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Mikä on maankäytön kehityskuva

* European Union guidlines on spatial planning, “Territorial Agenda”, 2007.

** Leipzig charter, 2007.

Maankäytön kehityskuvan sisältö
Helsingin suunnittelujärjestelmän mukaan

kerran valtuustokaudessa, joka neljäs vuo-

si, valmistellaan maankäytön kehityskuva.

Kehityskuvassa tarkastellaan kaupungin

tulevaisuutta ja kehittämistarpeita. Siinä

esitetään visio kaupungin maankäytöstä ja

periaatteet maankäytön ja liikenteen kehit-

tämiselle.

Uusi maankäytön kehityskuva, "Kau-

pungista seutu ja seudusta kaupunki", si-

sältää 76 strategista teesiä, toimintaperi-

aatetta. Ne kehystävät ja luovat pohjan

Helsingin uudelle maankäyttövisiolle. Toi-

mintaperiaatteiden kautta tarkastellaan

fyysisten, taloudellisten, sosiaalisten ja

maisemallisten tekijöiden vaikutuksia

maankäyttöön ja kaupunkiseudun kehityk-

seen.

Toimintaperiaatteet visualisoidaan kar-

toilla, jotka havainnollistavat alueellisia ve-

tovoimatekijöitä. Ne yhdessä toteuttavat

Helsingin maankäyttövision. Kartat on ni-

metty seuraavasti:

- Laajentuva pääkeskus ja erilaiset klus-

terit,

- Monimuotoinen kaupunkiasuminen,

- Elävä kaupunkimaisema.

Integroimalla karttojen seudullisen kehityk-

sen kannalta tärkeimmät elementit seudul-

lisiin tarpeisiin syntyy neljäs, kaupunkiseu-

tua kuvaava kartta:

- Metropolista yhtenäinen.

Tällä kartalla halutaan osallistua keskuste-

luun Helsingin metropolialueen kehittämi-

sessä sovellettavista periaatteista kun

edelliset kolme karttaa ovat puheenvuoro

Helsingin ja siihen välittömästi liittyvien

alueiden kehittämisen periaatteista.

Maankäytön kehityskuvassa on pyritty

soveltamaan Helsingin osalta myös EU:n

alueellisen suunnittelun ohjeita* sekä vas-

taavan EU:n kaupunkipoliittisen asiakirjan

tavoitteita**. Kaupunkiseutukartta, "Metro-

polista yhtenäinen" muodostaa hahmon

Helsingin seudun metropolille.

Maankäytön kehityskuvan suhde
yleiskaavaan
Yleiskaava 2002 on hyväksytty kaupun-

ginvaltuustossa 26.11.2003 ja astunut

voimaan oikeusvaikutteisena lukuun otta-

matta Malmin lentokentän aluetta. Edelli-

nen maankäytön kehityskuva ja yleiskaa-

van toteuttamissuunnitelma laadittiin

Yleiskaava 2002 valmistelun yhteydessä.

Yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset

ovat nopeita ja vaikuttavat myös kaupun-

gin elinvoimaan ja maankäyttöön. Siksi

yleiskaavoituksella on reagoitava muutok-

siin kaupungin elinvoiman ja kilpailukyvyn

säilyttämiseksi aiempaa nopeammin.

Uuden maankäytön kehityskuvan toimin-

taperiaatteet ohjaavat Yleiskaavan 2002

toteuttamista. Lisäksi on tärkeää, että

kaupunginvaltuusto voi kerran valtuusto-

kaudessa arvioida yleiskaavan ajanmukai-

suutta ja tarvetta yleiskaavan tarkistami-

seen.

Yleiskaavan valmistelu on pitkä ja työ-

läs prosessi. Kaupunginvaltuusto hyväk-

syy yleiskaavan asemakaavoituksen ja

muun suunnittelun pohjaksi. Käytäntönä

Helsingissä on ollut laatia uusi yleiskaa-

va suunnilleen kerran kymmenessä vuo-

dessa.

Maankäyttö on monen tulevaisuuteen

tähtäävän päätöksen taustalla. Kaupunki

laatii tulevaisuuden suunnitelmia ja ohjel-

mia, joissa monissa maankäytön mahdol-

lisuudet ovat avainasemassa. Elinkeino-

strategiassa määritellään elinkeinojen ke-

hittämisen periaatteet. Maankäytön ja asu-

misen toteuttamisohjelmassa (MA-ohjel-

massa) osoitetaan asuntopoliittiset ta-

voitteet ja toteuttamisperiaatteet. Seudul-

lisessa maankäytön, asumisen ja liiken-

teen ohjelmassa (MAL-ohjelmassa) mää-

ritellään seudullisen yhteistoiminnan pe-

riaatteet.

Yhteiskunnan muuttuessa ja talouden

kehittyessä on tarpeen arvioida muutok-

sia ja pitää suunnitelmia ajan tasalla niin,

että ne perustuvat ajankohtaisiin tietoihin

maankäytön mahdollisuuksista.

Yleiskaava laaditaan ilman ohjevuotta

ja se voimassa toistaiseksi, niin pitkään

kunnes se päätetään muuttaa. Ajan mit-

taan yleiskaavan ohjausvaikutus heikke-

nee ja se käy epäajankohtaiseksi, yleiskaa-

va vanhenee. Kuitenkin kunnalla tulee lain

mukaan olla voimassa yleiskaava, jossa

osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet

kunnassa.

Maankäytön kehityskuva voi olla ns.

strateginen yleiskaava. Tällä hetkellä Hel-

singin voimassa oleva Yleiskaava 2002 on

suhteellisen tuore eikä kehityskuvan tar-
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koituksena ole muuttaa sitä. Strategisen

yleiskaavan tapaan Helsingin maankäytön

kehityskuva toimii osana Helsingin kehit-

tämisstrategiaa.

Strategiset lähtökohdat
Kaupunkiseudut ovat aikaisempaa enem-

män kansainvälisiä toimijoita, jotka keski-

näisessä yhteistoiminnassa ja keskenään

kilpaillen näyttävät kehityksen suunnan.

Helsingin tulee ottaa aikaisempaa enem-

män vastuuta seudun kehityksestä.

- Helsingin ja seudun kasvu on Suomen

menestys.

Helsinki on valtakunnallinen pääkeskus,

missä on tärkein yritystoiminnan ja hallin-

non keskus. Kasvava seutu tarvitsee lisää

tilaa pääkeskustoiminnoille.

- Pääkeskuksen täytyy laajentua.

Taloudellinen kasvu lisää asukkaiden hy-

vinvointia. Asukkaiden hyvinvointi on kau-

punkielämän perusta.

- Sosiaalista eheyttä vahvistetaan tyy-

dyttämällä ihmisten tarpeet nyt ja tu-

levaisuudessa.

Entiset alueet muuttuvat, kaupunki täy-

dentyy saaden uusia ajallisia kerrostumia.

Maankäyttö tehostuu ja tiivistyy, ympäris-

tö muuttuu kaupunkimaiseksi. Samalla

kuitenkin kaupungin vetovoimaiset piir-

teet, kuten yhteys luontoon säilyvät.

- Kaupunki kasvaa sisäänpäin ympäris-

töä parantaen.

Kaupunkiseutu laajenee samalla kun lii-

kenneyhteyksiä seudun osien välillä pa-

rannetaan. Liikennehankkeilla on taipu-

mus korostaa Helsingin pohjoispuolella

sijaitsevia kaupunkiseudun alueita. Tästä

voi aiheutua, että Helsinki jää syrjään kau-

punkiseudun painopisteestä metropolialu-

een kehittämistä haittaavalla tavalla, ellei

myös Suomenlahden rannikon suuntaista

yhdyskuntarakennetta kehitetä riittävän

voimakkaasti.

- Rakentamalla seutua myös rannikon

suuntaisesti seutu pysyy elinvoimai-

sena ja seuturakenteen tasapaino säi-

lyy.

Yleiskaavan ja kehityskuvan vertailua.
Kehityskuva voi olla myös ns. strateginen
yleiskaava, jos tämän valmistelussa noudate-
taan kaavan edellyttämiä menettelytapoja,
mm. maankäyttö- ja rakennuslain mukaista
vuorovaikutusta.

• Kartalla myös symbolisia

merkintöjä, jotka eivät viittaa

rajattuihin alueisiin

• Merkinnät koskevat tarkoin

rajattuja alueita

• Kanta myös seutuun• Koskee kunnan aluetta

• Laaja tavoitteisto ja toiminta-

periaatteet (policies)
• Laaja tavoitteisto

• Strateginen suunnitelma• Maankäyttösuunnitelma

• Vapaaehtoinen, ei sitova
• Oikeusvaikutteisena juridinen

asiakirja

• Tähtää aktiiviseen kaupungin

kehittämiseen
• Ei käynnistä toimenpiteitä

KehityskuvaYleiskaava
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Kohti metropolin suunnittelua

Euroopan yhdentyminen ja
globalisaatio
Länsi-Eurooppa on yksi maapallon kol-

mesta taloudellisen kehityksen navasta ja

kaupunkikulttuuria luovista alueista. Eu-

roopan integraation myötä Suomi on kyt-

keytynyt entistä kiinteämmäksi osaksi Eu-

roopan taloudellista järjestelmää.

Taloudellinen johtoasema Euroopassa

on vaihdellut eri keskusten välillä aikojen

kuluessa. Itämeren alue on nykyisin ja lä-

hitulevaisuudessa Euroopan voimakkaim-

min kehittyviä taloudellisen yhteistoimin-

nan ja kasvun alueita. Helsingin seudulla

on keskeinen rooli pohjoisen Itämeren

kaupunkien verkossa.

Talouden globalisoitumisen myötä

suurkaupungin kehittämisen perustana on

oltava kaupungin globaali näkyvyys.

(1) Helsingin seutua kehitetään eu-

rooppalaisena kaupunkina suhteessa

muihin suurkaupunkeihin maailman-

laajuisesti.

Yhdyskuntarakenne on yksi tärkeimpiä alu-

een taloudellisen menestyksen ja tulevai-

suudennäkymien perustoista. Helsingin

seudun kansainvälisen tavoitettavuuden

vaaliminen on kansallinen etu. Tämä kos-

kee merenkulkua, lentoliikennettä, rauta-

teitä ja maantieliikennettä sekä mahdolli-

sia uusia kuljetustapoja.

(2) Helsingin seudun yhdyskuntara-

kenteen kehittämisessä on suosittava

kansallisesti merkittäviä liikennehank-

keita.

Pohjoisen Itämeren alueella on ollut me-

neillään merkittävä kehitysvaihe, joka jat-

kuu edelleen. Talouden elpyminen Baltian

maissa ja Venäjällä antaa mahdollisuuden

palauttaa taloudellis-sosiaalisia suhteita ja

laajentaa teknisiä järjestelmiä Baltian ja

Venäjän suuntaan. Pietari on pohjoisen Itä-

meren suurin kaupunki ja suuri markkina-

alue sekä huomattava kulttuurikaupunki.

Itäsuhteiden elpymisen lisäksi Suomen

kaupallista ja kulttuurista suuntautumis-

ta länteen, erityisesti pohjoismaihin tulee

ylläpitää, vaalia ja kehittää.

(3) Helsingin seudun kehitysmahdol-

lisuuksien kannalta yhteydet Pietariin ja

Tallinnaan ovat avainasemassa. Suun-

nittelussa on otettava huomioon aikai-

sempaa huomattavasti vahvemman

Pietari – Helsinki – Tallinna –akselin edel-

lytykset.

Kansallisesta kulttuurista
monikulttuuriseksi
Suomen menestyksen perusta on raken-

tunut aikaisemmin kansallisen identitee-

tin syntymiseen ja sivistyksen kehittymi-

seen. Sen kulmakiviä olivat yleinen luku-

taito, sukupuolten välinen tasa-arvo sekä

valtakulttuurin yhtenäisyys.

Vastakin suomalaisten menestys poh-

jautuu osaamiseen, jonka perustana on

tasapuolisen koulutusjärjestelmän tukema

yhteiskunnallinen tasa-arvo.

Alhainen syntyvyys on yksi eurooppa-

laisen kehittyneen yhteiskunnan ominais-

piirre. Tämä johtaa väestön keski-iän kas-

vuun sekä työvoiman puutteeseen myös

Suomessa. Vakavimmin työvoimapulasta

voivat kärsiä kasvualueet kuten pääkau-

punkiseutu, missä myös kohtuuhintaisten

asuntojen vajaus on suurin.

Vastauksena työvoimapulaan on maa-

hanmuuton lisääminen. Tästä seuraa eten-

kin suurten kaupunkiseutujen kansainvä-

listyminen ja monikulttuurisuus, missä al-

kuperältään eri kansallisuudet ja kulttuu-

riselta taustaltaan erilaiset ryhmät muo-

dostavat uudella tavalla suomalaista mo-

nikulttuurista ja kansainvälistä identiteet-

tiä. Kaupungit kehittyvät kulttuurien vuo-

rovaikutuksessa, mihin kaupungin moni-

kulttuurisuus auttaa sopeutumaan.

(4) Helsinki ottaa lisääntyvän maahan-

muuton huomioon elinkeinojen kehit-

tämisessä ja asuntopolitiikassa, koulu-

tusmahdollisuuksien järjestämisessä

sekä kaupungin sosiaalisessa kehittä-

misessä. Myös aktiiviset työvoimapo-

liittiset toimet ovat tarpeen.

Toimiva yhteiskunta
Suomalainen yhteiskunta mainitaan poh-

joismaisen malliin kuuluvana tarkoittaen

sillä hyvinvointimallia ja kansalaisten huo-

lenpidon järjestelmää. Toimintatavoille on

ominaista yhteiskunnan järjestelmien toi-

mivuus: asioista voidaan sopia ja sopi-

mukset pitävät, aikataulut pitävät, yhteis-

kunnalliset järjestelmät toimivat, jne. Ar-

jen toimivuus ja turvallisuus ovat leimaa

antavia. Myös yhdyskuntien toimintakyky

on hyvä, poikkeustilanteet tai turvallisuus-

uhkat eivät häiritse jokapäiväistä elämää ja

kohtuuttomat liikenneruuhkat puuttuvat.
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(5) Yhdyskuntien toimivuus tulee olla

johtavana periaatteena hyvinvoinnin

tuottamisessa, hallintorakenteiden ke-

hittämisessä ja maankäytössä, liiken-

teen suunnittelussa ja teknisen huol-

lon ratkaisuissa.

Eurooppalainen kaupunki-identiteetti
Euroopan nykyisistä kaupungeista suurin

osa on perustettu keskiajalla. Helsinki on

uudempi, vaikka sekin on sitoutunut yh-

teiseen eurooppalaiseen kaupunkiperintee-

seen, keskiajalta lähtien kehittyneisiin ra-

kenteisiin ja instituutioihin.

(6) Helsinki kunnioittaa perinnettä ja

historiaa omintakeisena eurooppalaise-

na kaupunkina paikallisine erikoispiir-

teineen ja vaalii rakennusten ja kulttuu-

rimaisemien perinnettä.

Helsingin seutu näkyvänä
kansainvälisenä toimijana
Helsinki on omaleimainen kaupunki ja se

on saavuttanut tietyn aseman maailmal-

la. Suomen pääkaupunkina Helsinkiin liit-

tyy valtakunnallisia merkityksiä, jotka sym-

boloivat koko maata ja kulttuuria. Helsin-

gin kansainvälinen imago perustuu pait-

si omiin pyrkimyksiin ja paikallisiin erityis-

piirteisiin, myös mielikuviin, jotka eivät

aina pidä paikkaansa.

Tärkeitä imagotekijöitä ovat puhtaus,

turvallisuus, pohjoinen sijainti, luonto ja

meri, vuodenaikojen vaihtelu, kansan piir-

teet, taide, kulttuuri, metsät, omaperäi-

syys.

Maan pääkaupunkina Helsinki tuntee

valtakunnallisen vastuunsa. Kaupungin

kehittämisen tehtäviin kuuluu Helsingin,

seudun ja valtakunnan myönteisen mie-

likuvan ylläpitäminen, maineen vaalimi-

nen ja uusien mainetta tukevien element-

tien kehittely.

(7) Helsingin suunnittelussa ja seu-

dun kehittämisessä Helsinki jalostaa

paikallisia vahvuuksia, luo niiden poh-

jalta uusia näkyvyyttä lisääviä rakennus-

hankkeita ja muokkaa samalla paikalli-

sia ja kansallisia mielikuvia.

Suomi on Keski-Eurooppaan nähden suh-

teellisen harvasti asuttu maa. Kaupunkien

on ollut mahdollista laajeta ympäröivälle

maaseudulle ilman, että naapurissa olisi

kasvua rajoittava suurkaupunki. Suoma-

laiselle kaupunkirakentamisen perinteelle

on ominaista väljyys ja vihreys muiden

pohjoismaisten suurkaupunkien tapaan ja

Suomessa lisäksi kaupunkirakenteen ha-

janaisuus.

(8) Lisärakentamisesta ja tiivistämi-

sestä huolimatta tulevaisuuden Helsin-

gin luonne säilyy suhteellisen väljänä,

mikä antaa mahdollisuuden ylläpitää

pohjoismaiselle perinteelle ominaista

luontosuhdetta ja vaalia rakennettuun

ympäristöön sisältyviä arvoja.

Ilmastomuutos
Ilmaston lämpeneminen Suomessa näkyy

nykykäsityksen mukaan lumipeitteisen tal-

vikauden lyhenemisenä, kuivien hellejak-

sojen voimistumisena ja rankkasateiden

sekä muiden ääri-ilmiöiden lisääntymise-

nä. Ilmastomuutoksen torjumisesta ja yh-

dyskunnan sopeuttamisesta muuttuviin

olosuhteisiin on tullut hyvin merkittävä osa

maankäytön suunnittelua. Yhdyskuntara-

kenteen eheyttäminen (s.5) ja liikenteen ai-

heuttamien päästöjen vähentäminen

(s.26) nähdäänkin tulevaisuudessa yhä

tärkeämpänä maankäytön suunnittelua

ohjaavana tekijänä pääkaupunkiseudulla.

Helsingin uusien asuinalueiden käyt-

töönotto tulee edelleen kasvattamaan kau-

pungin sisäistä energian tarvetta. Helsin-

gin Energian sähkön, lämmön ja jäähdy-

tyksen yhteistuotannon hiilidioksidipääs-

töjen vähentäminen on tapahtunut pitkälti

yhteistuotantoa edelleen tehostamalla ja

puhtaampaan tekniikkaan pyrkimällä.

Päästöjen vähentäminen myös turhaa

energian kulutusta välttämällä tulee tutuk-

si kaupunkilaisille. Vähäinen energian ku-

lutus tulee olemaan myös nykyistä mer-

kittävämpi alueellinen kilpailutekijä. Nykyi-

sen energian yhteistuotantorakenteen tek-

niikan ikääntyessä tutkittujen uusiutuvien

energianlähteiden käyttöä lisätään tulevai-

suudessa mahdollisuuksien mukaan.

(9) Maankäytön suunnittelun tavoit-

teena on matalahiilinen alue- ja yhdys-

kuntarakenne, eli yhdyskuntien vähäi-

nen energiankulutus. Toimintojen si-

joittamisessa ja kaavavarausten käyttö-

tarkoituksessa pyritään eheään yhdys-

kuntarakenteeseen, jolloin liikkumistar-

ve vähenee ja joukkoliikenteen tasoa voi-

daan nostaa. Asemakaavoituksen kei-

noin edistetään energiataloudellista ja

ekologista rakentamista sekä elinkaari-

ajattelua.

Suoranaista ilmastomuutokseen sopeut-

tamista laaditaan säiden ääriolosuhteiden

lisääntyessä. Teknisten järjestelmien suun-

nittelunormeja ja -ohjeita joudutaan tarkis-

tamaan. Kaupunki varautuu lisäksi laati-

malla strategisia toimintaohjeita asukkai-

den hyvinvoinnin turvaamiseksi.

(10) Ilmastomuutoksen sääolosuhteis-

ta aiheutuvat vaikutukset; kuten meren-

pinnannousun ja rankkasateiden lisään-

tymisen aiheuttamat tulvimisriskit, hu-

levesien määrän ja pohjaveden tason

paikallinen hallintatarve sekä kasvaneen

tuulisuuden hallinta, on integroitu osak-

si maankäytön suunnittelua ja rakenta-

misen ohjausta.

Globaalina ilmiönä ilmastomuutoksen

vaikutuksiin varautumiseen kuuluu myös
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sosiaalista vastuun kantoa. Kuivuus, myrs-

kyt, tulvat ja rankkasateet aiheuttavat suu-

rinta inhimillistä hätää etenkin kehittyvissä

Keski-Aasian ja Afrikan maissa joissa

enemmistö ihmisistä kärsii jo nyt köyhyy-

destä. Lisäksi Etelä-Eurooppaa uhkaa suu-

relta osin aavikoituminen. Kuivuudesta

johtuva satojen pieneneminen aiheuttaa

nälänhätää ja tulvivilla alueilla vesiperäis-

ten tautien kuten malarian ja koleran sekä

muiden kulkutautien ennustetaan lisään-

tyvän. Ihmisten elinolosuhteiden huonon-

tumisen on ennustettu johtavan vakaviin

yhteiskunnallisiin ongelmiin, jopa sotiin.

Tämä kehitys johtaa pahimmillaan massii-

viseen ilmastopakolaisuuteen.

(11) Helsingissä varaudutaan Suo-

meen suuntautuvan ilmastopakolaisuu-

den hallintaan maankäytön keinoin.

Kaupungin kehittäminen ei pysähdy
Kaupunki elää ja muuttuu ajan kuluessa.

Kasvavaan kaupunkiin kohdistuu yhä uu-

sia tarpeita. Helsinki on seudun ydin, jonka

kehitys ei voi pysähtyä vaan sen on seu-

rattava metropolin ja valtakunnan kehittä-

misen tarpeita.

(12) Helsinkiä on rakennettava valta-

kunnallisena pääkeskuksena, maan tär-

keimpänä elinkeinojen, kulttuurin ja

hallinnon keskuksena.

Kasvun hallinta
Helsingin seutu kasvaa ja väestömäärä

kasvaa. Yhdyskuntarakenne leviää ja tiivis-

tyy. Yhä uudet alueet liittyvät seutukoko-

naisuuteen. Ns. seutuistuminen asettaa

vanhat hallintorakenteet uuden tilanteen

eteen kun hallinto saa vastaansa uusia il-

miöitä ja tehtäviä. Hallintorakenteet tulee

mukauttaa muuttuvaan seutukokonaisuu-

teen.

Seudun kuntien yhteistoiminta on alka-

nut pääkaupunkiseudun jätehuollon järjes-

tämisestä ja joukkoliikenteen hoitamisesta

ja se laajenee kaikille kuntien tuottamien

palvelujen aloille.

(13) Seutuistumista voidaan hallita laa-

jentamalla kuntien yhteistyötä ja toimin-

tamalleja kehittämällä sekä hallintora-

kenteita mukauttamalla ja muuttamal-

la niitä.

Hajaantumisen (urban sprawl)
torjuminen
Helsingin seudun kehittymiselle on ollut

pitkään ominaista uudet rakennuspaikat

kaupunkiyhdyskuntien ja kylien ulkopuo-

lella. Osaltaan tämä vastaa tiettyä asumi-

sen ihannetta ja suomalaisen asuttamisen

perinnettä, jolla siirtoväki asutettiin ja

metsien takamaat vallattiin. Kehittyessään

asutuksen ryppäiksi tällainen kehitys sitoo

kohtuuttomasti julkisia varoja edellyttäes-

sään tieyhteyksiä ja muita verkostoja.

(14) Liiallinen yhdyskuntarakenteen ha-

jaantuminen estetään rakentamista kes-

kittämällä.

Kaupunkiseutu on levinnyt laajalle, nykyis-

ten ja suunniteltujen joukkoliikennekäytä-

vien piirissä ja päätieverkon tuntumassa

on rakentamismahdollisuuksia pitkälle

tulevaisuuteen, jos rakentamista hajaute-

taan liiaksi. Laajan harvaan asutun kau-

punkiseudun liikennejärjestelmän rakenta-

minen ja ylläpito muodostuu kalliiksi, el-

lei voimavaroja keskitetä valikoiden.

(15) Yhdyskuntia tiivistetään ja uusia ra-

kennetaan valikoiden edullisimmille

paikoille koko seutua ajatellen.

“Kaupunkivaltio”
Alueiden kehitys ylittää kansalliset rajat,

eurooppalaisen yhteiskunnan kehitys pe-

rustuu alueiden Eurooppaan, missä kehi-

tys ei voi olla ylhäältä ohjattua, valtiojoh-

toista. Kaupunkien elinvoiman ja kehittä-

misen keskeistä ainesta ovat paikalliset

voimavarat. Suurkaupungin kehittyminen

perustuu “kaupunkivaltio” – ajatteluta-

paan, missä tulevaisuutta tekevät suurkau-

punkien intressiryhmät ja niissä toimivat

yhteisöt.

(16) Helsinki ottaa myös vastuunsa yh-

teiskunnallisen kehittämisen suunnan-

näyttäjänä. Periaatteena on jakaa hyvin-

vointi tasapuolisesti, ei poimia vain he-

delmiä. Vastuullisuutta tarvitaan esi-

merkiksi asuntopolitiikan malleissa ja

maahanmuuttajien vastaanottamises-

sa.

Yhdyskuntarakenteen kulmakivet
Yhdyskuntarakenne muodostuu raken-

nuksista ja kiinteistöistä, joita käytetään eri

tarkoituksiin, liikenneväylistä ja –alueista,

teknisistä verkostoista ja viheraluejärjestel-

mästä sekä näiden vuorovaikutuksessa

keskenään.

(17) Yhdyskuntarakennetta muodosta-

vien toimintojen, aluevarausten ja jär-

jestelmien on oltava kokonaisuus, joka

on taloudellinen, ekologisesti kestävä

ja sen on muodostettava arjen toimin-

nan laadukkaat puitteet.

Suurkaupunki on vaihtoehtojen
kaupunki
Suurkaupunki on mahdollisuuksien, vaih-

toehtojen ja runsauden kaupunki. Helsin-

gin vanha umpikortteliperiaatteella raken-

nettu tiivis kantakaupunki käsittää vain

pienen osan Helsingistä (9 % maapinta-

alasta), mutta vielä 1950-luvun alussa

suurin osa kaupunkiseudun asunnoista oli

kantakaupungissa.

Hiljattain avattu Lahden oikorata on

lähentänyt Lahden kaupunkia Helsinkiin ja

nyt siitä on vähitellen tulossa yhtenäisen

asunto- ja työmarkkina-alueen kiinteä osa.
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Helsingin seudulla on yli miljoona asukas-

ta, tulevaisuuden suurkaupunkiseudulla

ehkä kaksi miljoonaa. On vaikea vetää seu-

dulle ulkoreunaa, missä se päättyy. Paikal-

lisuuden kirjo on valtava seudun kehityk-

sen voimavara.

(18) Kaupunkia ja kaupunkiseutua on

kehitettävä sen vaihtelevista alueellisis-

ta lähtökohdista paikallisten erityispiir-

teiden mukaan niin, että ne täydentävät

kokonaisuutta.

Säteittäinen ja kehämäinen rakenne
Esiteollinen kaupunki syntyi jokisuihin ran-

nikoille vesiliikenteen mahdollisuuksien

ääreen. Nykyisin tieliikenteellä on vastaa-

va merkitys ja sitä mukaa kun kaupunki

kasvaa joukkoliikenteen järjestäminen tu-

lee tärkeämmäksi.

Helsingin kaupunki kasvoi aluksi Län-

tisen ja Itäisen Viertotien varaan läpi Töö-

lön ja Kallion. Myöhemminkin seudun ra-

kenteelle on ollut tyypillistä yksi voimakas

keskus, johon säteittäiset liikenneyhteydet

eri suunnilta johtavat.

Kaupungin kasvaessa seuduksi kehä-

mäisten yhteyksien merkitys kasvaa. En-

sinnä metropolin keskeisillä alueilla muo-

dostuu verkko, jossa yhteydet toimivat

paitsi säteittäin myös poikittain.

(19) Helsinki kehittää poikittaisia ja ke-

hämäisiä liikenneyhteyksiä ja näiden va-

rassa toimivaa yhdyskuntarakennetta

luopumatta säteittäisestä rakenteen ja

ns. sormimallin vahvuuksista.

Kohti monikeskuksista
kaupunkiseutua
Suomen aluerakenteen kehittämisessä on

päädytty seudullisesti merkittävien alueel-

listen keskusten vahvistamiseen. Perustee-

na on rajallisten voimavarojen kohdenta-

minen niin, että hyöty olisi mahdollisim-

man suuri. Esimerkiksi korkean opetuksen

merkitys seudullisessa kehittämisessä on

huomattava, mutta maailmanlaajuista

näkyvyyttä edellyttäviä oppilaitoksia ei riitä

joka paikkaan.

Helsingin seudun alueellisessa kehittä-

misessä on kysymys vastaavasta periaat-

teesta, sellaisesta rajallisten resurssien

ohjauksesta, mikä parhaiten edistäisi seu-

dun taloudellista menestystä ja yhdyskun-

tarakenteen toimivuutta.

Pääkaupunkiseudun aluekeskusten

suunnittelu ja rakentaminen alkoi kun 1950-

luvulla nähtiin edessä oleva kaupunkialu-

een kasvu ja pidettiin tarpeellisena “haja-

keskittää” toimintoja liikenteellisesti edul-

lisiin paikkoihin keskuksen ulkopuolelle.

Tämä asutuksen, liikenteen, kaupan ja

kulttuurin sijoittamista koskeva projekti on

valmistumassa, mutta tarve seudullisen

rakenteen kehittämiseen ei ole päättynyt.

Erikoissairaala nähtiin ennen ns. erillis-

laitoksina, jotka oli tapana sijoittaa omil-

le “reviireilleen”. Nyt sairaalayhteisö ym-

märretään osaamisen keskittymänä, missä

on tarpeen ylläpitää yhteyksiä teknologian

kehitykseen, opetukseen ja tutkimuslai-

toksiin sekä alan kannalta keskeisiin elin-

keinoklustereihin.

Elinkeinoklustereiden muodostumista

on ohjattava ja kehitettävä näiden yhteyk-

siä opetukseen siten, että kehityksen alu-

eellinen perusta on vahva ja monipuolinen.

Aikaisempi aluekeskusperiaate on yleistet-

tävä kehittyvän metropolialueen oloihin.

(20) Tarpeen on, että julkista panostus-

ta liikenteeseen, asuntoihin, opetuk-

seen, innovaatiotoimintaan ja työllisyy-

den hyväksi kohdennetaan tuottavasti

yhdyskuntarakenteellista kokonaisuut-

ta ajatellen valittujen kohteiden kehittä-

misen hyväksi.

Millainen hajakeskittämisen aste ja haja-

keskittämisen muoto on seudun kokonai-

suuden kannalta edullinen? Eräs malli on

korostaa pääliikenneväylien yhteydessä

olevia alueita kehityskäytävinä, mikä edus-

taa energiataloudellista yhdyskuntaraken-

netta.

(21) Helsinki voi edistää oman alueen-

sa maankäyttöratkaisuja kehittämällä

tarvittaessa monikeskuksisen (“po-

lycentric”) kaupunkiseudun edellytyk-

siä mikäli se seudun kokonaisuuden

kannalta osoittautuu hyväksi.

Huomattava seudun kasvu on Helsingin

ulkopuolella. Muualla tehtävät maankäyt-

töratkaisut vaikuttavat välillisesti Helsinkiin

ja siten seudun toimintakykyyn ja elinvoi-

maan.

(22) Yhdyskuntarakenteen ratkaisuissa

pohjana ovat kansainväliset kokemuk-

set ja mittapuina taloudellinen hyöty-

suhde, tuottavuus ja vaikutukset paikal-

lisiin oloihin.

Suomenlahden rannikon suuntainen
kaupunkikehitys

Poikittaisten tieliikenneyhteyksien ra-

kentaminen lisää Helsingin pohjoispuolis-

ten alueiden kaupunkirakenteellista mer-

kitystä. Myös hiljattain valmistunut oiko-

rata samoin kuin mahdollinen tuleva

Klaukkalan rata merkitsevät samaa. Hel-

singin suunnittelukeskustelussa rannikon

suuntainen kaupungin rakentaminen ja si-

sämaahan suuntautuvan kaupungin ra-

kentaminen on nähty aikaisemmin kilpai-

levina vaihtoehtoina. Sisämaahan suun-

tautuvassa kehityksessä seudun rakenne-

tun alueen painopiste loittonee Helsingis-

tä, mutta rannikon suuntaisessa kehityk-

sessä ei.

(23) Seudun kehittämisen tasapainot-

taminen edellyttää, että rannikon suun-
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taista kehitystä voimistetaan rakenta-

malla uusi kansainvälinen raideyhteys

Helsingistä itään.

Pääkeskuksen elinvoima
Kasvavalla seudulla tarvitaan kasvava kes-

kus, lisää tilaa elinkeinoille ja keskustatoi-

minnoille, pääkeskuksen elinvoima on tur-

vattava.

Pääkeskuksen kasvu on mahdollista

toteuttamalla voimassa olevia yleissuun-

nitelmia. Ongelmana on suunnitelmien

toteuttaminen ja rahoituksen järjestämi-

nen.

(24) Rakennushankkeiden toteuttami-

nen laajentaa keskustaa uusille alueille

ja samalla alueet erikoistuvat lisää. Kes-

kustatunneli, kävelykeskusta, pysäköin-

tilaitokset sekä yksityiset ja julkiset ra-

kennushankkeet parantavat keskustan

elinvoimaa.

Kaupunkiseudut toimivat suoraan globa-

lisoituvilla areenoilla, mihin ei ole tähän

mennessä totuttu ja menettelytavat ja kei-

not ovat puutteelliset.

(25) Yhteistyössä seudun kuntien ja

muiden toimijoiden kanssa lisätään

kansainvälistä näkyvyyttä ja kehitetään

Helsingin ja metropolialueen imagoa.

Kansainvälinen lentoasema,
matkustajasatamat ja matkailu
Matkailusta on kehittynyt merkittävää elin-

keinotoimintaa, jonka taloudellinen mer-

kitys on suuri.

(26) Helsinki kehittää matkailua käyt-

täen hyväksi asemaansa Suomen pää-

kaupunkina sekä paikallisia erityispiir-

teitä kuten merellistä imagoa.

Globalisoituvassa maailmassa suurkau-

pungin kansainvälinen lentoasema on

merkittävimpiä yksittäisiä kaupunkiraken-

teen kehitykseen vaikuttavia tekijöitä. Suo-

men sijainti luo edellytykset Kaukoidän lii-

kenteen huomattavalle kasvulle.  Lento-

aseman vaikutus ei rajoitu välittömästi

lentoaseman yhteyteen vaan se vaikuttaa

koko kaupunkiseudulla.

(27) Helsinki-Vantaan lentoaseman ja

Helsingin keskustan väliset korkealuok-

kaiset joukkoliikenneyhteydet ovat yksi

tärkeä Helsingin ja seudun elinvoiman

perusta.

Helsingissä reitti- ja risteilyliikenteen laivat

tuovat matkustajat suoraan kaupungin

keskustaan, missä matkailijoiden merkitys

keskustan vilkkauteen on suuri.

(28) Matkustajasatamia kehitetään kiin-

teästi kaupunkiympäristöön kuuluvina.

Metropolista yhtenäinen
Helsingin seudulle on ominaista hajaantuminen laajalle alueelle ja rakentamisen leviä-

minen taajamarakenteen ulkopuolelle. Kaupunkirakentamisen perinteeseen on kuulunut

melko väljä yhdyskuntarakenne, tilasta ei ole ollut aikaisemmin puutetta. Tämä on joh-

tanut Helsingin seudulla energiataloudellisesti tuhlailevaan yhdyskuntarakenteeseen,

missä liikenteen kustannukset ovat suuret ja ilmastovaikutukset kielteiset.

Seudun liikennejärjestelmä on toimiva ja Helsingin niemen joukkoliikenneosuus on

korkea. Nykyisten ratakäytävien alueilla on tiivistämisen varaa yhdyskuntataloudelli-

sesti edullisen sijainnin piirissä. Lisäksi vireillä on ratahankkeita, joiden toteuttaminen

tuo uusia edullisesti sijaitsevia alueita.

Raideliikenteen lisäksi tieyhteyksien ulottuvilla on nykyisiä ja kehitettäviä taajamia

sekä tiivistettävissä olevia hajarakentamisalueita bussiliikenteellä ja henkilöautoilla hyvin

seutukokonaisuuteen liitettävissä.

Jos ratakäytävistä mukaan ei oteta Helsingistä itään suuntautuvaa rataa, käytäviin

liittyviä rakentamattomia alueita olisi eniten Helsingin pohjoispuolella. Myös ratakäy-

tävien ulkopuolisiin tiekäytäviin liittyvät rakentamattomat alueet ovat enimmäkseen

Helsingin pohjoispuolella. Seudun poikittaisyhteyksiä korostava liikennepolitiikka pai-

nottaa Helsingin pohjoispuolisia alueita.

Helsingin pohjoispuolisia alueita korostava yhdyskuntarakenteen kehityssuunta

muistuttaa Helsingin suunnitteluhistorian aikaisemmista vaiheista, missä rannikon

suuntainen kehitys ja rannikolta sisämaahan suuntautuva kehitys nähtiin vastakkai-

sina periaatteina. Ongelmallisena pidettiin kaupungin keskustan sijaintia ahtaalla nie-

mellä ja kasvusuunta sisämaahan päin tuntui välttämättömältä. Vastakkaisen käsityksen

mukaan lähisaaret, Kulosaari ja Lauttasaari, tarjosivat mahdollisuuden tuolloisen kau-

pungin laajentamiselle Helsingin niemeltä rannikon suuntaisesti ja kaupungin tuli hank-

kia ne omistukseensa. Myös auto- ja junaliikenne vaikuttivat eritavoin yhdyskuntara-

kenteeseen, samoin kuin se kuinka laajalle alueelle kaupunki levittäytyi. Vesialueiden

merkitys muodostui erilaiseksi riippuen kasvusuunnasta ja kaupunkialueen laajuudesta.

Nyt sama asetelma kaupungin kasvusuunnasta ilmenee metropolin kasvusuunti-

na laajemmassa mittakaavassa Helsingin seudulla. Liikennehankkeet ja yhdyskunta-

rakentaminen näyttävät painottavan Helsingistä pohjoiseen sijaitsevien alueiden mer-

kitystä ellei kehittämishankkeissa ole mukana riittävällä painolla Helsingistä itään suun-

tautuvaa ratakäytävää. Mikäli tämä puuttuu, voi kysyä siirtyykö kehittämisen painopiste

liiaksi Helsingin ulkopuolelle niin, että metropolialueen elinvoima on uhattuna sen tär-

keimmän alueen kehitysnäkymien kuihtuessa.
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Metropolialueen itä-länsi -käytävä
Metropolialueen keskeisen osan paikallinen kehityskäy-

tävä, joka yhdistää alueet toisiinsa Helsingin keskustan

kautta.

Kansallisesti ja seudullisesti merkittävä kehityskäytä-
vä
Nykyisten ja suunniteltujen ratojen tuntumaan sisältyy

huomattava asuntojen ja elinkeinojen rakentamismahdol-

lisuus. Kansallisesti merkittävät yhteydet Sisä-Suomen

kaupunkeihin. Vakiintunutta taajamarakennetta vahvis-

tetaan ja yhteyksiä seudun keskeisille alueille paranne-

taan.

Yhdyskuntarakenteen kansainvälinen itä-länsi kehitys-
suunta
Joukkoliikenteen kehittäminen yhdistää seudun ulkopuo-

liset alueet seudun keskeisille alueille. Yhteys Suomen

länsirannikolta Pietariin korostaa kehityskäytävän kansain-

välistä roolia. Edellyttää rannikon suuntaisen yhdyskun-

tarakenteen kehittämistä, mikä tasapainottaa seuturaken-

netta ja lisää seudun elinvoimaa.

Merkittävä kehitettävä poikittaisyhteys
Nykyiset ja kehitettävät poikittaiset väylät parantavat seu-

dun rakenteen toimivuutta ja elinkeinotoiminnan edelly-

tyksiä.

Merellinen urbaani kaupunkiympäristö
Merenlahtien tuntumaan sijoittuva rakentaminen, urbaa-

nit rannat maisemallisessa vuorovaikutuksessa meren-

lahtiin.

Uusi kantakaupunki
Tiivistyvä alue, joka on pääosin tehokkaasti rakennettu.

Kaupunkitoiminnat ovat seudun monipuolisimmat ja ne

erikoistuvat nykyisestä lisäten alueen monipuolisuutta.

Huomio kiinnitetään kaupunkimaiseen joukkoliikentee-

seen ja laadukkaisiin rakennettuihin puistoihin, joilta on

yhteys ulkoilualueille. Alueen paikallista identiteettiä luo-

vat ominaispiirteet säilytetään.

Kaupunkiseudun kansainvälinen lentoasema
Alueen huomattava elinkeinopoliittinen merkitys otetaan

huomioon metropolialueen eri osien kehittämisessä.

Yhteystarve pääkeskukseen merkityksellinen
Yhteystarve valtakunnallisen pääkeskuksen ja kansainvä-

lisen lentoaseman välillä. Yhteys toteutetaan ja sitä yllä-

pidetään ottaen huomioon  elinkeinotoimintojen, mat-

kailun ja seudun sisäisen liikkumisen tarpeet ja lentoase-

man kasvava merkitys etenkin Kaukoidän liikenteen kas-

vaessa.

Kaupunkiseudun merkittävä matkustajasatama
Yhteydet Itämeren ja muun Euroopan satamiin merkityk-

sellisiä. Sijainti kaupungin keskustassa olennaista.

Kaupunkiseudun merkittävä tavarasatama
Yhteydet Itämeren ja muun Euroopan satamiin merkityk-

sellisiä. Vaikutukset elinkeinoelämän ja logistiikka-alueen

kehittämisen kannalta huomioitava.

Metsäluonnon ydinalue
Tiivistyvä kaupunkiseutu tarvitsee yhtenäisiä ja laajoja

metsäluonnon säilyttäviä kokonaisuuksia. Väestöllisten

painopisteiden kannalta saavutettavissa oleva etäisyys

tärkeää virkistyskäytön kannalta.

Yhteys Itämeren kaupunkeihin
Kehitettävät yhteydet Itämeren kaupunkeihin parantavat

Helsingin metropolialueen vuorovaikutusta EU:n keskeis-

ten alueiden kanssa.

Asuntopoliittisesti merkittävä uusi rakentamiskohde
Helsingin lähiajan merkittävät asuntorakentamiskohteet.

Alueet eheyttävät seudun kaupunkirakennetta ja ne to-

teuttavat yhteisvastuullista asuntopolitiikkaa.

Esikaupunkien renessanssi -alue
Seudun laajetessa esikaupunkien sijainti muuttuu kes-

keisemmäksi. Tavoitteena alueiden renessanssi eli sosi-

aalisen statuksen nostaminen rakentamalla uutta ja ke-

hittämällä asuntotarjontaa paremmin tulevaisuuden vaa-

timuksia vastaavaksi.

Kehityskäytävien ulkopuolinen alue
Alue muodostuu pääosin nykyisistä taajamista, kylämil-

jöistä ja haja-asutuksesta sekä maa- ja metsätalousalu-

eista, yhtenäisistä ulkoilu- ja virkistysalueista ja kulttuu-

riympäristöistä. Näiden alueiden uhkana on haja-asutuk-

sen liiallinen leviäminen ja irrallisen taajama-asutuksen

laajeneminen (urban sprawl). Kehittäminen edellyttää va-

likointia, tasapainotusta ja tavoitteellista rakentamisen ra-

joittamista kielteisten ilmastovaikutusten torjumiseksi.
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Menestyvät elinkeinot

Elinkeinojen kasvu
Menestyvät elinkeinot ovat kaupungin

elinvoiman perusta. Helsingin kaupungin

visiona on nostaa pääkaupunkiseutu maa-

ilmanluokan liiketoiminta- ja innovaatio-

keskukseksi.

Tieteen, taiteen, luovuuden ja oppimis-

kyvyn sekä hyvien palvelujen voimaan pe-

rustuvan seudun menestys koituu alueen

asukkaiden ja koko Suomen hyväksi.  Eri-

tyisesti palveluelinkeinojen kasvua tulee

edistää. Liikenteen toimivuus ja työvoiman

saatavuus on turvattava.

(29) Menestyvä ja elinvoimainen seutu

tarkoittaa seudun väestö- ja työpaikka-

määrän kasvua. Myös seudun pääkes-

kuksen, Helsingin, tulee kasvaa.

Helsingin keskusta
Elinkeinojen kehittäminen perustuu siihen,

että koko Helsingissä kunkin alueen vah-

vuuksia käytetään hyväksi. Helsingin kes-

keisimmillä alueilla on kuitenkin erityisase-

ma monipuolisten elinkeinojen, palvelujen

ja kulttuuritoimintojen alueena. Sen vah-

vuutta kannattaa hyödyntää seudun elin-

voimaisuuden turvaamiseksi.

(30) Helsingin keskustasta ja keskus-

tan lähialueilta on tarjottava kilpailuky-

kyistä tilaa elinkeinoille.

Helsingin keskusta on säilynyt vetovoi-

maisena ympäristönä ja keskustan lähei-

syyteen rakennettavista alueista tulee hou-

kuttelevia.

(31) Vetovoimaisimman Helsingin kes-

kustan houkuttelevuus säilytetään huo-

lehtimalla alueiden imagosta.

Työvoima
Menestyvät elinkeinot tarvitset monipuo-

lista työvoimaa. Huippuosaajien lisäksi

tarvitaan osaavaa palvelualojen työvoi-

maa. Osalla työvoimasta on verraten alhai-

set tulot. Siksi tarvitaan monimuotoisia

asumismahdollisuuksia: tilavia ja persoo-

nallisia asuntoja houkuttelevilla paikoilla,

mutta myös kohtuuhintaisia asuntoja.

(32) Elinkeinotoiminnan kehityksen

kannalta on tärkeää, että asuntojen puu-

te ei nouse seudun kehityksen pullon-

kaulaksi. Erityyppisiä asuntoja erilaisiin

tarpeisiin rakennetaan kysynnän mu-

kaan seudulliset mahdollisuudet huo-

mioiden.

Pääkeskus
Pääkeskusta kehitetään, vahvistetaan ja

laajennetaan seudun ja valtakunnan kes-

kuksena. Pääkeskuksessa turvataan kau-

pan, kulttuurin, vapaa-ajan ja matkailun

palvelut sekä edellytykset suurten kansain-

välisten tapahtumien järjestämiseksi. Vilk-

kaat matkustajasatamat sitovat Helsingin

muihin Itämeren kaupunkeihin ja tuovat

keskustaan merkittävät matkailijavirrat.

Ydinkeskustan rooli paikallisena matkaili-

joiden olohuoneena vahvistaa keskustan

asemaa ja tuo takaisin julkiseen kaupun-

kitilaan tehdyt panostukset vilkastuneena

palvelujen kysyntänä, monipuolisempina

ja yhä erikoistuneempina palveluina aina

luksusluokkaan asti.

(33) Pääkeskuksen tiivis rakenne, mo-

nipuoliset toiminnot, viihtyisä, viimeis-

telty ja korkealuokkainen kaupunkiym-

päristö sekä hyvä saavutettavuus luo-

vat edellytykset pitkälle erikoistuneiden

ja tietointensiivisten yrityspalveluiden

sijoittumisen alueelle.

Pääkeskuksen tuntumassa sijaitsevat elin-

keinoalueet ovat keskustan laajenemisalu-

etta. Samalla niistä kuitenkin kehitetään

erilaisia kukin omien erityispiirteensä mu-

kaan, mm. tieteen, taiteen, median, rahoi-

tuksen sekä bio- ja lääketieteen vyöhyk-

keiksi. Tiivis kantakaupunkimainen raken-

taminen leviää vähitellen nykyistä kanta-

kaupunkia laajemmalle alueelle.

Ns. luovan alan toiminta keskittyy Suo-

messa pääkaupunkiseudulle, yksistään

Helsingissä on kolmannes koko alan työ-

paikoista. Keskittyminen tietyille alueille

on alalle tyypillistä.

(34) Korkeakoulut ja muut oppilaitok-

set, taide- ja kulttuurielämä sekä vilkas

kaupunkielämä tukevat pääkeskusta

johtavana elinkeinotoiminnan alueena.

Liikenneyhteydet
Hyvillä liikenneyhteyksillä on huomattava

merkitys yritysten sijaintipaikasta päätet-

täessä. Keskustaan suuntautuva liikenne

toimii Helsingissä varsin hyvin. Metro Es-

poosta Helsingin itäosiin sitoo seudun

itä- ja länsiosat yhteen ja mahdollistaa yhä

paremman ihmisten liikkuvuuden. Tämä

vahvistaa Helsingissä erityisesti pääkes-

kuksen itäosien kehittymistä ja laajene-

mista työpaikka-alueena.
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(35) Poikittaisliikenteen yhteyksiin ja

tavaraliikenteen toimivuuteen tulee pa-

nostaa.

Vastuullinen aluesuunnittelu ja
markkinavoimat
Seudun aluekehittäminen sekä maakunta-

ja yleiskaavoitus perustuvat aluerakenteen

ja maankäytön tarjoamiin mahdollisuuk-

siin, tulevien tarpeiden ennakointiin sekä

kielteisten vaikutusten ehkäisyyn.

Maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämä

vuorovaikutusmenettely tuo suunnitelmat

kansalaiskäsittelyyn ja asiantuntemusta

vaativat ehdotukset julkiseen käsittelyyn.

Paikallisen asiantuntemuksen merkitys on

huomattava.

Helsingissä erityispiirteenä on, että kau-

punki omistaa suuren osan rakennettavas-

ta maasta, mikä lisää maankäytön suun-

nittelun ja ennakoinnin vastuuta.

(36) Maankäyttö on avainasemassa

hahmotettaessa alueiden tulevaisuutta.

Helsingillä on EU:n mittapuun mukaan

kehittynyt maankäytön ja rakentamisen

suunnittelun järjestelmä, jonka toimi-

vuudesta on huolehdittava.

Tulevaisuus on yhteisten ponnistelujen

tulos, missä tarvitaan näköaloja, vahvaa

tahtoa ja sovittelua sekä yhteistoimintaa.

Suunnittelu ja hallinto ovat keinoja yhteis-

kunnalliseen kehittymiseen ja sen hallin-

taan sekä kehitysten kielteisten vaikutus-

ten ennalta ehkäisyyn.

Yksityinen elinkeinotoiminta, yritteliäi-

syys sekä ruohonjuuritason innovaatiot

ovat korvaamattomia kehityksen voimava-

roja. Yhteistoiminta ja voimavarojen koh-

dentaminen on mahdollista käyttäen hy-

väksi sekä yhteistoiminnan että kilpailun

tarjoamia mahdollisuuksia.

(37) Helsinki ottaa käyttöön uusia

kumppanuuteen perustuva menettely-

tapoja rakentamisessa ja palvelutuotan-

nossa säilyttäen tilaajan roolissaan sil-

le kuuluvat vastuut.

Teknologian kehitys
Huomattavat muutokset kaupungin kehi-

tysedellytyksissä ovat aina perustuneet

teknologian uusiin saavutuksiin, esimerk-

keinä polttomoottorin kehitys, maanalai-

nen liikenne, raitiovaunu sekä tietoliiken-

teen ja informaation hallinnan teknologian

kehittyminen, mitkä ovat irrottaneet tuo-

tannon ja kulutuksen toisistaan maail-

manlaajuisesti.

(38) Teknologiset innovaatiot mahdol-

listavat liikkumisen itseohjauksen, mil-

lä voi olla huomattava vaikutus ruuhki-

en tasaajana ja tilaa voidaan säästää ja

sen käyttöä tehostaa.

Työ, työpaikat
Helsingin esikaupunkialueiden rakentami-

sen periaatteisiin kuului toimintojen erot-

telu eri alueille. Kaupungin kasvu ja seu-

dun laajeneminen reunoiltaan merkitsevät

edelleen työmatkan keskipituuden kasvua.

Yhdyskuntien rakentamisen periaatteena

tulee kuitenkin olla monipuolisuus vailla

toimintojen liiallista erottelua.

(39) Yksipuolisia asuinalueita vältetään

rakentamalla asuntoja ja toimitiloja lo-

mittain. Myös sellaisten suurten elin-

keinoalueiden rakentamista vältetään,

joilta asutuksen tuoma ympäristön so-

siaalinen kontrolli jää liian vähäiseksi.

Tavaran kuljettaminen nopeasti tuotanto-

laitokselta sen käyttäjälle on tehokkaan

elinkeinotoiminnan perusedellytys.

(40) Uusi satama ja siihen liittyvä rau-

tatie sekä Kehä III muodostavat logisti-

set käytävät, metropolialueen tavara-

huollon rungon.

Teollisuusympäristöissä on säilynyt mer-

kittäviä rakennuksia ja muita kaupungin

tunnuspiirteitä, joiden säilyttäminen on

arvokasta.

(41) Suuria yhtenäisiä rakennettuja ti-

loja, joiden säilyttäminen kaupunkiku-

vassa on merkityksellistä, voidaan

muuttaa kulttuuritoimintojen käyttöön

sitä mukaa kun niitä tarvitaan lisää kas-

vavalla seudulla.

Matalan tehokkuuden varastoalueet, sata-

mat tai varikot ovat usein soveliaita tehok-

kaaseen toimistorakentamiseen ja muihin

elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

(42) Huomattavia elinkeinotoiminnan

kasvumahdollisuuksia on keskustan

tuntumassa alueiden käyttötarkoitusta

muuttamalla ja nostamalla rakentami-

sen tehokkuutta.
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Laajentuva pääkeskus ja erilaiset klusterit
Elinkeinojen kehittämisen perustana on seudun kasvu ja Helsingin pääkaupunkiroo-

li sekä Helsingin keskustan vahvuus monipuolisena elinkeinojen ja kulttuurilaitosten

alueena. Elinkeinojen kehittymiselle luodaan edellytykset koko Helsingissä kunkin alu-

een vahvuuksia hyödyntäen.

Pääkeskusta kehitetään, vahvistetaan ja laajennetaan seudun ja valtakunnan kes-

kuksena. Pääkeskuksessa turvataan kaupan, kulttuurin, vapaa-ajan ja matkailun pal-

velut sekä edellytykset suurten kansainvälisten tapahtumien järjestämiseksi. Pääkes-

kuksen tiivis rakenne, monipuoliset toiminnot, viihtyisä, viimeistelty ja korkealuokkai-

nen kaupunkiympäristö sekä hyvä saavutettavuus luovat edellytykset pitkälle erikois-

tuneiden ja tietointensiivisten yrityspalveluiden sijoittumiselle alueelle. Vilkkaat mat-

kustajasatamat sitovat Helsingin muihin Itämeren kaupunkeihin ja tuovat keskustaan

merkittävät matkailijavirrat.

Pääkeskuksen tuntumassa sijaitsevat elinkeinoalueet ovat keskustan laajenemis-

aluetta. Samalla ne kuitenkin kehitetään erilaisiksi kukin omien erityispiirteensä mu-

kaan profiloituen tieteeseen, taiteeseen, digitaalisiin palveluihin ja rahoitusalaan. Tii-

vis kantakaupunkimainen rakentaminen leviää vähitellen nykyistä kantakaupunkia laa-

jemmalle alueelle.

Metro Espoosta Helsingin itäosiin sitoo seudun itä- ja länsiosat yhteen ja mahdol-

listaa yhä paremman ihmisten liikkuvuuden. Tämä vahvistaa erityisesti pääkeskuksen

itäosien kehittymistä ja laajenemista työpaikka-alueena.

Helsinki-Vantaan kansainvälinen lentoasema on eräs Helsingin ja seudun elinvoi-

man ehto, ja on erityinen tarpeellista ylläpitää ja kehittää pääkeskuksen ja lentoase-

man vuorovaikutusta ja joukkoliikenneyhteyttä. Lentoaseman yhteydessä elinkeinot

vahvistuvat alueella, joka hyödyntää kansainvälistä saavutettavuutta ja nopeita yhte-

yksiä kotimaassa.

Kehäväyliät ja radanvarret sekä erityisesti näiden risteyskohdat ovat vetovoimaisia

elinkeinoalueita, joihin suurkaupunkiseudun kasvavat elinkeinoklusterit hakeutuvat.

Ne profiloivat yritysvyöhykkeitä erilaisiksi paikallisten edellytysten mukaan. Niiden yh-

teisenä piirteenä on hyvä saavutettavuus pääosalta seutua sekä pääkeskusta jousta-

vammat toimintaedellytykset ja hieman edullisemmat toimitilakustannukset.

Pääkeskus on huomattavin kaupan, kulttuurin ja vapaa-ajan keskus. Muita kulut-

tamisen keskuksia on syntynyt asutuksen levitessä ja kulutuskysynnän kasvaessa,

kuten kauppakeskuksia aluekeskuksiin sekä volyymikaupan tihentymiä entisille teol-

lisuus- ja varastoalueille.

Valtakunnallinen rannikon suuntainen ratayhteys parantaa Helsingin maantieteel-

listä asemaa seudullisesti ja valtakunnallisesti sekä lähentää Helsingin seutua ja Pie-

taria.
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Laajentuva pääkeskus ja erilaiset klusterit
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Uusi kantakaupunki
Aluetta kehitetään kantakaupunkimaisesti niin, että se on

pääosin tiiviisti rakennettu. Toiminnat ovat monipuoli-

set ja ympäristö on viimeistelty ja korkealuokkainen.

Pääkeskus
Helsingin keskustaa kehitetään, vahvistetaan ja laajen-

netaan seudun ja valtakunnan pääkeskuksena varaamalla

lisätilaa elinkeinotoimintojen kasvuun. Keskusta-alueella

turvataan monipuolisen vähittäiskaupan ja erikoiskaupan

sekä kulttuuri-, vapaa-ajan- ja matkailupalvelujen sekä

merkittävien kansallisten ja kansainvälisten tapahtumi-

en edellytykset sekä humanistinen ja yhteiskuntatieteel-

linen koulutus. Keskustan tavoitettavuus turvataan ja

luodaan edellytykset pitkälle erikoistuneiden yritysten ja

tietointensiivisten yrityspalvelujen (KIBS) sijoittumisel-

le alueelle.

Pääkeskuksen laajenemisalue l, digitaalinen media
Alueen erityispiirteenä pääkeskuksen osana ovat digitaa-

listen palveluiden ja sisältöjen kehittäminen sekä taide-

alan koulutus- ja yritystoiminta.

Pääkeskuksen laajenemisalue II, lääketiede
Alueen erityispiirteenä pääkeskuksen osana on erikois-

tuminen lääketieteen tutkimus-, opetus- ja yritystoimin-

taan.

Pääkeskuksen laajenemisalue III, finanssipääoma
Alueen erityispiirteenä pääkeskuksen osana on erikois-

tuminen pankki- ja rahoitusalaan. Alueesta kehittyy Hel-

singin "Wall Street".

Pääkeskuksen laajenemisalue IV, tiede-taide -akseli
Alueen erityispiirteenä pääkeskuksen osana on erikois-

tuminen taiteisiin sekä luonnontieteisiin liittyvään ope-

tus-, tutkimus- ja yritystoimintaan.

Itä-länsi -käytävä
Metronvarren erilaisista alueista muodostuva vyöhyke,

joka yhdistää seudun itä- ja länsiosat toisiinsa. Työvoi-

man saatavuus paranee ja elinkeinot monipuolistuvat.

Teknologiavyöhyke
Aluetta kehitetään teknologiaklusterien vyöhykkeenä,

jossa on toisiaan tukevaa opetus-, tutkimus ja yritystoi-

mintaa.

Pienteollisuusparkki
Toimitila-alue, jonka kehittämisessä korostetaan seudul-

lista saavutettavuutta tieliikenteellä ja hankkeiden toteut-

tamisen joustavuutta.

Kehän III:n vyöhyke
Yritystoiminnan, palvelujen, logistiikkatoimintojen vyö-

hyke ja kansainvälinen tavaraliikenteen käytävä, joka yh-

distää laajan seudun ja hyödyntää lentoaseman ja sata-

man saavutettavuutta.

Lentoaseman elinkeinoalue
Kansainvälisen lentoaseman läheisyyttä hyödyntävä yri-

tystoimintojen alue, joka kytketään hyvin yhteyksin seu-

dun tärkeimpiin elinkeinoklustereihin.

Yhteystarve
Erityinen tarve ylläpitää ja kehittää kansainvälisen lento-

aseman ja pääkeskuksen vuorovaikutusta sekä joukko-

liikenneyhteyttä pääkeskukseen seudun kasvaessa ja alu-

eiden roolin muuttuessa.

Tavarasatama
Tavarankuljetuksen ja logististen toimintojen keskus,

jonka paikalliset vaikutukset lähialueella sekä Kehä III ja

muiden pääteiden tuntumassa ovat huomattavat.

Kehittyvä matkailu
Pääkeskuksen matkailuelinkeinojen kasvumahdollisuus,

mikä perustuu merelliseen imagoon ja Helsingin keskus-

tan läheisyyteen.

Kehä II:een liittyvä alue
Edellytykset elinkeinojen kehittämiselle, alueen tavoitet-

tavuus hyvä ja sijainti Helsingin keskustaan ja kansain-

väliseen lentoasemaan nähden hyvä.

Ratavyöhyke
Ratavyöhyke uuden kantakaupungin ulkopuolella, jolla

paikallisliikenne kehittyy kaupunkimaiseksi. Edullisesti si-

jaitsevia toimitilojen rakentamismahdollisuuksia. Elinkei-

noja monipuolistetaan merkitykseltään kasvavilla ratavyö-

hykkeillä.

Kuluttamisen keskus
Usean asuinalueen yhteinen kuluttamisen tai vapaa-ajan

vieton keskus kuten aluekeskus tai muu vastaava suuri

palvelukeskittymä. Keskuksien palveluita profiloidaan eri

suuntiin niin, että ne erikoistuvat ja täydentävät toisiaan.

Vapaa-ajan toiminnoille osoitetaan lisätilaa.
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Asumisen laatutekijät
Eurooppalaisen mittapuun mukaan Helsin-

gissä asutaan suhteellisen ahtaasti kun tar-

koitetaan asuinpinta-alaa henkeä kohti.

(43) Varallisuuden kasvu ja ruokakun-

takoon pieneneminen lisäävät asumis-

väljyyttä ja nostavat asumistasoa. Asun-

tojen rakentamisen tarve ei lopu ja ra-

kennettavien asuntojen keskikoon pitää

kasvaa.

Eri asumismuodot täydentävät toisiaan

kaupunkiseudulla. Keskustoissa kerrosta-

loasuminen on vallitsevaa, kaupungin reu-

namilla pientaloasuminen ja siellä asunnot

ovat myös suurempia. Erilaisuudella on

myös historiallinen selitys, kun kaupunki

on ajan mittaan levinnyt ja asumisen taso

samalla parantunut.

(44) Kerrostaloasumista monipuoliste-

taan tähtäimessä asumismuotojen run-

saus ja valintamahdollisuuksien lisää-

minen niin, että kerrostalo tarjoaa ny-

kyistä paremmin kilpailukykyisen vaih-

toehdon pientaloasumiseen nähden.

(45) Pientaloasumisessa korostetaan

kytkettyjä asuntoja ja tiivistä urbaania

miljöötä.

Uusiin asuntoihin muutetaan pääosin

Helsingin sisältä ja vasta vapautuneisiin,

toisen muuttolenkin asuntoihin tulee

enemmän asukkaita kaupungin ulkopuo-

lelta. Asukkaat juurtuvat asuinalueisiinsa

ja pyrkivät säilyttämään sosiaaliset verkos-

tonsa muuttaessaan. Asumisuran paikal-

lisuudella on asuntomarkkinoilla huomat-

tava merkitys.

(46) Paikallisuus otetaan huomioon

alueiden suunnittelussa asuntokannan

rakenteessa kuten asuntojen koossa

sekä asuntopolitiikassa.

Kaupungissa tulee tarjota kaikille väestö-

ryhmille mahdollisuus asumiseen. Lapsi-

perheellä tulee olla mahdollisuus asua

kaupungissa myös sen keskeisillä alueil-

la.

(47) Alueet tulee suunnitella siten, että

ne soveltuvat myös lapsiperheille, mikä

tarkoittaa asuntoja, palveluja, asuinym-

päristöä ja sen turvallisuutta.

Helsingin väestö ikääntyy, mutta suur-

kaupungissa väestökehitys on dynaami-

sempi kuin muualla, Helsingillä ja seudul-

la on selvästi muuta maata edullisempi

väestörakenne ja huoltosuhde. Aktiivinen

Houkutteleva asunto kaupungissa

vanha väestö on merkittävä kaupungin

käyttäjä ja palvelujen kuluttaja. Myös hoi-

don tarve kasvaa.

(48) Kaupunki huolehtii ikääntyvistä ja

hoitoa kaipaavista. Samalla ns. kolmas

ikä merkitsee uutta kaupunkien käyttä-

jää, joka lisää kaupungin monipuoli-

suutta.

Metropolialueella väestö on muuta maa-

ta nuorempaa. Korkeakoulujen ja muiden

oppilaitosten opiskelijapaikat tarjoavat

mahdollisuuden uranäkymiin ja suur-

kaupunki henkilökohtaiseen kehittymi-

seen.

Opiskelijat ja nuoret ovat kaupungin

tulevaisuuden elinvoiman ja luovuuden

perusta. Keskustan tuntumassa sijaitsevat

pienet asunnot tarjoavat mahdollisuuden

liikkuvaan elämään, joka ei ole kotikeskeis-

tä.

(49) Helsinki kehittää alueitaan myös

selvästi opiskelijoiden ja nuorten eh-

doilla.

Suurkaupungissa asuntojen kalleus voi

muodostaa esteen elinkeinoelämän kan-

nalta välttämättömän työvoiman saata-

vuudelle samoin kuin hyvinvoinnin kan-

nalta välttämättömällä hoitoalalla.

(50) Helsinki kehittää vuokra-asunto-

tuotantoaan.

Merkittävä osa 2010- ja 2020-lukujen

asuntorakentamisesta sijoittuu alueille,

joilla maan käypä hinta on korkeampi kuin

alueilla, joita viime vuosikymmeninä on

enimmäkseen rakennettu. Tämä saattaa

vähentää asuntojen kysyntää ja hidastaa

toteuttamista, mitä mahdolliset taloudel-

lisesti epäsuotuisat ajat voivat voimistaa.

Kaupungin kehittämä HITAS-järjestel-

mä on esimerkki markkinaehtoista tuotan-

toa täydentävästä järjestelmästä, joka

puutteineenkin on auttanut monia asu-

misurallaan. Kaupungin kehittämä hinta-

sääntely on arvokas lisä pyrittäessä asuin-

alueiden monipuolisuuteen ja asuntotuo-

tannon ajallisten vaihtelujen tasaamiseen.

(51) Helsinki kehittää menetelmiä koh-

tuuhintaisten asuntojen rakentamisek-

si ja taloudellisista laskusuhdanteista ai-

heutuvien mahdollisten kielteisten vai-

kutusten eliminoimiseksi.

Palvelut
Peruspalvelujen saatavuus on elämänlaa-

dun oleellinen tekijä varsinkin väestöllä,
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joka on muita enemmän sidoksissa asuin-

alueeseensa, kuten lapsiperheet, vanhat ja

varattomampi väestö.

Asuntojen uudisrakentaminen nostaa

lasten määrää ja väestöosuutta alueella

ohimenevästi, mutta kuitenkin niin pitkäk-

si aikaa, että peruspalvelut on hoidettava

suunnitelmallisesti.

(52) Peruspalvelujen saatavuus turva-

taan ensisijassa olemassa olevia palve-

lurakenteita hyödyntämällä. Uusilla

aluekokonaisuuksilla peruspalvelujen

hyvä laatu ja saavutettavuus turvataan

tarvittaessa uudisrakentamalla.  Aikai-

semmin välttämättömistä tiloista, jot-

ka uhkaavat jäädä vajaakäytölle voidaan

luopua edellyttäen, että peruspalvelu-

jen taso on kohtuullisesti turvattu.

Julkisten universaalipalvelujen kyky vasta-

ta ihmisten tarpeisiin saattaa tulevaisuu-

dessa heiketä elämäntavan kehittyessä

edelleen yksilöllisyyttä korostavaan suun-

taan. Hyvinvoinnin säilyttämisen kannal-

ta olennaista tilanteessa on yksilöllinen

motivointi ja itse rakennetut sosiaaliset

suhteet. Yhteiskunnan kehittyneen huo-

lenpitojärjestelmän vastapainona naapu-

rustojen kanssakäymiseen perustuvat so-

siaaliset verkostot ovat heikkoja. Osallis-

tuminen ja paikallisten etujen ajaminen

ovat yleensä vahvojen etuoikeuksia.

(53) Tulevaisuuden kaupunkisuunnitte-

lun pitää pyrkiä kaupunkilaisten keski-

näisen yhteisöllisyyden vahvistami-

seen.

Vapaa-aika, harrastusmahdollisuudet
ja kulttuuritarjonta
Elämäntapa, joka korostaa vapaa-ajan

merkitystä murtaa paikkaan sidotun arjen

yhteisöllistä perustaa ja varallisuuden kas-

vu irrottaa vapaa-ajan viettoa asuinalueen

paikallisuudesta. Mekaanisesti asuinpai-

kan mukaan määritelty yhteisöllisyys ei ole

tätä aikaa. Identiteetin rakentamisen ja ver-

taiskokemusten tarve ei ole kuitenkaan

hävinnyt minnekään.

Yhteisöt rakentuvat tulevaisuudessa

osin yksiöiden jakamille elämäntyyleille,

osin esimerkiksi sukujen ja perheyhteisö-

jen varaan sekä toisaalta harrastusten ja

vapaa-ajan vieton mukaan.

Ulkoilu ja virkistäytyminen suuntautu-

vat usein viheralueille, joilta odotetaan ai-

kaisempaa monipuolisemmin palveluja ja

harrastusmahdollisuuksia. Helsingissä tu-

lee jatkossakin olla liikuntamahdollisuuk-

sia viheralueilla suunnistuksesta avanto-

uintiin. Viheralueet ovat helposti saavutet-

tavissa jopa kaupungin keskustassa ja hie-

not virkistysalueet sijaitsevat joukkoliiken-

neyhteyksien varrella, mikä on matkailun-

kin kannalta kaupungin kilpailuvaltti.

Vapaa-ajanviettoon on runsaasti erilai-

sia vaihtoehtoja ja ne ovat saavutettavis-

sa myös julkisella liikenteellä. Siirtolapuu-

tarhat, kesämajat, vuokrattavat saaristo-

mökit, leirintäalueet ja venesatamat palve-

luineen mahdollistavat lomasta ja kesäs-

tä nauttimisen pääkaupungissa ja sen

ympäristössä. Nämä kesäasumisen mah-

dollisuudet ovat vaihtoehtona mökkeilyl-

le ja sijoittuvat luontevasti osaksi viheralu-

eiden toiminnallista rakennetta.

Julkinen vesiliikenne ja veneily ovat

keskeinen osa helsinkiläistä vapaa-ajanvie-

ton kulttuuria. Vesiliikenteen toimintaedel-

lytyksiä tuetaan monin keinoin.

(54) Helsinki kehittää vapaa-ajan vieton

ja kulttuuritoiminnan mahdollisuuksia

laadullisesti ja parantamalla tärkeiden

alueiden ja kohteiden saavutettavuut-

ta, näiden opastusta ja käyttömahdolli-

suuksia.

Kaupungin rakennusperintö ja
kerroksellisuus
Eri aikoina rakentamisen perinne on vaih-

dellut ja suunnittelun ihanteet muuttu-

neet. Kaupungista on tullut ajallisesti ker-

rostunutta, kun siinä on aiheita, jotka si-

sältävät erilaisia kulttuurisia merkityksiä.

Moderni rakennusperintö muodostaa his-

toriallisen rakennuskannan ohella yhden

merkittävän Helsingin aikakerrostuman.

Rakennetun ympäristön ja maiseman

kulttuurihistorian säilyminen on tarpeen,

koska se on osa alueiden identiteettiä, his-

toriaa ja omaleimaisuutta. Kulttuurihisto-

riallisten kerrosten kehittäminen ja säilyt-

täminen osana uutta kaupunkiympäristöä

on osoittautunut hyväksi tavaksi käsitel-

lä ja suunnitella alueita.

(55) Helsingille ominainen identiteetti

syntyy eri-ikäisten rakennusten ja alu-

eiden kokonaisuudesta, missä alueet

ovat aitoina ja elävinä osina toimivaa

kaupunkia. Ajallisesti kerrostunut ym-

päristö edesauttaa asukkaiden juurtu-

mista kaupunkiinsa.

Rakennetun kaupunkiympäristönsä ja ark-

kitehtuuriperintönsä suhteen Helsingillä

on mahdollisuus nousta yhdeksi arkkiteh-

tuurin johtavaksi eurooppalaiseksi kau-

pungiksi.

(56) Suojellut rakennukset ja ympäris-

töt eivät ole ainoastaan esteettinen te-

kijä vaan niitä käytetään aktiivisesti eri-

laisiin uusiin käyttötarpeisiin. Rakennet-

tu kulttuuriympäristö toimii historian

elävänä todisteena.

(57) Rakennusperinnön huomioon ot-

taminen kaupunkia kehitettäessä mer-

kitsee kulttuurisesti rikasta ja rakenteel-

taan tervettä ympäristöä.
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Täydennysrakentaminen
Helsingin esikaupunkialue on rakentunut

suhteellisen lyhyen ajan kuluessa ja sen

kerrostumat ovat köyhemmät kuin kanta-

kaupungissa. Tästä huolimatta esikau-

punkialue sisältää monenlaisia ympäristö-

jä.

Nykymittapuun mukaan esikaupunki-

maiset kerrostaloalueet ovat väljästi raken-

nettuja. Tyypillistä ovat avokorttelit ja ra-

kentamisen välitön yhteys luontoon. Alu-

eilla toteutui suomalaisen metsäkaupun-

gin idea.

Väestön väheneminen ja ikärakenteen

vanhentuminen ovat paikoin vähentäneet

esikaupunkimaisten kaupunginosien elin-

voimaa. Helsingin esikaupunkialueen tu-

levaisuus näyttää kuitenkin suotuisalta,

koska koko seudun mitassa Helsingin esi-

kaupunkivyöhykkeen sijainti on hyvä.

(58) Kaupunkisuunnittelussa etsitään

uusia rakentamisen mahdollisuuksia

alueiden uudistamiseksi ja niiden elin-

voiman vahvistamiseksi sekä asunto-

kannan monipuolistamiseksi.

Väljälle rakentamistavalle on ominaista,

että maapaloja jää yli, kaikki rakentamaton

maa ei ole toiminnallisesti aktiivisessa

käytössä. Hoitamattomuus, epäsiisteys ja

valaistuksen puute ovat merkkinä aktiivi-

sen käytön puuttumisesta sekä alueiden

liian vähäisestä sosiaalisesta kontrollista.

Toisaalta paikallinen vaihtelu, yllätykselli-

syys sekä rakentamattomat kohdat ovat

monella alueella arvokas ja tärkeä ominais-

piirre ja niillä on suuri merkitys alueen viih-

tyisyystekijänä.

(59) Ylijäämäpaloja otetaan aktiiviseen

käyttöön ja niiden käyttöä esimerkiksi

asuntojen rakentamiseen selvitetään.

Sosiaalisia näkökantoja painottava
suunnittelu
Esteettisen ja sosiaalisen merkityksen pai-

notus ovat vaihdelleet aikojen kuluessa

kaupunkirakentamisessa. Kaupunkisuun-

nittelu perustuu toiminnallisiin tarpeisiin

ja teknisiin mahdollisuuksiin, jotka muut-

tuvat ajan mittaan.

(60) Maankäytön kehittämisessä es-

teettiset, sosiaaliset, toiminnalliset ja

tekniset näkökohdat täydentävät toisi-

aan.

Sosiaalisen poissulkemisen mekanismei-

hin perustuvat eristyneet enklaavit ovat

vieraita suomalaisessa kaupungissa, jos-

sa kaupunkitila on kaikille avoin. Myös

Helsingissä tällainen sosiaalisen erottelu

on vierasta.

(61) Kaikissa kaupunginosissa julkisen

kaupunkitilan tulee olla avoin myös

muualla asuville.

Helsingissä ja yleensäkin suomalaisessa

kaupungissa alueiden väliset sosiaaliset

erot ovat pienet eurooppalaisiin suur-

kaupunkeihin verrattuna.

(62) Segregaatio, kielteinen sosiaalinen

jaottelu on suomalaisissa kaupungeis-

sa vierasta. Tästä periaatteesta on pi-

dettävä kiinni.

On mahdollista, että jokin kaupunkialue

on vaarassa jäädä eriarvoiseen asemaan.

Esimerkiksi uudisrakentamishankkeiden

puute voi tehdä vaikeaksi kajota alueen

kehittämiseen, mikä voi vaikuttaa kieltei-

sesti jos myös myönteiset sosiaalisen ke-

hittämisen yllykkeet samalla puuttuvat.

(63) Tarvittaessa kaupungin tulee omil-

la panoksillaan harjoittaa positiivista

diskriminaatiota (positiivista erityiskoh-

telua) myönteisen kehityksen aikaan-

saamiseksi.

Kaupunki ei voi antaa elinkeinojen piilotu-

kea eikä kehittää kilpailua vääristäviä me-

nettelytapoja tai tukimuotoja. Sen sijaan

toimivia keinoja ovat satsaus julkiseen

asuinympäristöön, valaistukseen, ympäris-

tötaiteeseen ja muuhun “urban design’iin”.

(64) Tarvittaessa yhdyskuntien viihtyi-

syyden ja sosiaalisen statuksen perus-

taa vahvistetaan panostamalla ympä-

ristöön positiivisen alueittaisen kehityk-

sen aikaansaamiseksi. Tärkeä tekijä voi

olla myös alueen kulttuurihistoriallinen

arvo.

Kaupunkiturvallisuus
Perusturva on osa arjen turvallisuutta sa-

moin kuin turvallinen kaupunkitila, jossa

esimerkiksi lapset voivat liikkua ilman uh-

kakuvia.

(65) Kaupungin rakentamisen periaat-

teena on turvallisuus ja turvallisuuden

kokeminen.

Luonto
Kaupunkiluonto on lähes täysin kulttuuri-

vaikutteiden muokkaamaa ja muuntamaa,

yhdessä kaupungin kanssa syntynyttä

ympäristöä. Monimuotoisuuden säilyttä-

minen myös niillä luonnonalueilla, joita ei

erikseen ole suojeltu, on tärkeää Helsingin

omaleimaisuuden kannalta.

Nykyisin kaupunkiluonnon merkitys

nähdään laajemmin toisaalta biosfäärin

osana ja toisaalta rakennetun vastakohta-

na ja pikemminkin henkisen vireyden läh-

teenä ja elämänlaadun kysymyksenä.

Ekologisesti tärkeitä yhteyksiä ovat eri-

tyisesti jokilaaksot, joiden viheraluekoko-

naisuuksilla on merkitystä myös veden

laadun ja tulvasuojelun kannalta.

(66) Helsinki ylläpitää ja kehittää seu-

dullisia ekologisia käytäviä.
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(67) Nuuksio ja Sipoonkorpi ovat Hel-

singin lähimmät seudullisesti merkit-

tävät laajat ulkoilu- ja luontoalueet, joista

kaikkien Helsingin alueiden ja lähiseu-

dun asukkaat hyötyvät.

Rakennettujen viheralueiden ja puistojen

merkitys säilyy tulevaisuuden Helsingissä

kaupunkilaisten virkistäytymisen ja harras-

tamisen paikkoina. Tiivistyvässä ja yhä

suurkaupunkimaisemmassa ympäristössä

viheralueiden korkeatasoinen laatu, suuri

virkistysarvo ja monipuolisuus ovat ratkai-

sevia.

Ainutlaatuinen ominaisluonne Helsin-

gissä muodostuu juuri kaupunkimaisuu-

den ja luonnonläheisyyden rinnakkaine-

losta. Parhaassa tapauksessa ne täydentä-

vät toisiaan ja korostavat toistensa vah-

vuuksia.

Luontoalueiden tulee tarjota elämyksiä,

rauhaa ja nautintoa vastakohtana kaupun-

gin hyörinälle.

(68) Viihtyisän ja kauniin ympäristön

kokeminen luonnossa, viheralueilla ja

kulttuuriympäristöissä vaikuttaa elä-

mänlaatuun olennaisella tavalla. Helsin-

gissä tarjotaan kaupunkilaisille ympä-

ristö, jossa on mahdollista harrastaa ja

pitää yllä fyysistä ja henkistä terveyttä.

“Itämeren tytär”, merellisyys
Helsingin suunnittelun ja alueellisen kehit-

tämisen perusteissa joudutaan aina palaa-

maan alkuperäisen Helsingin rooliin ran-

nikkokaupunkina, mikä pätee edelleen.

Merellinen vyöhyke sisältää urbaaneja ran-

toja, kulttuurihistoriallisesti arvokkaita

kohteita, merellistä luontoa sekä veneilyn

maisemaa. Julkisen vesiliikenteen sekä

vesistöä kiertävien reittien ja siltojen kautta

saaristo ja merelliset ympäristöt ovat saa-

vutettavissa kaikille.

Merenlahtien maisemalliset kokonai-

suudet ovat kaupungin suurimmat julki-

set tilat. Helsingin merellisen ytimen muo-

dostavat Vanhankaupunginselkä ja Kruu-

nuvuorenselkä. Saavutettavuutta, reittejä

ja yhteyksiä kehitetään merenlahtien ym-

pärillä. Uudet rakennetut ranta-alueet yh-

distyvät jo virkistyskäytössä oleviin aluei-

siin. Selkävesien reunat muutetaan yleisek-

si kaupunkialueeksi eri keinoin.

(69) Asutus laajenee kantakaupungin

rannoille, jotka avautuvat kaikkien käyt-

töön. Mahdollisuuksia merellisyyden

hyödyntämiseen ja toiminnalliseen käyt-

töön parannetaan.
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Monimuotoinen  kaupunkiasuminen
Helsingin roolina on toimia paitsi pääkaupunkina, myös vahvana kansainvälisenä kes-

kuksena. Tämä edellyttää Suomen oloissa poikkeuksellista metropolimaisuutta, jos-

sa kaupungin eri osien identiteetti muodostuu samanaikaisesti paikallisuuden vaali-

misesta ja sen jatkuvasta kehittämisestä. Vain muutoksessa olevat, mutta historialli-

sesta identiteetistään tietoiset kokonaisuudet pystyvät vastaamaan kaupunkien väli-

seen kansainväliseen kilpailuun.

Metropolille on ominaista myös monikulttuurisuus, joka asettaa vaatimuksen mo-

nipuolisesta ja monimuotoisesta asuntotarjonnasta. Kaupunkia suunnitellaan aina

vähintään viidelle toimijaryhmälle: nykyisille asukkaille, tuleville asukkaille, “pendelöi-

jille”, turisteille ja muille kansainvälisille toimijoille. Erilaisten alueiden houkuttelevilla

ominaisuuksilla on merkitystä ihmisten muuttopäätöksissä, kun he etsivät omaa iden-

titeettiään ja elämäntapaansa tukevaa asuinympäristöä.

Uudenlaista kehittämisajattelua edustaa sosiaalisen tilan nostaminen suunnittelun

kohteeksi. Kaupunkiasumisen kehittämistä varten on kartalle profiloitu kymmenen yleis-

piirteistä alueidentiteettiä. Ne esitetään tunnusväreineen, kuvauksineen ja kehittämis-

tavoitteineen. Tavoitteena on alueiden positiivinen erilaistaminen. Profilointi on painot-

tunut ensisijaisesti alueille, joilla nykytiedon mukaan käynnistyy merkittävästi uutta

asuntorakentamista.

Alueidentiteettien lähtökohtina ovat asumisen kannalta houkuttelevat ympäristön

ominaisuudet. Näitä ovat toiminnallisesti yhtenäiset kokonaisuudet, mieleenpainuvat

suurmaisemat, arkkitehtoninen tai virkistyksellinen elämyksellisyys, sosiokulttuurinen

luonne, vahvat instituutiot tai muut mielenkiintoa herättävät toiminnot. Helsingissä

toteutuu ainutlaatuinen rakennetun kaupungin ja merellisen luonnon suhde. Tätä

merkittävää ominaispiirrettä ei vielä ole täysimittaisesti hyödynnetty. Rannikkoon ra-

jautuvia alueita rakennetaan merellisiin teemoihin tukeutuen.

Merkittävimmille rakentamisalueille on lisäksi määritelty yksityiskohtaisemmat ke-

hittämistavoitteet siten, että alueet eivät kilpaile keskenään, vaan muodostavat vaih-

toehtoisia asuinympäristöjä. Kehittämistavoitteilla on merkitystä esimerkiksi laadittaessa

alueille urban design guidelines -tyyppisiä suunnitteluohjeita. Lisäksi on mahdollista

ohjata investointeja alueille tarjoamalla eräänlaisia kehittämisalustoja ja aineksia alu-

eiden markkinointiin. Vaikka kerrostaloasuminen on Helsingin merkittävin asumismuo-

to tulevaisuudessa, myös kaupunkimaiselle pientaloasumiselle ja rajatumpaan asun-

tokysyntään vastaaville asumismuodoille on luotu mahdollisuuksia.

Mikäli paikallisuus ei tarjoa riittävästi lähtökohtia alueiden kehittämiseen, identiteetit

on varta vasten rakennettava muista aineksista. Tällöin voidaan esimerkiksi pyrkiä luo-

maan juuri kyseiselle alueelle ominaista uutta arkkitehtuuria, josta se myöhemmin tulee

tunnetuksi. Arkkitehtuurin varaan vahvasti rakentuvasta identiteetistä esimerkkinä on

vanha Katajanokka. Sen 1900-luvun alussa nopeasti rakennetut jugendkorttelit eivät

aikanaan perustuneet paikallisuuden toistamiseen. Nykyisin alue kuitenkin tunnetaan

parhaiten juuri niistä.

Yksi tulevaisuuden haasteista on seutuyhteistyön kehittäminen. Tulevaisuuden ke-

hityksen kannalta on tärkeää, että kaupungin rajojen merkitys pienenee. Helsingin alu-

eella on useita toiminnallisia klustereita, jotka ulottuvat osin kaupungin rajojen ulko-

puolelle. Näitä tieteeseen, taiteeseen ja innovaatioihin perustuvia klustereita tuetaan.

Samalla luodaan edellytyksiä uusien toiminnallisten keskittymien synnylle. Oleellista

on, että klustereiden yhteyteen rakennetaan tulevaisuudessa alueen toimijoiden vaa-

timuksiin vastaavaa asumista.

Renesanssialueet
Alueidentiteetteihin perustuvaa ajattelua sovelletaan myös olemassa olevien alueiden

kehittämiseen esimerkiksi siten, että alueilla, joilla on paljon pieniä asuntoja, rakennetaan

pinta-alaltaan suurempia asuntoja. Näin turvataan se, että ihmiset voivat vaihtaa asunto-

ja/tai talotyypistä toiseen saman alueen sisällä elämäntilanteen mukaan. Tavoitteena

on alueiden uudistaminen sosiaalisesti kestävällä tavalla. Sosiaalinen ympäristö, esi-

merkiksi lasten koulut eivät muutu, vaikka asuntoa vaihdetaan. Taloudellisilta resurs-

seiltaan heikompia alueita pyritään “imaisemaan” vahvempien yhteyteen. Heikompi-

en alueiden arvostusta voidaan nostaa kaupunginosien välisiä mentaalisia raja-aitoja

pehmentämällä.

Helsingin nykyiset esikaupunkialueet ovat keskeistä asumisen ja toimintojen vyö-

hykettä, jotka tarvitsevat määrätietoista kehittämistä ja imagon kohottamista. Niiden

seudullinen asema muuttuu tulevaisuudessa sijainniltaan keskeisemmäksi ja alueiden

rooli esikaupunkina pienenee. Alueet valjastetaan uudenlaiseen paikalliseen kehityk-

seen, renessanssiin, joka tukee ja vahvistaa niiden elinvoimaisuutta ja houkuttelevuutta.

Keskeisenä toimenpiteenä on täydennysrakentaminen.
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Alueidentiteetit

Kuninkaankolmio, Malmin lentokenttä, Pohjois-Vuosaari
Alueita kehitetään kaupunkipientalojen vyöhykkeenä,

joita suunnitellaan ja toteutetaan kaupunkimaisesti eri-

tyisesti lapsiperheiden tarpeita varten. Tavoitteena on, että

syntyy jatkuvaa kaupunkirakennetta, erilaisia julkisia

katu- ja kaupunkitiloja. Identiteetti voi löytyä historias-

ta ja menneistä rakennustyyleistä. Kaupunkikuvassa hae-

taan rentoutta ja värikkyyttä. Profiloinnissa korostetaan

helsinkiläisyyttä, mutta myös keskeistä sijaintia seudulla

ja virkistysalueiden lähellä.

Myllypuro, Roihupelto, Kivikko, Itäkeskus
Alueita monipuolistetaan rakentamalla vaihtelevaa ja viih-

tyisää julkista tilaa, isoja asuntoja, omistusasuntoja sekä

pientaloja. Markkinoinnissa hyödynnetään hyvää saavu-

tettavuutta, metroa, liikuntapalveluiden runsautta ja vi-

heralueita.

Jätkäsaari, Hernesaari
Alueelle luodaan imago leimallisesti kantakaupunkimai-

sen rakentamistyylin avulla. Urban design aiheet luovat

yhtenäisyyttä ja räystäslinjan ylittävät terassit tai muut

rakenteet muodostavat omaleimaisen kattomaiseman.

Imagon rakentamisessa käytetään hyväksi sijaintia kes-

kustan yhteydessä, merta, satamaa, sataman muistumia

kuten nostureita sekä uusia asumismuotoja kuten town-

house-asumista.

Kruunuvuorenranta
Aluetta kehitetään merellisenä kaupunginosana, jonka

identiteetti muodostuu kaupunkimaisesta, merihenkises-

tä ja luonnonläheisestä asumisesta sekä helsinkiläisille

tarjottavista monipuolisista virkistysmahdollisuuksista.

Alueen markkinointi perustuu erilaisiin kerros- ja pien-

taloratkaisuihin sekä merelliseen asumiseen kuten kel-

luviin asuntoihin. Tärkeitä imagoa luovia tekijöitä ovat

alueelta avautuvat laajat näkymät merelle ja Helsingin

historialliseen keskustaan sekä kartanokulttuuri ja asun-

tojen välitön yhteys luontoon.

Sörnäistenranta-Hermanninranta, Konepaja
Alueen kehittämisessä hyödynnetään metropolisymbo-

liikkaa. Identiteetti muodostuu teollisuuden ja työn his-

toriasta sekä lähialueen, Kallion positiivisista imagonte-

kijöistä kuten kaupunkielämästä, suvaitsevaisuudesta ja

rosoisuudesta. Aluetta markkinoidaan kulttuurisen pää-

oman alueena, jolla asuu perheitä, yksinasuvia, opiske-

lijoita, huippuosaajia ja ulkomaalaistaustaisia. Imagoa

luovat monimuotoiset asumisratkaisut kuten näköala-

asuminen, loft-asunnot ja erilliset asumisen saarekkeet.

Rannan rakennukset heijastuvat vesipeilistä antaen ku-

van elävästä kaupungista.

Keski-Pasila
Alueen identiteettiä luo jatkuva liike ja sijainti rautatie-

verkon risteyskohdassa, josta on nopeat yhteydet kaik-

kialle seudulle. Aluetta kehitetään asumispaikkana, jos-

sa voi toteuttaa dynaamista, liikkuvaa ja globaalia elä-

mäntapaa. Kehitetään aktiivisen työssäkäyvän väestön

palveluasumista.

Viikinmäki
Alueesta kehitetään kukkulakaupunki, jolle ovat ominaisia

suuret korkeuserot, kalliot ja kivi rakennusmateriaalina.

Rakennetun ja rakentamattoman alueen raja on tiukka.

Suositaan rinnerakentamisen eri muotoja.

Kuninkaankolmio
Identiteetti: seudullisuus, työn ja asumisen sekä talotyyp-

pien lomittuminen

Kehittäminen: palvelut yli kuntarajojen, kehittämisyhteis-

työ Espoon ja Vantaan kanssa, tiivis pientaloasuminen

Vanhankaupunginlahden kierros
Identiteetti: korkeakoulujen ketju, tiede ja taide, itäinen

keskuspuisto, linnut, ruovikko, koski

Kehittäminen: osa-alueiden kytkeminen toisiinsa ja len-

kin eheyttäminen rakentamalla selvä raja luontoon näh-

den

Itä-Länsi -käytävä
Identiteetti: saavutettavuus, metro, fifties, sixties

Kehittäminen: arjen viihtyisyyden kehittäminen, hyvän

perheasumisen edellytysten turvaaminen, 50- ja 60-lu-

kujen parhaiden puolien korostaminen alueita uudista-

malla

Vanhan Porvoontien varsi
Identiteetti: rentous, pienyrittäjyys, matkalla kaupunkiin,

maantien varren rakentaminen

Kehittäminen: kadunvarsien kaupunkipientaloasuminen,

kehittämisyhteistyö Vantaan kanssa

Pääradan varren yhdyskunnat
Identiteetti: saavutettavuus, “jokaiselle jotakin”

Kehittäminen: asemanseutujen ja julkisen tilan kehittä-

minen, historia esiin

Metropolis
Identiteetti: rosoinen urbaanisuus, media- ja kulttuurite-

ollisuus, teollisuushistoria, etninen monipuolisuus, ruo-

kakulttuuri

Kehittäminen: suurkaupungin symboliikka, loft-asumi-

nen, näköala-asuminen

Piimäki-Leppävaara
Identiteetti: asumista, opiskelua ja työtä vahvasti sekoit-

tuneena

Kehittäminen: kehittämisyhteistyö Espoon ja yritysten

kanssa, vanhan ja uuden yhdistäminen

Eteläinen Meri-Helsinki
Identiteetti: avautuminen Itämeren suuntaan, ratayhte-

ydet, yhteiset symbolit

Kehittäminen: sataman muistojen integrointi uuteen,

yhteydet Itämeren kaupunkeihin

Kanta-Helsinki
Identiteetti: näyteikkuna maailmalle, kauppakadut, em-

pire, jugend, design, keskustakampus, yhteiset symbolit

Kehittäminen: monipuolinen keskusta-asuminen, vierai-

lijoiden asuminen, urbaanien arvojen vaaliminen

Saaristo-Helsinki
Identiteetti: huvilapuistot, veneily, talviliikunta, saaristo-

luonto

Kehittäminen: merellinen asuminen

Esikaupunkien renessanssi-alue
Alueiden nykyistä suntotarjontaa monipuolistetaan asun-

tokokoja kasvattamalla. Alueille rakennetaan myös ko-

konaan uusia asumisvaihtoehtoja. Kaupunkitilan koet-

tua laatua parannetaan määrätietoisella kehittämisellä.

Merkittävien rakentamiskohteiden kehittämistavoitteet

GGGGG

FFFFF

EEEEE

DDDDD

CCCCC

BBBBB

AAAAA



24



25

Kaupunkimaisema
Laadukas kaupunkiympäristö takaa asuk-

kaiden viihtymisen Helsingissä. Ilman

viihtyisää, turvallista ja terveellistä lähiym-

päristöä asukkaat etsivät asuinpaikkansa

muualta pääkaupunkiseudulta tai kehys-

kunnista.

Kaupunkimaisemien kehittämisellä ta-

voitellaan sekä rakennetun että rakenta-

mattoman kaupunkitilan ja maiseman

elinvoimaisuuden vahvistamista ympäris-

tön arvokkaita ominaisuuksia hyödyntäen.

Uuden esteettisesti korkeatasoisen kau-

punkitilan luominen sekä vanhan säilyttä-

minen on yksi pääkaupunkiseudun kas-

vun haasteista useiden toiminnallisuuteen

painottuvien voimien vaikuttaessa kau-

pungin rakentumiseen.

Ehyiden ja helposti hahmotettavien

kaupunkimaisemakokonaisuuksien luo-

misessa hyödynnetään maisema- ja maas-

torakenteen erityispiirteitä. Intensiivisiä

kaupunkitiloja syntyy rakennetun ympäris-

tön kohdatessa voimakkaita maisemaele-

menttejä. Rakennettu ympäristö ja vapaa

tila muodostavat yhdessä kiinnostavaa

maisemakuvaa, kun maisemaa käsitellään

veistoksellisena tilana.

(70) Yhtenäiset kaupunkimaisemat

ulottuvat hallinnollisten rajojen yli. Kau-

punkimaisemien erityispiirteitä koros-

tetaan ja alueita kehitetään ehyinä ja

selkeinä kokonaisuuksina. Alueiden

profiloinnissa tunnistetaan ominaispiir-

teet, arvot ja mahdollisuudet, joihin ke-

hittäminen voi pohjautua.

Viheraluerakenne
Helsingin viheraluerakennetta kehitetään

maisemallisista, kulttuurisista ja toimin-

nallisista lähtökohdista kaupunkimaise-

maa ja –kulttuuria rikastuttavana kaupun-

kirakenteen osana. Viheraluerakennetta

voidaan käsitellä vyöhykkeinä ja verkostoi-

na, osana vesisysteemin hallintaa ja hoi-

tamista, vaikutuksina kaupunkimaiseen

pienilmastoon ja luonnon monimuotoi-

suuteen sekä vapaa-ajan toiminnan, virkis-

tyksen, kevyen liikenteen ja sosiaalisen

kanssakäymisen ydinalueena. Viherraken-

teella on paljon suurempi kokonaisvaiku-

tus kuin yksittäisillä viheralueilla, se on

enemmän kuin osiensa summa.

Helsingin viherrakenne on vyöhykkei-

nen. Uuden kantakaupungin alueella jul-

kinen ulkotila on suunniteltua ja hoidettua.

Se sisältää historiallisia kaupunkipuistoja

sekä samaa tasoa olevia uusia puistoja.

Esikaupunkivyöhykkeen viheralueilla

korostuvat monipuoliset ulkoilu- ja liikun-

tamahdollisuudet. Seudulla sijaitsevat laa-

jat kulttuurimaisemat ja luontoalueet. Ret-

keily, pyöräily, melonta ja luontomatkailu

ovat tärkeitä virkistystoimintoja. Virkistys-

saarten vyöhykkeellä parannetaan veneilyn

ja kesänvieton edellytyksiä maisemaa ja

kulttuurihistoriaa kunnioittaen. Ulkosaaris-

to on herkkää meriluonnon aluetta.

(71) Toimiva ja yhtenäinen viheraluera-

kenne takaa virkistysalueiden saavutet-

tavuuden ja riittävyyden kaikille asuk-

kaille. Toiminnallisen merkityksen lisäk-

si se tarjoaa mahdollisuuden luonnon

monimuotoisuuden ja maisemakult-

tuurin säilyttämiselle

Laajoille viheralueille vihersormiin muo-

dostuu kaupunkirakenteessa jäsentyneitä

puisto- ja virkistysalueita. Kaupunginosia

yhdistävinä puistoalueina ne ovat kaupun-

kimaiseman huippukohtia täydentäen mai-

sematilallaan ja eri maisemaelementeillään

kaupunginosien rakennettua ympäristöä.

Rakennettu ympäristö avautuu viheralueil-

le ja muodostaa harkitun ja jäsennetyn

reunan. Visuaalisesti jäntevät ja reiteiltään

ja toiminnoiltaan monipuoliset ja vakiintu-

neet viheralueet koetaan osana kaupunki-

rakennetta eikä rakentamisen raakamaana.

Liikenneväylien ja vihersormien leikkaus-

kohtia käsitellään niin, että viheralueilla

liikkuminen on sujuvaa ja helppoa. Leikka-

uskohdat toimivat tunnistettavana aksent-

tina maisemassa ja niitä korostetaan mai-

semarakentamisen keinoin. Vihersormien

suuntaiset virkistyskäytävät säilyvät yhte-

ytenä ulkoilu- ja retkeilyalueille.

(72) Tiivistyvässä kaupunkirakenteessa

panostetaan aikaisempaa enemmän

julkisen ulkotilan laatuun. Viheralueita

hyödynnetään tehokkaammin ja ne jä-

sentävät kaupunkirakennetta selvem-

min.

Rakennettujen alueiden muutos
Rakentaminen on yleensä peruuttamaton

ympäristön muutos, mutta kertaalleen ra-

kennetut alueet muuttuvat vähitellen tar-

peiden muuttuessa. Jälkiteollisen kaupun-

gin huomattavimpia muutostrendejä on

Muuttuva kaupunkiympäristö
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teollisuuden ja varastoinnin väistyminen

keskeisiltä alueilta (“brownfield” -kehitys).

Konttoristuneita rakennuksia muute-

taan takaisin asumiskäyttöön ja teollisuu-

den väistyessä teollisuusrakennuksia voi-

daan myös muuttaa asunnoiksi. Loft-asu-

misesta on tullut suosittu asumismuoto

monissa länsimaisissa kaupungeissa, ja

kiinnostusta on myös Helsingissä.

(73) Rakennettujen alueiden muutos

asunnoiksi on suositeltavaa silloin kun

asunto- ja elinkeinopoliittiset näkökoh-

dat yhdessä puoltavat kehityssuuntaa

ja se on yhdyskuntataloudellisesti mie-

lekästä.

Liikenne
Toisiaan täydentäviä kulkumuotoja ovat

kevyt liikenne, joukkoliikenne ja henkilöau-

toliikenne. Erityisesti tiiviisti rakennetuilla

alueilla tilan niukkuus aiheuttaa väistämät-

tömän eturistiriidan eri liikennemuotojen

välillä.

(74) Eri kulkumuotojen välillä tulee tar-

jota valintamahdollisuus kuitenkin alu-

een erilaisuus huomioon ottaen erilais-

ten yhdyskuntien ja yhdyskuntatyyppi-

en edellytysten mukaan.

Uusia kaupunkimaisia alueita rakennetaan,

kaupunkia tiivistetään, kävelykeskustan

toteuttaminen tulee ajankohtaiseksi. Kevyt

liikenne on perusliikkumismuoto ja sen

merkitys Helsingissä kasvaa ja tällöin

myös liikenteen aiheuttama ympäristön

kuormitus vähenee.

(75) Kevyen liikenteen merkitystä tasa-

vertaisena muiden liikennemuotojen

kanssa korostetaan.

Liikennejärjestelmä muokkaa yhdyskun-

tien kehitystä, se vaikuttaa kaupunkiraken-

teeseen ja toimintojen sijoittamiseen. Lii-

kennejärjestelmävalinnat ovat keino to-

teuttaa tavoiteltua kaupunkirakennetta.

Toinen puoli asiasta on, että suuret liiken-

nevirrat kuormittavat ympäristöä muodos-

taen haitan elämän laadulle.

(76) Liikennejärjestelmävalinnoissa ko-

rostetaan tehokasta joukkoliikennejär-

jestelmää ja erityisesti raideliikennettä.

Uudet hankkeet ratkaistaan näiden vai-

kutusten perusteella pyrkien ohjaamaan

läpikulku pois keskeisiltä alueilta.
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Elävä kaupunkimaisema
Uuden esteettisesti korkeatasoisen kaupunkitilan luominen sekä vanhan säilyttäminen

on yksi pääkaupunkiseudun kasvun haasteista useiden toiminnallisia kriteerejä painot-

tavien voimien vaikuttaessa kaupungin rakentumiseen samanaikaisesti. Kaupunkisuun-

nittelun traditioon pohjautuen kaupungin tulisi olla helposti hahmotettava, tilalliselta

rakenteeltaan ehyt ja koostua selvästi tunnistettavista paikoista.

Rakentaminen on perinteisesti Suomessa tukeutunut maasto- ja maisemarakentee-

seen. On vältetty maiseman äärialueita ja otettu käyttöön maaston ja pienilmaston

kannalta suotuisimmat alueet. Kaupungit ovat kasvaneet maiseman solmukohtiin:

vesistön, maastorakenteen ja kulkureittien risteyskohtiin. Pääkaupunkiseudun varhai-

simmat keskukset sijaitsevat maisemallisesti merkittävillä paikoilla, teiden ja vesireit-

tien risteyksessä. Seudulle ominainen pienimittakaavainen maisema vaikuttaa myös

rakennetun ympäristön hahmoon. Esimerkiksi kantakaupungin ruutukaava ja Suomen-

linnan linnoitusrakenteet ovat säännönmukaisuudestaan huolimatta mukautuneet

vallitsevaan maastorakenteeseen sitä korostaen.

Intensiivinen kaupunkimaisema sijoittuu maisema- ja maastorakenteeseen siten,

että rakennettu ympäristö ja vapaa tila muodostavat yhdessä ja toisiaan täydentäen

yhtenäisen maisemakuvan. Elämyksellinen kaupunkimaisema voi yhtä hyvin olla täysin

rakennettu, esimerkiksi moottoritien maisema kaupungissa. Kaupunkimaisemien elin-

voimaisuutta vahvistetaan kehittämällä rakennettua ja rakentamatonta kaupunkitilaa

ympäristön arvokkaita ominaisuuksia hyödyntäen.

Kaupunkimaisematarkastelu on myös yksi näkökulma siihen, miten kaupunkivih-

reää käsitellään kaupunkirakenteeseen integroituneena elementtinä. Maiseman käsit-

tely veistoksellisena tilana poikkeaa nykyään vallalla olevista kaupunkisuunnittelun

käytännöistä. Suomessa kaupunkiympäristö on totuttu ymmärtämään tiiviiksi ryppääksi

rakennuksia, joita käsittelemätön luonto ympäröi. Kaupungin viheralueet ja kulttuuri-

ympäristöt ovat kuitenkin paljon monipuolisempia virkistyksen, liikunnan ja kaupun-

kikulttuurin ympäristöjä ja niissä piilee mahdollisuudet ainutlaatuisen helsinkiläisen

kaupunkitilan tuottamiseen.

Lainsäädännön keinoin suojellut luontoalueet muodostavat tiukat reunaehdot kau-

punkisuunnittelulle. Maisemalliset arvot ovat vähintään yhtä merkittäviä urbaanissa

ympäristössä, mutta ne eivät ole suojeltavissa vastaavin keinoin. Maisema muuttuu

rakennetussa ympäristössä koko ajan. Kaupunkimaisemien tarkastelu tässä työssä

ulottuu hallinnollisten rajojen yli ja sillä tähdätään kaupunkimaisemien erityispiirtei-

den korostamiseen ja alueiden kehittämiseen ehyinä ja selkeinä kokonaisuuksina. Alu-

eiden profiloinnissa tunnistetaan ominaispiirteet ja mahdollisuudet, joihin tulevaisuu-

den kehittäminen voi pohjautua.

Merenlahtien maisemakokonaisuuksissa avointa tilaa reunustava rakennettu ym-

päristö muodostaa voimakkaan kontrastin luonnonympäristöille. Maisemakokonaisuu-

det ovat helposti hahmotettavia visuaalisesti ja ne ovat toiminnallisesti ja kulttuurihis-

toriallisesti erittäin rikkaita ympäristöjä.

Merenlahtien vapaat vesialueet ovat Helsingin kaupunkimaiseman arvokas erityis-

piirre ja visuaalinen hengähdystauko tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Kutakin mai-

semallista kokonaisuutta kehitetään eri tavalla niiden omista lähtökohdista. Luonnon,

rakennetun ympäristön ja liikenneväylien suhde suurmaisemaan on jokaisessa merel-

lisessä ympäristöissä erilainen ja toisiaan täydentävä.

Esikaupunkivyöhykkeellä on vaikeampi hahmottaa maisemallisia kokonaisuuksia,

koska visuaalinen ympäristö koostuu mittakaavaltaan, muodoltaan ja linjoiltaan eri-

laisista elementeistä ja maisemarakenne tarjoaa niukemmin kaupunkimaisemaa ko-

koavia aineksia. Maisemasuunnittelun keinoin voidaan luoda ja rakentaa toiminnalli-

sia, tunnistettavia paikkoja ja yhteyksiä sekä toisaalta tuoda maisema- ja maastoraken-

teen elementtejä selkeämmin esille kaupunkimaisemassa.

Laajat kulttuuri- ja luonnonympäristöt sijaitsevat seudulla ja niiden kehittämisen

tavoitteena on kaupunkilaisten monipuolinen ulkoilu- ja virkistyskäyttö sekä monimuo-

toisen luonnon ja kulttuurihistoriallisen perinnön vaaliminen.

Viheralueverkoston laatu paranee
Kehä I:n sisäpuolella viheralueet ovat hoidettuja ja korkeatasoisia puistoja lukuun ot-

tamatta erityisiä luonnonsuojelualueita, joita kehitetään suojelun ehdoilla. Alueella on

historiallisia kaupunkipuistoja sekä moderneja, kansainvälistä tasoa olevia puistoja,

rantapromenadeja ja muita julkisia ulkotiloja.

Kaupungin välittömässä tuntumassa on virkistyssaarten vyöhyke. Saarten hoito- ja

palvelutasoa sekä lauttayhteyksiä parannetaan. Helsinki saa haltuunsa suljettuja so-

tilassaaria, joita kehitetään harkitusti ja kulttuurihistoriaa kunnioittaen virkistyskäyttöön.

Veneilyn, kesänvieton, retkeilyn ja matkailun edellytyksiä parannetaan.

Suurin osa pääkaupunkiseudun asutuksesta kuuluu esikaupunkivyöhykkeeseen.

Alueella viheralueiden hoito- ja käyttötaso paranee. Liikunta- ja ulkoilumahdollisuudet

ovat monipuoliset. Rakennetun ympäristön ja viheralueiden suhde toisiinsa selkiytyy

ja kaupunkimainen ilme terävöityy.



28

Elävä kaupunkimaisema
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Keskuspuisto
Keskuspuistossa tavoitteena on eri osa-alueiden jäsen-

netty liittyminen rakennettuun ympäristöön, reuna-alu-

eiden huoliteltu puistomaisuus ja elämyksellisyys. Kes-

kuspuiston toiminnallisia alueita kehitetään osana niitä

reunustavia kaupunginosia.

Vantaanjokilaakso
Alueen toiminnallisuutta ja virkistysarvoa parannetaan.

Tavoitteena on jokea reunustavien kaupunginosien fokuk-

sen kohdistaminen uudelleen jokilaaksoon. Kortteleiden

reunojen sekä jokimaiseman käsittelyllä, puistosuunnit-

telulla ja yhteyksien parantamisella korostetaan joen ja

kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden merkitystä

kaupunkikuvassa.

Vihdintie
Kehittämistavoitteena on edustava urbaani työpaikkamai-

sema, jossa tehokas rakentaminen rajautuu tiiviisti liiken-

neväylään ja poikittaiset viherkäytävät soljuvat reittiyh-

teyksineen väylän poikki.

Malmi
Aluetta rakennetaan laajoina maisematiloina korkeatasois-

ten viheralueiden ympärille.

Itäväylä
Itäväylä on mahdollisuus hyödyntää liikenteen estetiik-

ka kaupunkimaisemassa esimerkiksi korostamalla met-

ron näkyvyyttä ja rajaamalla tiukemmin väylä kaupunki-

rakenteeseen. Alueen vahvuutena ovat korkeatasoiset

asuinympäristöt ja yhteydet virkistysalueille.

Viikki-Sipoonkorpi
Kehä I:n etelä ja pohjoispuolen viheralueita kehitetään

oman ympäristönsä alueidentiteettiä vahvistavina puis-

toina. Yhteydet puistojen välillä ovat seudullisia virkistys-

yhteyksiä.

Rakennettu merijulkisivu
Mereltä saavuttaessa rakennukset, maaston muodot ja

puuston silhuetti korostavat kaupungin hahmoa.

Kivikaupunki
Historiallisen keskustan silhuetti on voimakkaasti iden-

tifioiva tekijä kantakaupungin maisemassa. Uusi merijul-

kisivu muuttaa kaupunkiin saapumisen maiseman laa-

jentaen kivikaupungin kaupunkimaiseman entisille sata-

ma-alueille.

Kantakaupungin ulkolaita
Kaupunkimaisema koostuu yhtäältä entisistä teollisuu-

den, logistiikan ja toimitilojen alueista ja toisaalta puu-

tarhamaisista huvilakaupunginosista. Kivikaupungin ul-

kolaita kantakaupungistuu ja kaupunkimaisema eheytyy.

Esikaupunkivyöhyke
Kaupunkimaisema muotoutuu väljistä 1950-, 1960-, ja

1970-lukujen aluerakentamiskohteista sekä niitä voimak-

kaasti toisistaan erottavista liikenneväylien maisemista.

Kerroksellinen pientalovyöhyke
Alue sisältää arvokkaita huvila-alueita ja jälleenrakennus-

kauden pientaloalueita. Laadullisina tekijöinä ovat luon-

nonläheisyys, omaperäisyys ja rauhallisuus. Rakennetun

ympäristön kerroksellisuus ja sen sijoittuminen maaston

muotoja kunnioittaen antaa hahmon rakennetulle ympä-

ristölle ja periaatteet täydennysrakentamiselle.

Virkistyssaarten vyöhyke
Kehittyvä rantavyöhyke lisää virkistyskäyttöä ja kulkuyh-

teyksiä unohtamatta rannikon suuntaista merkittävää eko-

logista käytävää. Virkistyssaarten vyöhykkeen maisemaa

leimaa helsinkiläinen kansanpuistoperinne, sotahistoria

sekä veneilyn ja ulkoilun maisema.

Ulkosaariston vyöhyke
Ulkosaaristo on herkkää meriluonnon ydinaluetta.

Laaja luonnonmaisema
Nuuksion kansallispuisto ja Sipoonkorpi ovat metsäluon-

non ydinalueita, Vantaanjoki muodostaa yhteydet kult-

tuurimaisemaan. Suuret yhtenäiset ulkoilu- ja retkeilyalu-

eet ovat saavutettavissa hyvin säteittäisellä joukkoliiken-

teellä sekä viherkäytäviä pitkin.

Merenlahden maisemakokonaisuus
Kasvavaa Helsinkiä rakennetaan myös meren rannoille.

Tavoitteena on rakennusten ja merenlahtien muodosta-

ma kaupunkimaisema, jossa avoin tila rajautuu pääsään-

töisesti rakennusten muodostamaan selkeään reunaan.

Virkistystoiminnot ovat olennainen ja näkyvä osa mai-

semaa.

Yhtenäisillä kaupunkimaisemakokonaisuuksilla tarkoitetaan kau-

punkitiloja, joissa rakennetun ympäristön suhde maisema- ja

maastorakenteeseen on määriteltävissä. Kaupunkimaisemien ke-

hittämisellä tavoitellaan sekä rakennetun että rakentamattoman

kaupunkitilan ja maiseman elinvoimaisuuden vahvistamista ym-

päristön arvokkaita ominaisuuksia hyödyntäen.
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Metropolista yhtenäinen (seutukartta):

Laajentuva pääkeskus ja erilaiset klusterit (elinkeinokartta):

Monimuotoinen kaupunkiasuminen (asumiskartta):

Elävä kaupunkimaisema (maisemakartta):

Kehitysvoimien vaikutus

Seutu

Elinkeinot

Asuminen

Maisema

Helsingin alueet

Alueellinen kehityskuva

muodostetaan ilmaise-

malla karttojen sisältö

tarkasteltavaa Helsingin

aluetta koskevana. Alu-

eet voivat olla esimerkik-

si kaupunginosia, kort-

teleita tai yksittäisiä

asuinpaikkoja.

Tässä yhteydessä on

laadittu alueellinen kehi-

tyskuva peruspiireittäin

kunkin alueen paikalli-

sesta näkökulmasta

elinkeino-, asumis- ja

maisemakarttojen pe-

rusteella.

Karttojen merkinnät:

Kartoilla on esitetty vetovoi-

matekijät, jotka vaihtelevat

eri alueilla. Vetoapua voi tul-

la myös viereisiltä alueilta.

Yhdessä kartat muodos-

tavat “virtuaalikartan”, mikä

sisältää käsikirjoituksen

kaikkien alueiden vetovoimate-

kijöistä.

Alueellisen kehittämisen tul-

lessa ajankohtaiseksi käsikirjoi-

tus “tulostetaan” ilmaisemalla

vastaus kehittämisen haastei-

siin.

Esimerkki, miten Kalliossa
Yksi seudun kehityksen painopisteistä on

aiempaa selvemmin muodostumassa itäi-

seen kantakaupunkiin. Vallilan ja Teolli-

suuskadun varren muuntelukelpoiset ra-

kennukset ovat toimitilakäytössä. Pasilan

konepaja-aluetta rakennetaan ja Etelä-Her-

mannin ensimmäiset asuintalot ovat val-

mistuneet. Kalastaman ja Keski-Pasilan

uudet kaupunginosat odottavat rakentu-

mistaan.

Kun länsimetro valmistuu, itäisen kan-

takaupungin kolme metroasemaa kytkee

koko alueen kiinteäksi osaksi seudullista

itä-länsi käytävää. Sörnäisten ja Kalasata-

man ympäristöt ovat tulevaisuudessa

seudun   monipuolisimpia. Löytyy etnisiä

ruokakauppoja, eri alojen erikoisliikkeitä,

pieniä kaupunkiasuntoja, perheasuntoja,

loft-asuntoja ja kiinnostavaa kulttuuria van-

hoissa teollisuusrakennuksissa. Nämä

kaikki ovat tekijöitä, joita löytyy tulevaisuu-

Elinkeinokartta

Asumiskartta

Maisemakartta

den elinvoimaisilta kaupunkiseuduilta, ja

näiden edellytyksiä on suunnittelussa pa-

rannettava.

Pitkänsillan pohjoispuoleisten alueiden

nousu kehityksen eturintamaan on merkit-

tävä historiallinen muutos. Usein ajatel-

laan, että ydinkeskus-

tan ohella lähinnä län-

sisuunta vetää seu-

dun kehitystä.

AAAAA DDDDD FFFFF GGGGGBBBBB CCCCC EEEEE

Kalliossa on eniten
tulevaisuuteen vaikuttavia
kehitysvoimia (oheiset
värilliset karttasymbolit).
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Vetovoimatekijät Helsingin
peruspiireittäin

CCCCC

CCCCC

Helsinkiä aidoimmillaan
Monipuolinen vanha asuinalue ja Helsin-

gin keskusta, missä kaupunkimainen asu-

minen ja elinkeinojen koko kirjo antavat lei-

man alueelle. Rakennukset ja kaupunkiti-

la ilmentävät keskeisiä valtiollisia instituu-

tioita ja kansallisesti merkittäviä kulttuu-

rin, liikunnan, kulutuksen ja vapaa-ajan vie-

ton symboleja. Alue on eri suuntiin säteit-

täisesti järjestyneen metropolialueen kes-

kus, jonka joukkoliikenteen tavoitettavuus

on maan paras.

Vironniemi

Vanhaa kaupunkia sykkivän keskustan

mahdollisuuksien äärellä Helsingin keisa-

rinajan keskustan tuntumassa. Alueen tu-

levaisuuden vetovoimatekijöitä ovat mat-

kailu, kulttuuri, historia ja vapaa-ajan vie-

ton mahdollisuudet merellisessä ympäris-

tössä.

Ullanlinna

Perinteistä kaupunkia keskustan mahdol-

lisuuksien äärellä, mutta sen hälinän ulko-

puolella tarjoaa loistavat mahdollisuudet

urbaaniin asumiseen ja etenkin pienimuo-

toiselle elinkeinotoiminnalle. Vanhat puis-

tot antavat mannermaisen kaupungin lei-

man, ja alueen rannoilla on tuntuma saa-

ristoon ja ulkomerelle.

Kampinmalmi

Alue on osa Helsingin merellistä kantakau-

punkia. Metron jatkon myötä Kampista

tulee seudun rantavyöhykkeen kehityskäy-

tävän tärkeimpiä solmukohtia. Satama-alu-

een uudisrakentaminen jatkaa urbaania

kaupunkikuvaa meren tuntumassa, mis-

sä uusi kaupunkirakentaminen lisää kau-

punkiasumisen valintamahdollisuuksia.

Matkustajasataman ihmisvirrat, liiken-

neyhteydet ja uudet palvelut liittävät alu-

een Helsingin keskustan kokonaisuuteen.

Taka-Töölö

Töölöläinen asuinalue säilyy perusluon-

teeltaan ja sen elinkeinojen kehitystä ve-

tävät toisaalta ydinkeskusta ja toisaalta ter-

veydenhoidon klusteri. Keskuspuisto ja

Seurasaarenselkään liittyvät puistot anta-

vat asuinalueen eri puolilla hyvät vapaa-

ajan vieton mahdollisuudet luonnossa.

Reijola

Kaupungin pääkeskuksen perinteikäs jat-

ke, joka mukautuu vastaamaan verkottu-

van liike-elämän ja uuden asumisen tarpei-

siin. Uudistuvat sairaalat ja hoitoala sekä

näihin liittyvä teknologiaintensiivinen elin-

keinotoiminta kehittävät alueen seudullis-

ta roolia erikoistuvien pääkeskusalueiden

osana.

Kallio

Helsingin alueista Kalliossa on eniten tu-

levaisuuteen vaikuttavia kehitysvoimia.

Läheisyydessä on huomattavia rakenta-

miskohteita. Uudet kulttuurikohteet lisää-

vät alueen keskusmerkitystä ja luovat uu-

sia urbaanin elämäntavan mahdollisuuk-

sia alueella tai välittömässä läheisyydes-

sä. Myös tiede-taideakseli sekä metrolin-

jan mahdollisuudet vaikuttavat voimak-

kaasti alueen kehittymiseen. Huomattavia

sisäisiä muutosvoimia on vähän, jolloin

alueen positiiviset ominaispiirteet säilyvät.

Alppiharju

Itäisen kantakaupungin osana muutosvoi-

mat muokkaavat Alppiharjun roolia Kalli-

on tapaan. Kuitenkin alue liittyy paremmin

kaupungin vanhoihin puistoihin ja Pasilan

ja konepajan alueen vaikutus on suurem-

pi.

Vallila

Vallila on tiiviin kantakaupungin reunaa,

missä kivikaupunki muuttuu väljemmäksi

ja vihreämmäksi kaupungiksi. Konepaja-

alueen muutoksessa Vallila avautuu Alp-

piharjun suuntaan. Alueen moni-ilmei-

syys säilyy ja elinkeinojen kehittämiselle

avautuu uusia mahdollisuuksia.

Pasila

Dynaaminen ja suurkaupunkimainen alue

liikenteen solmukohdassa Suomen par-

haiten saavutettavalla paikalla, mikä integ-

roituu entistä paremmin ympäröivään

kaupunkirakenteeseen toimintojen moni-

puolistuessa ja jyrkän asumisen ja elinkei-

nojen rajan alkaessa hälventyä. Rakennet-

tavan Keski-Pasilan jälkeen uusi Keski-Hel-

sinki rakentuu ratapihan tuntumassa.

Vanhakaupunki

Helsingin syntysija sekä historiallisen kau-

pungin ja uuden rakenteen vuoropuhelun

sävyttämä alue. Voimakas vanhojen alu-

eiden karaktääri, johon liittyy uusi kaupun-

kimainen asuminen ja korkean osaamisen

elinkeinot. Alue sijaitsee tärkeällä koillisella,

Lahdenväylän kehityssuunnalla, missä tie-

de-taide -akseli kokoaa yhteen opetusta,

tutkimusta, elinkeinotoimintoja ja asumis-

ta.

Lännen vetovoimaa
Alueella yhdistyy erinomainen saavutetta-

vuus, tietointensiivinen elinkeinoelämä ja

merelliset luonnon elementit. Kehittämi-

sessä on huomioitava perheasumisen ja

liike-elämän tarpeiden yhteensovittami-

nen.

EEEEE
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Lauttasaari

Alue kuuluu seudulliselle itä-länsi -käytä-

välle ja uudelle metrovarren vyöhykkeelle,

minkä identiteettiä kuvaavatkin hyvä saa-

vutettavuus ja merelliset virkistysalueet.

Asumisen kannalta korostuvat hyvä per-

heasuminen sekä 1950 ja 1960 -lukujen

asuinalueiden kerrostumat uudempien

asuinalueiden ohella. Alue kuuluu tulevai-

suuden kantakaupungin ulkolaitaan ja sitä

kehitetään pääosin tiiviiksi. Toisaalta alue

on osa eteläistä Meri-Helsinkiä ja meren-

lahtien maisemakokonaisuutta. Virkistys-

toiminnot ovat olennainen osa maisemaa

ja mereltä saavuttaessa Lauttasaari luo

omalta osaltaan kaupungin merijulkisivua.

Munkkiniemi

Alue on kantakaupungin jatketta ja toisaal-

ta esikaupunkia, jonne keskustasta on siir-

tynyt pääkonttoreita. Työ ja asuminen se-

koittuvat. Merellinen sisälahden maisema

ja yhteydet Helsingin ja Espoon rajalla vir-

kistysalueisiin ovat maisemallisia vetovoi-

matekijöitä ja alueella on hyvät vapaa-ajan

mahdollisuudet. Aluetta kehitetään yhteis-

toiminnassa Espoon kanssa asumisen,

opiskelun ja työn kaupungiksi, missä uusi

ja vanha yhdistyvät.

Yhtenäisen seudun keskellä
Alueen asumista ja elinkeinoelämän mah-

dollisuuksia kehitetään seudullisesti yli

kuntarajojen huomioiden alueen vahvat

teknologiaosaamiseen perustuvat klusterit

sekä monimuotoinen asuminen.

Haaga

Haaga muodostuu useista eri aikakausina

rakennetuista osista, missä monet pieni-

muotoisen esikaupunkirakentamisen par-

haat piirteet yhdistyvät. Edullinen sijainti

keskustaan ja lentoasemaan nähden mer-

kitsee suotuisia kehittämisedellytyksiä.

Rajalliset mahdollisuudet merkitsevät

hankkeiden valikointia itse alueella, mut-

ta useat lähialueen hankkeet sivuavat Haa-

gaa entistäkin vetovoimaisemmaksi alu-

eeksi.

Pitäjänmäki

Vahvat seudulliset kehitysvoimat vaikutta-

vat alueeseen, joka on muuttumassa kan-

takaupunkimaiseksi asumisen ja työn alu-

eeksi. Elinkeinojen kehittäminen liittyy

Espoon puolelle jatkuvaan teknolgiaklus-

teriin. Keskeinen seudullinen sijainti tarkoit-

taa pääkeskustyyppisten tilojen kysyntää.

Vihdintien akselin maisemallinen kehittä-

minen parantaa aluetta. Lisäksi alueella on

tarpeen kehittää luontevasti työpaikka-alu-

eisiin lomittuvan asumisen edellytyksiä.

Kaarela

Kuninkaankolmio, mikä on kolmen kau-

pungin nurkkaus seudullisessa keskiössä.

Uudet asuntorakentamiskohteet Helsin-

gissä, Vantaalla ja Espoossa muokkaavat

alueesta kaupunkia, missä kuntarajoilla ei

ole merkitystä. Ratavyöhykkeen kehitys-

käytävää, jonka luonne muuttuu keskei-

seksi Vantaan kehärata rakennettaessa.

Monipuolinen uuden ja vanhan yhdistel-

mä, missä uusi pientaloasutus yhdistyy

lähellä oleviin elinkeinohankkeisiin ja ku-

luttamisen keskuksiin.

Kylä kaupungissa
Alueen ominaispiirteisiin kuuluvat kan-

takaupungista säteittäisesti lähtevät ak-

selit, liikenneyhteydet lentoasemalle ja

toisaalta voimakkaasti kehittyvä tiede-tai-

de. Lisäksi pääradan varteen liittyvä yh-

dyskuntarakenne asemineen halkoo

aluetta. Tulevaisuuden kehittämistoimet

yhdistävät näitä myönteisiä trendejä ja

ottavat lisäksi huomioon alueen merki-

tyksen lentoaseman ja pääkeskuksen

yhdistämisessä.

Maunula

Varhaista esikaupunkirakentamista luon-

non helmassa, joka säilyy omassa rauhas-

saan, mutta jonka rooliin ulkopuolinen

kehitys vaikuttaa huomattavasti. Laadukas

miljöö, hyvät ulkoilun ja virkistyksen mah-

dollisuudet, mutta ei paljon muutoksia

itse alueella.

Oulunkylä

Alue on osin esikaupunkia ja eri aikoina

vähitellen rakennettua moni-ilmeistä pien-

taloaluetta, joka rajautuu Vantaanjokilaak-

soon. Sijainti laajenevan pääkeskuksen ja

tehokkaan kaupunkiradan varressa tiivis-

tää aluetta ja muuttaa sitä entistä kaupun-

kimaisemmaksi.

Länsi-Pakila

Pientaloasutusta keskellä seutua kaupun-

gin ja luonnon mahdollisuuksien äärellä.

Keskuspuisto.

Tuomarinkylä

Pientaloasutusta keskellä seutua kaupun-

gin ja luonnon mahdollisuuksien äärellä.

Keskuspuisto ja Vantaanjokilaakso. Van-

taan voimakkaasti kehittyvät alueet lähellä

Itä-Pakila

Pientaloasutusta keskellä seutua kaupun-

gin ja luonnon mahdollisuuksien äärellä.

Vantaanjokilaakso.

Latokartano

Latokartanossa korostuu vahvojen luon-

to- ja maisemaelementtien kytkeytyminen

kantakaupungista lähtevään tiede- ja tai-

deakseliin. Alueen saavutettavuutta ja liit-

tymistä ympäröivään kaupunkiin paranne-

taan raideyhteydet rakentamalla. Vanhan-

kaupunginlahden maisema ja viheryhtey-

det kahteen suuntaan, Vantaanjokilaaksos-

sa ja Kivikossa.

Pukinmäki

Kerrostalo- ja pientaloasutuksen symbioo-

si, radanvarren ja kehä ykkösen yhtymä-

kohdassa. Täydentämisen mahdollisuuk-

sia usean aluetta reunustavan kehittämis-

voiman leikkauspisteessä.
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Uusi ja vanha sulautuvat toisiinsa
Yrittäjyyden ja historiallisten väylien lei-

maama alue, jota kehitetään kaupunki-

pientalojen, perheasumisen sekä pienimit-

takaavaisen liiketoiminnan ehdoilla. Lisäksi

alueen logistinen merkitys tulee ottaa huo-

mioon.

Malmi

Rakennettaessa lentokenttä syntyy uusi

kehitysvoima vanhalle Malmille, mikä kui-

tenkin säilyttää alueen perusluonteen Hel-

sinkiläisenä alueena. Kiinnostavaa uutta

elinkeinotoimintaa kantakaupungin ja

kehä kolmosen välissä.

Mellunkylä

Erilaisten pientalo- ja kerrostaloalueiden

mosaiikki kehittyvällä metrokäytävällä.

Alueella on mm. ainutlaatuista “ruotsalais-

tyyppistä” esikaupunkia, mikä kokee re-

nessanssin.

Jakomäki

Verrattavissa vanhempiin esikaupunki-

alueisiin, missä kehitysvoimat ovat alueen

ulkopuolella, mutta tässä kuitenkin lähellä.

Viereinen Vantaan Porttipuisto sekä lähellä

olevan Sipoonkorven mahdollisuudet

muuttavat erillisen asuinalueen osaksi uu-

distuvan esikaupungin laajenevia mahdol-

lisuuksia.

Kansainvälisen lentoaseman imussa
Alue on keskeisintä pääkaupunkiseutua

Helsingin kansainvälisen lentoaseman

läheisyydessä ja kehä kolmosen tuntu-

massa. Toisaalta päärata halkoo aluetta.

Lähellä olevien Vantaan alueiden raken-

taminen kehittää alueen yhdyskuntara-

kennetta entistä monipuolisemmaksi

kaupunkiympäristöksi muuttamatta kui-

tenkaan huomattavasti alueen nykyistä

luonnetta.

Suutarila

Alue säilyy saarekkeena eri puolilla olevi-

en ulkoisten mahdollisuuksien “taskus-

sa”.

Puistola

Alue säilyy saarekkeena eri puolilla olevi-

en ulkoisten mahdollisuuksien vetämänä,

tärkeimpien vetovoimatekijöiden ollessa

Malmi, Sipoonkorpi sekä Vantaan elinkei-

not ja Porttipuiston kaupallinen keskitty-

mä.

Esikaupunkirakentamisen
parhaimmistoa
Alueen alkuperäinen esikaupunkimainen

rakenne on muuttumassa kaupunkimai-

seksi rakennusten ja ympäristön ikäänty-

essä. Täydentävät rakentamiskohteet tuo-

vat uutta yhdyskuntarakennetta. Metroyh-

teys korostaa alueen vuorovaikutusta

muihin alueisiin. Metsien ja niittyjen lisäksi

sisälahtien merellisyys liittävät alueet Hel-

singille ominaiseen maisemalliseen koko-

naisuuteen.

Kulosaari

Alue on keskeinen akselilla, johon liittyy

maisemallista parantamista Itäväylään liit-

tyen, aivan kaupungin mahdollisuuksien

äärellä ja uuden rakentamisen tuntumas-

sa. Näköyhteys uusiin kaupunginosiin,

Kalasatamaan ja Kruunuvuorenrantaan

muuttavat Kulosaarta maisemallisesti ka-

joamatta alueen miljööseen.

Herttoniemi

Herttoniemi on keskeisintä vanhaa esikau-

punkivyöhykettä, minkä arvostus asuin-

ympäristönä on nousussa. Alueen keskei-

nen sijainti metronvarressa korostuu, kun

metroa jatketaan länteen. Itäkeskuksen lä-

heisyys sekä Herttoniemen yritysalueen ja

Roihupellon rakentaminen ovat alueen

elinkeinopoliittisia vetureita. Keskustan

läheisyydessä elinkeinot muuttuvat vähi-

tellen kantakaupunkimaisiksi. Itäväylän

ympäristön maisemallinen parantaminen

yhtenäistää alueen kaupunkikuvaa.

Myllypuro

Metronvarren ja kehä ykkösen risteyskohta

monipuolistuvan, laajenevan kantakau-

pungin reunalla. Merkittävät asuntoraken-

tamiskohteet alueen reunoilla muuttavat

aluetta maisemallisesti. Asuntokanta ja

asumismiljöö täydentyvät. Kivikko, Itäkes-

kus ja Itäväylä ovat lisäksi ulkoisia voimia,

jotka tuovat vetoapua Myllypurolle. Met-

sä ja yhteydet luontoon ja ulkoilureiteille

parantavat alueen vetovoimaa.

Vartiokylä

Monenlaisia kehityselementtien vetämä

alue riippuen siitä missä päin Vartiokylää

ollaan. Metro ja Itäkeskus ovat alueen ke-

hitykseen ennestään vaikuttaneita ja niiden

merkitys vahvistuu entisestään. Itäväylään

liittyvien alueiden maisemallinen kehittä-

minen muuttaa aluetta kiinteämmäksi

osaksi kaupunkia.

Meren ja luonnon helmassa
kaupungissa
Merellisen ympäristön hallitsema alue,

jota liikenneyhteyksien parantuessa tul-

laan kehittämään virkistyskäytön lisäksi

myös liiketoiminnan ja asumisen alueena

alueen arvot ja vahvuudet säilyttäen.

Laajasalo

AAAAA

BBBBB

DDDDD

BBBBB
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AAAAA
Laajasalo on merellisen Helsingin raken-

tamisen pääkohteita. Asuntojen rakenta-

mista ohjataan valittujen merenlahtien

yhteyteen ja niille johtavien pääteiden var-

sille. Laajasalon elinkeinorakenne kehittyy

palvelualalla väestönkasvun myötä. Uusi-

en matkailualan hankkeiden rakentaminen

ja näkymät Kruunuvuorenrannasta meren

selän yli Helsingin keskustaan liittävät Laa-

jasaloa keskustan yhteyteen.

Vuosaari

Satama on nykyisen itäisen kaupungin

pääte, mutta samalla voimakas sysäys

uusille kaupungin kerrostumille ja elinkei-

notoimintojen laajentamiselle pääkaupun-

kiseudun itäiseen osaan. Asumista leimaa

merellisyys toisaalta lähellä merenlahtina

ja toisaalta maisemallinen yhteys ulkome-

relle. Loistavat luonnon tarjoamat mah-

dollisuudet.
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Kehityskuvan toteuttaminen

Helsingin kaikkia alueita ja kaupunginosia

tulee määrätietoisesti kehittää. Kaupunki

ei koskaan ole "valmis". Uusien huomat-

tavien alueiden rakentamisen ei pidä mer-

kitä sitä, että muut alueet tai kaupungin

kokonaisuus unohdettaisiin.

Kaupunkilaisten tarpeet ja vaatimukset

muuttuvat ajan mittaan. Menneiden vuo-

sikymmenten ihanteiden mukaiset asun-

tostandardit eivät sellaisenaan vastaa tu-

levaisuuden vaatimuksia. Toisaalta seu-

tuistuminen muuttaa alueiden keskinäisiä

suhteita ja Helsingin alueiden merkitys

seudullisessa kokonaisuudessa muuttuu.

Seudun sosioekonomisella kartalla

asuntotarjonnaltaan ja toiminnoiltaan mo-

nipuolinen kantakaupunki on nykyisellään

toimiva ja lajissaan parasta suomalaista

kaupunkia. Myös Helsingin pientaloalueet

ovat uudistuneet ja niiden status on kor-

kea. Mikäli kaupungin voimavarat suuntau-

tuvat uusiin korkeatasoisiin merenranta-

kaupunginosiin, voi kysyä miten sodanjäl-

keen rakennetut esikaupunkialueet tulevai-

suudessa kehittyvät.

Maankäytön kehityskuva tarjoaa kehit-

tämisalustan ("platform") tasapainoiselle

kaupungin alueelliselle kehittämiselle ja

kehittämisohjelmien yhteensovittamisel-

le.

Maankäytön kehityskuvan väittämät

edustavat hyvän suunnittelun tavoitteita,

jotka pyritään toteuttamaan. Tavoitteiden

välillä voi olla ristiriitoja, mutta tarvittava

yhteensovittaminen tehdään yksityiskoh-

taisissa kehittämisohjelmissa ja -suunni-

telmissa.

Maankäytön kehityskuvan neljä karttaa

määrittävät Helsingin alueellisen kehittä-

misen strategisesti merkittävät vetovoima-

tekijät, joiden pohjalta Helsinkiä kehite-

tään.

Maankäytön kehityskuvan toteuttamis-

tapoja ovat:

- Helsingillä voi olla omia tavoitteita tai

metropolialueen kunnilla yhteisiä ta-

voitteita valtiovallan suuntaan esimer-

kiksi liikennehankkeista, jotka ovat tär-

keitä Helsingin tai metropolialueen

elinvoiman ja kilpailukyvyn kannalta.

Maankäytön kehityskuva voi tarjota

mahdollisuuden keskustella hankkei-

den mahdollisista vaikutuksista.

Maankäytön kehityskuva täydentää voimassa
olevaa Yleiskaava 2002:ta. Kehityskuvan
kartat ja teesit otetaan rinnalle kun alueita
kehitetään aktiivisesti.
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- Käynnissä oleva neljäntoista kunnan

yhteistyö Helsingin seudun neuvotte-

lukunnan puitteissa (MAL-yhteistyö)

voi ottaa huomioon maankäytön kehi-

tyskuvan periaatteita.

- Maankäytön kehityskuvan periaatteet

koskevat MAL-yhteistyötä laajempaa

aluetta ja kehityskuva antaa mahdolli-

suuden pohtia laajan metropolialueen

kehityksen edellytyksiä.

- YTV-alueella yhteistoiminnassa on va-

kiintuneita muotoja. Maankäytön ke-

hityskuva antaa mahdollisuuden arvi-

oida yhteistoiminnan laajentamisen

tarvetta.

- Helsingin rajan tuntumassa Espoossa

ja Vantaalla on suunnitelmia, joiden

vaikutukset ulottuvat molempiin naa-

purikuntiin ja joihin kehityskuvassa on

otettu kantaa.

- Maankäytön kehityskuva antaa perus-

teita kaavoihin ja kiinteistöpolitiikkaan

liittyvään elinkeinopoliittiseen valmis-

teluun ja hankkeiden kehittämiseen,

toteuttamiseen, markkinointiin tai

muuhun hankkeiden edistämiseen.

- Asuntotuotanto ja asuntopolitiikan to-

teuttaminen edellyttävät MA-ohjelmaa

täydentävää asuntopoliittista valmis-

telua, jolle maankäytön kehityskuva

antaa osaltaan lähtökohtia.

- Uusien alueiden rakentaminen, asema-

tai osayleiskaavojen laatiminen ja täy-

dennysrakentaminen sekä kaupungin

muiden suunnitelmien toteuttaminen

edellyttää usein intressien yhteenso-

vittamista alueellisesti. Tarvitaan pai-

kallista asiantuntemusta ja keskuste-

lua suunnittelun osapuolten kanssa.

Maankäytön kehityskuva antaa perus-

teita alueellisille ohjelmille ja alueellis-

ten tavoitteiden määrittelylle sekä niis-

tä sopimiselle

- Kaupungin kehittäminen edellyttää ve-

tovoimaisia yksityisiä, julkisia tai

kumppanuushankkeita. Maankäytön

kehityskuva antaa perusteluja hank-

keille sekä analysoidun "alustan" nii-

den jatkokehittelylle.

Tarkoituksena on, että maankäytön kehi-

tyskuva täydentää voimassa olevaa Yleis-

kaava 2002:ta ja toimii tämän rinnalla

osoittamassa kehittämisen suuntaviivoja

silloin kun alueita halutaan aktiivisesti ke-

hittää tai ottaa kantaa metropolialueen

seudulliseen kehittämiseen.

Tarkoituksena on myös, että kehitysku-

van yhteydessä käytävä keskustelu tuo

esille, onko voimassa oleva kaupunginval-

tuuston hyväksymä oikeusvaikutteinen

yleiskaavaa edelleen ajankohtainen maan-

käytön ohjauksessa, vai onko sitä tarpeen

muuttaa.
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Taustaselvitykset, "Neljä kirjaa"
ja skenaariotarkastelu
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Satu Tarula (ryhmän vetäjä)
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Maria Lindblom
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Helsingin maankäytön kehityskuvan luon-

nos, Helsingin kaupunkisuunnitteluvitras-
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