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Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää

 hyväksyä 25.11.2014 päivätyn Helsingin yleiskaavaluonnoksen 
yleiskaavaehdotuksen laatimisen pohjaksi. 

 asettaa yleiskaavaluonnoksen nähtäville.

Samalla lautakunta päättää 

 antaa vuorovaikutusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin.

Esittelijän perustelut

Yleiskaavaluonnoksen pääsisältö - vuonna 2050 Helsinki on metropolialueen urbaani ydin

Yleiskaava mahdollistaa Helsingin kasvun. Yleiskaava varmistaa 
edellytykset riittävälle asuntotuotannolle ja elinkeinoelämän 
toimintaedellytykset. Yleiskaavaluonnoksessa on varauduttu 
vähimmillään 860 000 asukkaaseen ja 560 000 työpaikkaan vuoteen 
2050 mennessä. 

Yleiskaavaluonnos toteuttaa vision Helsingistä raideliikenteen 
verkostokaupunkina, jolla on vahva laajentunut pääkeskus, 
kantakaupunki. Verkostokaupungilla on myös vahva seudullinen ja 
kansainvälinen ulottuvuus. Tämä näkyy erityisesti 
yleiskaavaluonnoksen keskustaverkossa ja liikenneyhteyksissä.

Helsingin kantakaupunki on yritystoiminnan keskus. Samalla se on 
houkuttelevan asumisen paikka. Kaupunkituottavuuden näkökulmasta 
tarvitaan lisää tilaa läheltä ydinkeskustaa yrityksille ja lisää asuntoja 
vastaamaan urbaanin kaupunkiasumisen lisääntyneeseen kysyntään. 
Tämän mahdollistamiseksi tulee kaupunkirakennetta jakavia ja 
urbaanin kaupungin laajenemista estäviä moottoritiemäisiä alueita 
muuttaa kaupunkiympäristöksi niin liikkumisen kuin maankäytön osalta. 

Kyse on kokonaisten uusien kaupunginosien rakentumisesta nykyisen 
kantakaupungin jatkeeksi. Uusia rakentamismahdollisuuksia on 
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kaupunkibulevardien varsilla ja niiden lähiympäristössä noin kolmasosa 
yleiskaavavarannosta. 

Kaupunkibulevardien lisäksi osoitetaan merkittäviä 
maankäyttövarauksia Malmin lentokentälle ja sen nykyiselle 
lentomelualueelle. Malmin kentän vaikutusalueella varaudutaan noin 
25 000 asukkaaseen.

Kaupunkia tiivistetään kaikkialla, erityisesti raideliikenteen asemien ja 
solmukohtien sekä merkittävien pysäkkien ympäristöissä. 
Kantakaupungin lisäksi esikaupunkien keskustoja kehitetään 
toiminnoiltaan sekoittuneina, tiiviinä palvelujen, työpaikkojen ja 
asumisen urbaaneina keskittyminä. Raideliikenteellä hyvin 
saavutettavat keskustat muodostavat keskenään verkoston ja 
mahdollistavat siten palvelujen hyvän saavutettavuuden.

Keskusta-alueiden lisäksi elinkeinotoimintaa varten tarvitaan toimitila-
alueita joukkoliikenteellä hyvin saavutettavilta alueilta. Yleiskaavassa 
mahdollistetaan nykyisten toimitila-alueiden kehittäminen siten, että ne 
soveltuvat myös tuotannon tarpeisiin. Näistä merkittävimpiä ovat 
Pitäjänmäki, Roihupelto-Herttoniemi ja Vuosaaren sataman yritysalue. 
Tattarisuon ja Tattariharjun oletetaan kehittyvän Malmin lentokentän 
muutoksen myötä.

Helsinki on myös viherverkostokaupunki. Helsingin roolia 
merikaupunkina vahvistetaan. Virkistysalueet, meri ja virkistyspalvelut 
ovat helposti saavutettavissa. Helsingin erityisyys, säteittäinen, 
yhtenäinen viherrakenne yhdistyy seudun laajoihin virkistysalueisiin. 
Poikittaisia viheryhteyksiä on merkitty kaavakarttaan. 
Kaavaluonnokseen merkityt viheralueet mahdollistavat myös tärkeiden 
luonto- ja luonnonsuojelualueiden säilymisen ja metsäverkoston 
muodostamisen.

Kulttuuriympäristöt ovat Helsingin vahvuus. Kaavamääräyksen mukaan 
kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja maisemakulttuurin arvot 
tulee ottaa huomioon alueiden kehittämisessä.

Joukkoliikennejärjestelmän perustana on laajeneva raideliikenneverkko 
nopeine runkoyhteyksineen. Jalankulkijan asemaan kiinnitetään 
erityistä huomiota tulevaisuuden Helsingissä. Joukkoliikenteen, kävelyn 
ja pyöräilyn merkitys korostuu kaavaluonnoksen kasvavissa 
keskustoissa. Pyöräilyn laatukäytävät muodostavat sujuvan verkoston 
pidemmille matkoille. Tiivistyvä joukkoliikennekaupunki luo puitteet 
ekologisesti kestävämmälle yhdyskunnalle. 

Yleiskaavakarttaan on merkitty raideliikenteen runkoverkko ja tie- ja 
pääkatuverkko. 
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Yleiskaava on strateginen

Yleiskaavakartta on yleispiirteinen. Se näyttää Helsingin ja seudun 
kaupunkirakenteen kannalta strategisesti tärkeimmät 
kehittämissuunnat ja keskeiset painopisteet. Yleiskaava on 
oikeusvaikutteinen. Pääkarttaan liittyvillä teemakartoilla esitetään 
useita yksityiskohtaisia ratkaisuja, joihin yleiskaava perustuu tai jotka 
antavat lisäinformaatiota. Teemakartat eivät ole oikeusvaikutteisia.

Uusi yleiskaava on mitoittava. Mitoituksen avulla pystytään ohjaamaan 
kaupungin rakentumista tavoitteellisemmin, toteuttamaan 
asuntotuotannon määrälliset tavoitteet, mitoittamaan palveluverkkoa 
sekä suunnittelemaan investointeja vastaamaan kasvavan kaupungin 
tarpeita. Yleiskaavaehdotuksen rinnalla laadittava yleiskaavan 
toteuttamisohjelma määrittelee näitä tavoitteita yksityiskohtaisemmin.

Kaavan pohjaksi laadittuja maankäyttö- ja liikennetarkasteluja kuvataan 
yksityiskohtaisemmin kaavaselostuksen liiteraportissa "Helsingin 
keskeisimmät maankäytön muutosalueet". Lisäksi aineistoon liittyy 
yksittäisistä alueista laadittuja laajempia maankäyttötarkasteluja sekä 
teema- ja selvitysraportteja.

Vaikutusten arviointi

Yleiskaavan toteuttamisen vaikutuksia on arvioitu koko suunnittelutyön 
ajan. Vaikutuksia selostetaan kaavaselostuksessa. Lisäksi 
kaavaselostuksen liitteenä on erillisiä vaikutusarviointiraportteja.

Viestintä ja vuorovaikutus

Yleiskaavan valmisteluun voi osallistua koko suunnitteluprosessin ajan 
useilla eri tavoilla: tulemalla mukaan erilaisiin tilaisuuksiin, 
osallistumalla keskusteluun yleiskaavan verkkosivuilla 
www.yleiskaava.fi, ottamalla yhteyttä suunnittelijoihin tai jättämällä 
mielipiteen virallisina nähtävillä oloaikoina. Tarkemmin yleiskaavan 
vuorovaikutuksesta ja viestinnästä luonnosvaiheessa on luettavissa 
liiteraportista "Karttakysely ja hetket suunnittelijana, yhteenveto vision 
ja kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta 
lokakuu 2013–lokakuu 2014"

Yleiskaavan vision lautakuntakäsittelyn jälkeen on 
kaupunkisuunnitteluvirastoon tullut 20 mielipidettä yleiskaavan 
valmistelua koskien. Näistä mielipiteistä sekä niihin annetuista 
vastineista on koottu esityslistan liitteenä oleva vuorovaikutusraportti.

Viranomaisyhteistyö
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Yleiskaavan ensimmäinen maankäyttö- ja rakennuslain mukainen 
viranomaisneuvottelu järjestettiin 28.11.2012. 

Lisäksi viranomaisyhteistyötä on tehty yleiskaavatyön eri työvaiheissa 
erilaisten seminaarien ja teematyöryhmien muodossa sekä noudattaen 
yleisiä viranomaisyhteistyön käytäntöjä. 

Yleiskaavan aikataulu ja suunnitteluprosessi

Yleiskaavan laatiminen on tullut vireille 13.11.2012 päivätyllä 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmalla. Yleiskaavan lähtökohdat ja 
työohjelma hyväksyttiin kaupunkisuunnittelulautakunnassa 20.11.2012 
yleiskaavan pohjaksi.

Yleiskaavan visio 2050 - pitkän tähtäimen kehityskuva hyväksyttiin 
kaupunkisuunnittelulautakunnassa 3.12.2013. 

Yleiskaavaluonnosta tarkennetaan yleiskaavaehdotukseksi 
kaavaluonnoksesta saadun palautteen, vaikutusten arviointien, 
maankäyttötarkastelujen ja selvitysten pohjalta. Samalla laaditaan 
kaavan toteuttamisohjelma. Tämänhetkisen arvion mukaan 
yleiskaavaehdotus on kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 
syksyllä 2015 ja kaupunginhallituksen sekä kaupunginvaltuuston 
käsittelyssä vuoden 2016 aikana.

Helsingin uusi yleiskaava laaditaan siten, että se mahdollistaa 
Helsingin seudun nykyisen ydinkaupungin kehittämisen kuntarajoista 
riippumatta. Kaavaprosessi nivoutuu yhteen koko Helsingin seudulla 
tekeillä olevien tai käynnistettävien suunnitteluprosessien kanssa.

Yleiskaava koskee koko Helsingin aluetta lukuun ottamatta 
Östersundomia, jonne ollaan laatimassa kuntien yhteistä yleiskaavaa. 
Yleiskaava 2002:n voimaantulon jälkeen hyväksyttyjen 
osayleiskaavojen osalta Helsingin uusi yleiskaava on 
oikeusvaikutukseton.

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi
Essi Leino, vs. johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37070

essi.leino(a)hel.fi
Matti Kivelä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37145

matti.kivela(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368
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Liitteet

1 Yleiskaavaluonnoksen kartta, päivätty 25.11.2014
2 Yleiskaavaluonnoksen selostus: Kaupunkikaava - Helsingin uusi 

yleiskaava, päivätty 25.11.2014
3 Teemakartta: Virkistys- ja viherverkosto 2050
4 Teemakartta: Kaupunkiluonto
5 Teemakartta: Joukkoliikenteen runkoverkko 2050 
6 Teemakartta: Tie-, katu- ja baanaverkko 2050
7 Teemakartta: Merellinen Helsinki
8 Teemakartta: Yhdyskuntatekninen huolto
9 Helsingin keskeisimmät maankäytön muutosalueet
10 Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen
11 Mahdollisuuksien Malmi -  Keskusta, lentokenttä, Pukinmäki ja 

Jakomäki
12 Käpylä 2050 - Ideasuunnitelma asemanseudun tiivistämisestä
13 Laajasalon alueellinen kehittämissuunnitelma ja kaupunkibulevardi
14 Vuosaaren maankäytön kehittämisperiaatteet
15 Itäkeskus 2050 ideasuunnitelma (Arkkitehtuuritoimisto B&M Oy)
16 Kaupungin muutos ja kulttuuriympäristöt
17 Helsingin kestävä viherrakenne, kaupunkiekologinen tutkimusraportti 

(Helsingin yliopisto)
18 Meri-Helsinki yleiskaavassa - rannikko, saaristo, meri ja 

satamatoiminnot
19 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke (Arkeologiset 

kenttäpalvelut, Museovirasto)
20 Asuinkorttelit kaupunkibulevardien varrella - Rakentamisen konsepteja 

(Serum Arkkitehdit Oy)
21 Kaupunkibulevardien rakenneteknisiä tarkasteluja - Esimerkkejä 

väyläalueiden kattamisesta
22 Kaupunkibulevardien ilmanlaatuselvitys (Ilmatieteen laitos)
23 Korkea rakentaminen Helsingin esikaupunkialueilla
24 Helsinkiin tulevan helikopterikentän sijaintipaikkaselvitys (Ramboll 

Finland Oy)
25 Yleiskaavan ilmastovaikutusten arviointi
26 Luontovaikutusten arviointi (Ramboll Finland Oy)
27 Alustavia Natura-arvioinnin suuntaviivoja 2.10.2014 (Ramboll Finland 

Oy)
28 Kaupunkibulevardien tavoitelähtöinen vaikutusten arviointi (WSP 

Finland Oy)
29 Kaupallisten vaikutusten arviointi (FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 

Linea Konsultit Oy)
30 Yleiskaavan ihmisiin kohdistuvat sosiaaliset ja viihtyisyyteen liittyvät 

vaikutukset
31 Yleiskaavaluonnoksen KARVI-arviointi
32 Yleiskaavan mukaisen raideliikenneverkon vaikutukset alueiden 

saavutettavuuteen
33 Karttakysely ja hetket suunnittelijana - Yhteenveto vision ja 

kaavaluonnoksen välissä käydystä kaupunkilaiskeskustelusta lokakuu 
2013 - lokakuu 2014

34 "Hetki suunnittelijana" - Kaupunkilaisten huomioita ja tarkennuksia 
Helsingin tulevaisuudesta karttakyselyssä (Timo Kopomaa)
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35 Vuorovaikutusraportti II, 25.11.2014
36 Mielipidekirjeen lähettäneet -luettelo
37 Mielipidekirjeet

Oheismateriaali

1 Helsingin luoteisosan liito-oravakartoitus 2014 (Esa Lammi ja Pekka 
Routasuo)

2 Helsingin lepakkolajisto ja tärkeät lepakkoalueet 2014 (Wermundsen 
Consulting Oy)

3 Ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhyke: Kohdekuvaukset 
(Arkeologiset kenttäpalvelut, Museovirasto)

Otteet

Ote Otteen liitteet
Ne mielipiteensä esittäneet, 
jotka ovat ilmoittaneet 
osoitteensa

Esitysteksti
Muutoksenhakukielto, valmistelu
Liite 35


