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Strategia ja visio



Väestöprojektio ja mitoitus

• varaudutaan mahdollistamaan 
Helsingin väestönkasvu

• yleiskaava mahdollistaa 
Helsingissä noin 865 000 
asukasta vuonna osaksi 
Helsingin seutua, jossa asuisi 
noin kaksi miljoonaa asukasta 
vuonna 2050

Helsingin kaupungin tietokeskus 2015



Helsingin moottoritiealueiden maankäytön muutosten 
kaupunkitaloudelliset vaikutukset 

• Kantakaupunki on Helsingin seudun ja koko maan tuottavin alue. Moottoritiealueiden 
mahdollisessa rakentamisessa ei ole kysymys vain uusien alueiden käyttöönotosta 
rakennusalueiksi, vaan erityisesti tiiviisti rakennetun ja hyvin saavutettavan 
kantakaupunkimaisen rakenteen tiivistämisestä ja laajentamisesta. (s.71)

• Selvitettävät alueet vahvistaisivat Helsingin kantakaupunkia tarjoamalla tiiviin, kaupunkimaisen 
ja hyvin saavutettavan laajenemisvyöhykkeen asumista ja yritystoimintaa varten. Tämä tukisi 
kantakaupungin yritystoiminnalle tarjoamia kasautumisetuja. Lisäarvoa tuo myös 
kaupunkikuvan, imagon ja viihtyisyyden parantaminen, mikä on ollut tärkeänä tavoitteena myös 
muissa näitä hankkeita muistuttavissa kotimaisissa ja ulkomaisissa tapauksissa, joita on tämän 
työn aikana tarkasteltu. (s.71)

(Sito Oy & Kaupunkitutkimus 2012, yleiskaavan 
lähtökohtavaiheen selvityksiä)



• Kaupunkitalouden näkökulmasta maankäyttöä kannattaa tiivistää nimenomaan 
parhaiten saavutettavissa sijainneissa. Toisaalta uusi maankäyttö missä tahansa Kehä 
I:n sisäpuolella aiheuttaa todennäköisesti liikenteessä kapasiteettiongelmia ja 
lisäkustannuksia. Kysymys on hyötyjen ja haittojen tasapainottamisesta. (s. 71)

• Työn aikana on kuitenkin käynyt selväksi, että tarkastelut vaatisivat koko 
liikennejärjestelmätason analyysiä. Parhaimmillaan tehdyistä liikennetarkasteluista 
voidaan vetää johtopäätöksiä vaikutuksista autoliikenteeseen ja arvailla vaikutuksia 
joukkoliikenteeseen. Joukkoliikenteen ja liityntäpysäköinnin kehittäminen antavat 
kuitenkin keinoja ratkaista hankkeista aiheutuvia liikenteellisiä ongelmia. Tämä vaatii 
lisää suunnittelua ja vaihtoehtojen arviointia. (s.71)

(Sito Oy & Kaupunkitutkimus 2012, yleiskaavan 
lähtökohtavaiheen selvityksiä)



• Moottoritiealueiden maankäytön muutos on perusteltua sisällyttää käynnistymässä 
olevaan yleiskaavaprosessiin. Kuitenkaan ei tulisi asettaa etukäteen tiukkoja 
reunaehtoja rakennettavista volyymeistä eikä käyttötarkoitusjakaumista. (s.74)

(Sito Oy & Kaupunkitutkimus 2012, yleiskaavan 
lähtökohtavaiheen selvityksiä)



Tavoitelähtöinen ratkaisu ohjaamaan kaupunkirakennetta



Rakentaminen
ohjataan
pääsääntöisesti
moottoriteiden
varaamille alueille, 
Malmin kentän
vaikutusalueelle ja 
korttelirakenteen
täydentämiseen

Rakentamista ei 
pääsääntöisesti ohjata 
laajoille yhtenäisille 
viheralueille eikä sitä 
pääosin perusteta 
merentäyttöihin tai 
vanhan 
korttelirakenteen 
purkamiseen







Liikkuminen Helsingissä 2015

9.5.2016



Kantakaupunki kasvaa

9.5.2016



Liikkuminen Helsingissä 2050

9.5.2016



• kaavamerkinnät 
mahdollistavat suurenkin 
jouston

• ei tarkkoja aluerajauksia –
antaa tilaa suunnitella 
tarkemmin

• tehokkuushaarukka, voidaan 
poiketa

• mahdollistaa ”rullaavan 
suunnittelun”

• toteuttamisohjelman rooli 
keskeinen

• päivitysmahdollisuus sisään 
rakennettuna 
toteuttamisohjelman 
valmisteluun



Keskustelun pohjaksi

• tutkimusta vai suunnittelua?

• tavoitteet ja keinot?

• rationaalinen suunnittelu?

• kommunikatiivinen suunnittelu?



Esimerkkinä ilmanlaatu ja kaupunkibulevardit


