalle. Kuva: © KN Arkkitehdit Oy
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Itäreimarintien olemassa ole-
vaa tielinjausta tarkistetaan muun 
muassa tulvariskien rajoittamisek-
si. Voimassa olevan asemakaavan 
mukainen Itäreimarintien pohjois-
osan tielinjaus viheralueiden poikki 
poistetaan, jos tien nykyistä linja-
usta voidaan hyödyntää myös jat-
kossa.

170. Ramsinranta IV

Ramsinniementien varteen suun-
nitellaan uusia asuntoja. Rantarait-
tia jatketaan alueen läpi, ja vanhat 
suojellut rakennukset säilytetään 
ja kunnostetaan. Alkon koulutus-
keskusta Vilsandinkujalla kun-
nostetaan, ja tontille ja nykyiselle 
pysäköintialueelle suunnitellaan li-
särakentamista.

171. Furumonkuja 1 ja 3

Aurinkolahdessa Furumonkujal-
la tarkastellaan asuintonttien ra-
kennusoikeutta ja suunnittelurat-
kaisuja.

172. Kallahdentien uudistus

Kallahdessa tutkitaan alueen ke-
hittämisen tarpeita. Alueelle ale-
taan valmistella suunnitteluperi-
aatteita vuoden 2022 aikana.

173. Nordsjön kartanon  
ympäristö

Nordsjön kartanon ympäristössä 
muutetaan rakennusten mahdolli-

sia käyttötarkoituksia sekä tont-
tien, korttelien ja rakennusalojen 
rajoja. Samalla selkeytetään jalan-
kulun verkostoa.

174. Satamakaaren  
teknisen huollon alue

Satamakaaren teknisen huollon 
aluetta laajennetaan ja alueen tek-
nisiä ratkaisuja parannetaan. Ase-
makaavaehdotus on nähtävillä ar-
violta keväällä 2022.

175. Vuosaarenlahden  
pienvenesatama

Vuosaarenlahden venesataman 
laajentamista uusilla laituripaikoil-
la ja talvisäilytysratkaisuilla selvi-
tetään. Lisäksi tarkastellaan, voi-
daanko alueelle sijoittaa myös 
muita merellisiä toimintoja yrityk-
siä ja kaupunkia varten.

Östersundom

OSAYLEISKAAVA

176. Östersundomin  
osayleiskaava
Östersundomin alueelle on 
tarpeen laatia yleiskaava, jon-
ka avulla ohjataan alueen 
maankäyttöä ja rakentamis-
ta sekä turvataan luontoarvot. 
Östersundomin osayleiskaavalla 
varaudutaan osaltaan Helsingin 
väestönkasvuun pitkällä aikavälillä. 

Tavoitteena on mahdollistaa mo-
nipuolisen asuntotarjonnan li-
sääminen ja rakennuspaikkojen 
tarjoaminen Helsingissä sekä ta-
sapainottaa pääkaupunkiseudun 
aluerakennetta idän suuntaan.

Tärkeimmät osayleiskaavassa 
ratkaistavat asiat ovat uuteen rai-
deliikenneyhteyteen perustuva yh-
dyskuntarakenne sekä viher- ja vir-
kistysverkoston vahvistaminen. 
Alueella sijaitsevat Natura 2000 
-alueet, luonnonsuojelualueet ja 
tärkeiden ekologisten yhteyksien 
turvaaminen ovat suunnittelun 
keskeinen lähtökohta.

ASEMAKAAVAT

177. Karhusaaren pohjoisosa

Karhusaaren pohjoisosaan suun-
nitellaan asuinpientaloalueen täy-
dennysrakentamista. Asumisen li-
säksi alueelle suunnitellaan uusia 
katuja. Lisäksi varaudutaan uuden 
ajoneuvoliikenteen sillan rakenta-
miseen saaren luoteisosassa. Ase-
makaavaehdotus on nähtävillä ar-
violta vuonna 2023.

178. Landbon suunnittelu-
periaatteet ja asemakaavan  
muutos 

Landbon pientaloalueelle laadi-
taan suunnitteluperiaatteet ja ase-
makaavan muutos. Suunnittelu-
periaatteet määrittelevät alueen 
tulevan täydennysrakentamisen 
tavoitteet ja osoittavat mahdollisia 
uuden maankäytön alueita. Suun-
nitteluperiaatteet ohjaavat myö-
hemmin laadittavaa asemakaavan 
muutosta.

Täydennysrakentamisella vas-
tataan maanomistajien tarpeisiin 
ja pientaloasuntojen kysyntään. 
Tavoitteena on saada myös lisää 
käyttäjiä alueen päiväkoti- ja kou-
lupalveluille. Kaupunkilaiset voi-
vat kommentoida suunnittelupe-
riaatteita keväällä 2022. Syksyllä 
2022 suunnitteluperiaatteiden val-
mistumisen jälkeen aloitetaan ase-
makaavan muutosehdotuksen laa-
dinta.

158. Kontulan ostoskeskuksen ja keskustan aluetta kehitetään kokonaisuutena. 
© Arkkitehtitoimisto OPUS Oy 
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