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Helsingin uuden yleiskaavan toteuttamisohjelman luonnos (a-asia)
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Päätösehdotus

Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä yleiskaavan toteutta-
misohjelman luonnoksen jatkovalmistelun pohjaksi.

Esittelijän perustelut

Helsingin uuden yleiskaavan (Kaupunkikaavan) toteuttamisohjelmassa 
ohjelmoidaan yleiskaavan aluekokonaisuuksien suunnittelujärjestys ja 
ajoitetaan maankäytön jatkosuunnittelua. Tavoitteena on ohjelmassa 
esitettävien tavoitteiden ja toiminnan ohjauksen kautta kytkeä maan-
käytön yleispiirteinen suunnittelu kaupungin strategiavalmisteluun ja in-
vestointiohjelmaan sekä luoda kytkentä seututasoiseen maankäytön ja 
liikenteen suunnitteluun. Yleiskaavan toteuttamisohjelma tuottaa tietoa 
myös infran ja palvelujen suunnittelun tueksi ja asuntorakentamisen oh-
jelmointiin, erityisesti lähimmän 15 vuoden aikajaksolla. 

Ohjelma voi toimia yhteistyöalustana, jotta mainitut prosessit toimisivat 
saumattomana kokonaisuutena kaupunkitasoisesti.

Yleiskaavan suurempia aluekokonaisuuksia aikataulutetaan siten, että 
vuosittain on mahdollista asemakaavoittaa riittävä määrä asuntokerro-
salaa ja toimitilaa kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Asun-
tokerrosalasta 40 % on oltava täydennysrakentamista. Määrällisten ta-
voitteiden lisäksi kaupungin tasapainoinen kehittäminen ja kaupunkiym-
päristön laatu: viihtyisyys ja toimivuus otetaan huomioon. Taloudella ja 
maankäyttöratkaisujen taloudellisten vaikutusten arvioinnilla on suuri 
rooli yleiskaavan toteuttamisohjelmaa laadittaessa.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman pohjana ovat uusi yleiskaava liitema-
teriaaleineen sekä seuraavan työvaiheen aikana tehtävät yleiskaavaa 
tarkentavat selvitykset ja yleissuunnitelmat. Toteuttamisohjelmatyön ai-
kana käynnistetyt suunnitelmat ja selvitykset valmistuvat pääosin vuon-
na 2017. Näin ollen nyt esiteltävä ohjelmaluonnos on suurpiirteinen luo-
den puitteet varsinaisen ohjelman laatimiselle vuoden 2017 aikana. 
Tarkkaa aikataulusta ja aluekokonaisuuksien suunnittelujärjestystä ei 
vielä tässä vaiheessa esitetä. 

Raportissa ja siinä olevassa kartassa on kuvattu yleiskaavan laajem-
mat aluekokonaisuudet ja jaettu ne aikataulutuksen osalta kolmeen 
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luokkaan: tarkempiasteisen suunnittelun käynnistäminen lyhyellä aika-
välillä, keskipitkällä aikavälillä ja kauempana tulevaisuudessa. Suunnit-
telujärjestyksen pohjana on käytetty yleiskaavan tavoitteista johdettuja 
kriteereitä, joiden suhteen aluekokonaisuuksia on arvotettu, ja jotka on 
kuvattu raportissa.

Työn ohjausryhmässä on ollut edustus kaupunginkansliasta, kiinteistö-
virastosta ja rakennusvirastosta. Jatkotyössä tullaan ottamaan huo-
mioon yleiskaavasta käyty valtuustokeskustelu ja kehitetään uusia toi-
mintamalleja vuoropuheluun sidosryhmien kanssa.
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