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PROGRAMMEHELSINGIN KAUPUNKISTRATEGIA
Vetovoimainen keskusta on Helsingin käyntikortti ja elinehto. 

Helsingin keskusta on elinvoimainen kaupallisia palveluja, 

tapahtumia, viihtymistä ja kansalaistoimintaa kokoava 

vetovoimainen paikka. 

Keskustan elinvoimaisuutta kehitetään yhteistyössä alueen 

elinkeinoelämän toimijoiden kanssa.

Kaupunki selvittää ydinkeskustan viihtyisyyttä ja toiminnallisuutta 

edistävän kävelykeskustan merkittävämmän laajentamisen sekä 

keskustan läpiajoliikennettä ja satamien raskasta liikennettä 

katutilassa vähentävän maanalaisen kokoojakadun edellytykset. 

Toteutuessaan kokoojakatu rahoitetaan isolta osin 

tienkäyttömaksuin.

Olympiaterminaalilta Kauppatorille ulottuvaa rantavyöhykettä kehitetään 

tavoitteena keskustan elinvoimaisuutta tukevan toiminnallisen 

kokonaisuuden aikaansaaminen.



IDEAKARTOITUKSEN TAVOITTEET

Ideakartoituksen tavoitteena on ideoida keskustan liikkumisen, 

huoltoliikenteen, pysäköinnin ja satamaliikenteen sekä kävelykeskustan 

viihtyisyyden ja toiminnallisuuden kannalta mahdollisimman hyvä ja toimiva 

kokonaisratkaisu, joka sisältää sekä kävelykeskustan laajentamisen että 

maanalaisen kokoojakadun 

• Ideat voivat koskea suurempia linjauksia tai ne voivat keskittyä tärkeisiin 

yksityiskohtiin

• Parhaat ideat valitaan edelleen kehitettäviksi ja osaratkaisuja yhdistellään 

parhaaksi mahdolliseksi ratkaisumalliksi 

• Seuraava vaihe on yleissuunnittelu
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HELSINGIN KESKUSTA-ALUE 

on paitsi maan suurin työpaikka-alue myös 

Pohjois-Europan mittakaavassa ainutlaatuinen 

kaupallisten - ja kulttuuripalveluiden sekä 

tapahtumien keskittymä.

Vetovoimainen keskusta on samalla 

Helsingin käyntikortti ja maan 

merkittävin kiinteistöomaisuus-

keskittymä, joka tuottaa huomattavat 

agglomeraatioedut kansantaloudelle. 



TYÖPAIKKAKEHITYS 

KOKO HELSINGISSÄ JA VALITUILLA OSA-ALUEILLA

VUOSINA 2008-2015 

(100=2008)

379 518388 053

106 934111 089

4 3584 255



7

K

K
K

K

T

K

T

K

K

K



8MAJOITUSKAPASITEETTI KASVUSSA



9

HELSINGIN MATKAILU 2017

• 4,18 milj. yöpymistä

• 46 % yöpymisistä kotimaasta, 54 % ulkomailta

• 52 % vapaa-ajan matkalla, 48 % työmatkalla

• viipymä keskimäärin 1,7 yötä, 

• 71 majoitusliikettä, joissa noin 10 085 huonetta 

ja 19 758 vuodetta

• huonekäyttöaste 72,9 %

• 18,9 milj. lentomatkustajaa

• 12,7 milj. laivamatkustajaa

• 478 000 kansainvälistä risteilyvierasta

• 367 kansainvälistä kongressia

• 71 734 kongressivierasta

• Välittömät vaikutukset

1,6 mrd € matkailutulo

10 400 henkilötyövuotta

• Kokonaisvaikutukset

2,3 mrd € kokonaismatkailutulo

12 000 henkilötyövuotta



(
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KESKUSTAN MAANKÄYTÖN 
KEHITTÄMINEN



MUUTOSVOIMIA

• Urbaanin kulttuurin nousu

• Kaupungistuminen ja väestönkasvu

• Digitalisaatio ja sen mukanaan tuomat muutokset

• Ilmastonmuutos
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LÄHTÖKOHTANA ARVOT JA 
VETOVOIMATEKIJÄT
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Suunnittelussa tulee ottaa 

huomioon 

kaupunkikuvalliset, 

rakennustaiteelliset ja 

kulttuurihistorialliset arvot 

sekä hankkeen 

aiheuttamat 

ympäristöhäiriöt ja 

vaikutukset ympäröivään 

maankäyttöön - olevaan 

ja suunniteltavaan. 
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AJANKOHTAISIA HANKKEITA
• Keskustan maankäytön kehittämisen 

vuorovaikutus

• Kävelykeskustan merkittävä laajentaminen 

& maanalainen kokoojakatu – edellytykset

• Kantakaupungin kaavojen ajantasaistus

• Eteläsatama, Kauppatori

• Töölönlahti ja Elielin aukio 

• THK-Kamppi 

• Kaisaniemenpuisto

• Hakaniemi

• Kansallismuseon laajennus

• Turun kasarmi

• Länsisatama

• Kalasatama
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Kävely-
keskustan 

laajentaminen 
ja maanalainen 

kokoojakatu

2018-

Kauppatorin 
kehittäminen

Elielin 
aukion 

kehittäminen

3.5.2018 Marjaana Yläjääski

Kantakaupungin 
uudelleen-
kaavoitus

Eteläsataman 

suunnittelu

Kokeilut

2018-

KESKUSTAN KEHITTÄMINEN



KESKUSTAN KEHITTÄMISEN 
VUOROVAIKUTUS

Keskustan maankäytön kehittämisen vuorovaikutus alkaa 5/2018. 

Työ tarjoaa keskustelualustan kaikille keskustan kehittämisestä 

kiinnostuneille tahoille. 

Työn ytimessä on kysymys siitä, miten kantakaupungin ja keskustan 

maankäytön kehittäminen lukuisine erillisine hankkeineen sekä niiden 

vuorovaikutus näyttäytyy kaupunkilaisille ja tärkeille yhteistyötahoille kuten 

elinkeinoelämän edustajille. 
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KÄVELYKESKUSTAN 
PERIAATESUUNNITELMA

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 9.5.2017 palauttaa asian 

uudelleen valmisteltavaksi seuraavasti: Asia palautetaan uuteen 

valmisteluun ja asia tuodaan tulevan kaupunkiympäristölautakunnan 

käsittelyyn sen jälkeen kun tulevan valtuuston strategia on hyväksytty. 

Suunnitelmassa otetaan huomioon tulevassa strategiassa 

mahdollisesti esitettävät linjaukset. Lautakunta katsoo, että asian 

palauttamisesta huolimatta nykyisten kävelyalueiden olosuhteiden 

parantaminen voidaan kuitenkin suunnitella ja aloittaa toteuttaminen 

nopeastikin.
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VE 1 Pohjoisesplanadi kävelykatuna Hyödyt kävelylle:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Postikatu – Asema-aukio 

kävely-yhteys

2. Mannerheimintien

laajennetut jalkakäytävät ja 

lyhemmät kadun ylitykset. 

Ajonopeudet alenevat 

→ turvallisuus paranee.

3. Kaivokadun jalankulkualueet 

laajenevat.

4. Pohjoisesplanadi

(Unioninkatu-Mannerheimintie) 

kokonaan kävelyn käytössä.

Huolto- ja tontilleajo sallitaan. 

5. Eteläesplanadille tehokkaampi 

jalankulun ja pyöräilyn erottelu.

6. Fabianinkadulle muodostuu 

uusi kävelypainotteinen 

alue (yliopistokampus).

7. Eerikinkadusta muodostuu 

jalankulkupainotteinen katu 

(Jalankulkijan kantakaupunki)

8. Kalevankadulle

(Yrjönkatu – Annankatu) 

muodostuu jalankulku-

painotteinen katujakso.

9. Unioninkadun kaksisuun-

taisuus rauhoittaa kadun 

ajonopeuksia 

→ turvallisuus paranee.



VE 2 Kaivokatu joukkoliikennekatuna Hyödyt kävelylle:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Postikatu – Asema-aukio 

kävely-yhteys

2. Mannerheimintien laajennetut 

jalkakäytävät ja lyhemmät kadun

ylitykset.  Ajonopeudet alenevat 

→ turvallisuus paranee.

3. Kaivokadun jalankulkualueet 

laajenevat. Joukkoliikennekatu 

mahdollistaa kävelypainotteisen 

liikenneratkaisun.

4. Pohjoisesplanadin

(Unioninkatu – Mannerheimintie) 

jalkakäytävät levenevät / 

kävelyalueet laajenevat.

5. Eteläesplanadille tehokkaampi 

jalankulun ja pyöräilyn erottelu.

6. Fabianinkadulle muodostuu 

uusi kävelypainotteinen alue 

(yliopistokampus).

7. Eerikinkadusta muodostuu 

jalankulkupainotteinen katu 

(Jalankulkijan kantakaupunki)

8. Kalevankadulle

(Yrjönkatu – Annankatu) 

muodostuu jalankulkupainotteinen 

katujakso.

9. Unioninkadun kaksisuuntaisuus 

rauhoittaa kadun ajonopeuksia 

→ turvallisuus paranee.



Hyödyt kävelylle:

1.

2.

3.

4.

4.

5.

6.

7.

1. Postikatu kävelykaduksi

VE3  Kaivokatu joukkoliikennekatuna ja  

Esplanadit kävelykatuna

2. Mannerheimintien

laajennetut jalkakäytävät ja 

lyhemmät kadun ylitykset.

Ajonopeudet alenevat →

turvallisuus paranee.

3. Kaivokadun jalankulkualueet 

laajenevat. Joukkoliikennekatu 

mahdollistaa kävelypainotteisen 

liikenneratkaisun

4. Pohjoisesplanadi ja 

Eteläesplanadi (Unioninkatu –

Mannerheimintie) kokonaan 

kävelyn käytössä. 

Huolto- ja tontilleajo sallitaan.

5. Fabianinkadulle muodostuu 

uusi kävelypainotteinen alue 

(yliopistokampus).

6. Eerikinkadusta muodostuu 

jalankulkupainotteinen katu 

(Jalankulkijan kantakaupunki)

7. Kalevankadulle

(Yrjönkatu – Annankatu) 

muodostuu jalankulku-

painotteinen katujakso





KÄVELYKATU
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Elävällä kävelykadulla tarkoitetaan katua, jonka varrella on keskustan 

parhaat erikoisliikkeet ja palvelut kahviloineen. Nykyaikaiset kävelykadut ovat 

korkeatasoisia: vaikuttava valaistustaso, laadukkaat kadunkalusteet ja 

katumateriaalina jopa luonnonkiveä sulatusjärjestelmineen. Onnistunut ja 

toimiva kävelykatu on myös paikkakuntansa ykköskauppakatu. Kuluttajat 

”äänestävät” aina jaloillaan – ennemmin tai myöhemmin.

ELÄVÄ KÄVELYKATU ON KAUPALLINEN

• yleensä kaupunkikeskustan kaupallisessa, kuumassa ytimessä

• saavutettavuus eri liikennemuodoilla

• erikoisliikkeet kukoistavat sekä parhaat kahvilat ja ravintolat 

ulkoterasseineen

• katupinnat on suunniteltu korkealuokkaisesti 

• terassit on toteutettu laadukkaasti

• taitavasti valaistu, jotta on vetovoimainen myös pimeinä 

vuodenaikoina

• tapahtumallinen ympäri vuoden

• monimuotoiset asiakaskeskustat ovat tulevaisuutta mm. ”yhteinen tila” 

(= Shared Space)



IDEOINNIN TAVOITTEET / 
KÄVELYKESKUSTA

• Kävelykeskustan merkittävä laajentaminen ja autoliikenteen 

vähentäminen katutasossa siirtäen sitä maanalaiselle kokoojakadulle

• Kävelykeskustan jalankulkuverkon yhtenäistäminen ja kehittäminen

• Kävely-ympäristön laadun parantaminen

• Ilmanlaadun parantaminen ja päästöjen vähentäminen keskustassa

• Huoltoliikenteen toiminnan varmistaminen katupinnassa sekä ohjaaminen 

maan alle mahdollisuuksien mukaan jalankulkuolosuhteiden 

parantamiseksi
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IDEOINNIN TAVOITTEET / 
MAANALAINEN KOKOOJAKATU 

• Haetaan ideoita tunnelin linjaukselle ja mahdollisille rampeille katuverkkoon

• Tunneli autoliikenteelle, johon sisältyy mm. huolto- ja satamaliikenne

• Tiedossa olevat maanalaiset tilat tulee huomioida ideoinnissa

• LVI- ja pelastussuunnitteluvaraukset

• Huomioitava maanalaisen tunnelin edellyttämien teknisten tilojen 

sijoittuminen maan pinnalle

• Ideavaihetta seuraa tunnelin yleissuunnittelu

• Maanalaisen kokoojakadun varaus tullaan sisällyttämään uuteen 

maanalaiseen yleiskaavaan
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MAANALAINEN YLEISKAAVA 2011
Keskusta
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Uuden Maanalaisen yleiskaavan 
muutoksen suunnitteluperiaatteet
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Jatkuu…
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Jatkuu…
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Jatkuu…
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Jatkuu…
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IDEOIDEN ARVIOINTI 
• Kävelykeskustan laajentaminen ja maanalainen kokoojakatu – projektin 

ohjausryhmä arvioi jätetyt ideat ja päättää maksettavien palkkioiden 

määristä 

• Ideoiden arvioinnissa kiinnitetään huomiota innovatiivisuuteen, strategian 

huomioimiseen, kaupunkitilalliseen laatuun, ratkaisun toimivuuteen sekä 

ideoiden toteutettavuuteen  

• Palkkiot ovat kartoitukseen osallistuville yrityksille 1 000 € - 10 000 €, 

yhteensä max 50 000 €

• Ohjausryhmän jäsenet: 

Tuula Saxholm pj / kaupunginkanslia Kari Noroviita / Helsingin Satama oy 

Marja-Leena Rinkineva / elinkeino-osasto Sini Puntanen / Helsingin seudun liikenne  

Reetta Putkonen / kaupunkiympäristön toimiala Kari Pudas / kaupunginkanslia 

Marja Piimies / kaupunkiympäristön toimiala Heikki Mäntymäki / kaupunkiymp. toimiala   

Tiina Merisalo / kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala Mari-Anne Aronen / kaupunginkanslia 

Satu Aatra / Helsingin Satama oy Katariina Baarman / kaupunginkanslia
33



IDEOIDEN TOIMITTAMINEN 

• Ideat pyydetään lähettämään digitaalisessa muodossa 31.8.2018 

mennessä osoitteeseen katariina.baarman@hel.fi

• Ideat jäävät kaupungin omaisuudeksi kaikin käyttöoikeuksin 

• Kaupungilla on oikeus käyttää ideoita jatkosuunnittelussa
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OHEISMATERIAALIT

• Kaupunkistrategia https://www.hel.fi/helsinki/fi/kaupunki-ja-hallinto/strategia-ja-

talous/kaupunkistrategia

• Liikkumisen kehittämisohjelma / Liike https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2013-

013534

• Maanalainen yleiskaava https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-

ymparisto/kaavoitus/ajankohtaiset-suunnitelmat/maanalainen-yleiskaava

• Kävelykeskustan periaatesuunnitelma 2017  https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-

2017-000208/kslk-2017-11/

• Keskustan huoltotunneli 

https://www.hel.fi/static/helsinki/paatosasiakirjat/Kvsto2005/Esityslista21/Liitteet/H

ankesuunnitelma_24.10.2005,_liiteosa.pdf?Action=sd&id=053180129

• Sörnäisten tunnelin yleissuunnitelma

https://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2011-000497/khs-2012-20/
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…jatkuu

• Jalankulkijamäärät

https://www.hel.fi/hel2/ksv/Aineistot/Liikennesuunnittelu/Liikennetutkimus/Jalanklas

kennat.pdf

• Pisara https://www.liikennevirasto.fi/pisara#.WuAggmb2SUk

• Keskustatunneli 2007 - 2008
• Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti 26.4.2007 lähettää Keskustatunnelin asemakaava- ja 

asemakaavan muutosehdotuksen nro 11660 kaupunginhallitukselle puoltaen sen 

hyväksymistä. 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Esityslistat/071130063.htm#P3

49_7598

• Kävelykeskustan periaatesuunnitelma 2007 

https://www.hel.fi/hel2/ksv/hela/Kaupunkisuunnittelulautakunta/Esityslistat/071130063.htm#P1

059_83012

• Kaupunginhallitus päätti 26.5.2008 kehottaa kaupunkisuunnitteluvirastoa keskeyttämään 

Keskustatunnelia koskevan asemakaavavalmistelun.
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… jatkuu

• Helsingin uusi yleiskaava http://dev.hel.fi/paatokset/asia/hel-2016-014029/

Yleiskaavakartta 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_Kaavakartta_20160614.pdf

Tiivistelmä/esite yleiskaavasta https://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/esitteet/esite-2017-1-fi.pdf

Yleiskaavateemakartta: kulttuuriympäristöt 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_kulttuuriymparistot_20160614.pdf

Yleiskaavateemakartta: kantakaupunki 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/Liitteet/2016_kaava/Yleiskaava_kantakaupunki_20160614.pdf

Kaavan valmisteluun liittyvä selvitys "Kantakaupungin ja ydinkeskustan kehittäminen" 

http://www.hel.fi/hel2/ksv/julkaisut/yos_2014-18.pdf
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… jatkuu

• Keskustan huoltotunnelin (Kehun) suunnitelma, linkkinä ja 

esityksen liitteenä

• Katuverkon luokittelu, esityksen liitteenä 

• Keskustan raitiotieverkko, esityksen liitteenä 

• Laajasalon raitiotie, esityksen liitteenä 

• Kantakaupungin pyöräliikenteen tavoiteverkko, esityksen liitteenä

• Keskustan pysäköintilaitokset, esityksen liitteenä
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… jatkuu

• Kävelykeskustan ja Keskustatunnelin aikaisemmat selvitykset 

• Länsitunneli, rakennettavuusselvitys 2012

• Kävelykeskustan ja maanalaisen kokoojakadun skenaariotarkastelut 

2018 (valmistuu toukokuun alussa)

• Kansainväliset esimerkit maanalaisista kokoojakaduista 2018 (valmistuu 

toukokuun alussa)

• Helsingin keskustan läpiajoliikenteen tutkimus 2018

• Maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet
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KESKUSTAN HUOLTOTUNNELI

3.5.2018 Katariina Baarman 40



KATUVERKON LUOKITTELU
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• Nykyverkko

• Jätkäsaaren loput raiteet 2020

• Hernesaaren raitiotie 2020/2023

• Ilmalan raitiotie 2021

• Kalasataman raitiotie 2024

• Kruunusillat (Laajasalon raitiotie) 2026

Yleiskaavaan liittyvillä raitioteiden laajennuksilla 

vaikutuksia myös keskustan raitiotieverkkoon ja 

linjastoon mm.

• Vihdintien pikaraitiotie ja läntisen kantakaupungin 

raitiotie

• Viikin-Malmin pikaraitiotie
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KESKUSTAN RAITIOTIEVERKKO 



PYÖRÄLIIKENTEEN 
TAVOITEVERKKO JA
BAANOJEN 
VERKKOSUUNNITELMA
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KESKUSTAN

PYSÄKÖINTI-

LAITOKSET


