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Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 

Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen 

Kaupunkiympäristön toimiala Diaarinumero HEL 2018-010520 
Asemakaavoituspalvelu Hankenumero 4464_2 
Päivätty 21.4.2022 Oas 1394-01/22 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa (OAS) esitetään miksi 
asemakaava laaditaan, miten kaavoitus etenee ja missä vai-
heessa siihen voi vaikuttaa. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
täydennetään tarvittaessa kaavaprosessin edetessä, jolloin 
OAS:n päivitetty versio löytyy Helsingin karttapalvelusta 
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

Tämä osallistumis- ja arviointisuunnitelma korvaa aiemmin 
18.12.2018 päivätyn suunnitelman. Työn sisältöä on täsmennetty 
ja prosessia on tarkistettu muun muassa sen osalta, että ensim-
mäiseksi laadittavaksi asemakaavakokonaisuudeksi on valittu 
Kamppi. 

https://kartta.hel.fi/?link=8CGzk1
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Kuva 1. Yleispiirteinen karttakuva kaavamuutosalueiden kokonai-
suudesta, jossa ruskealla suurpiirteisesti kaavamuutosalueet. 
Asemakaavoja laaditaan erillisinä aluekokonaisuuksina. Asema-
kaavamuutokset koskevat vain niitä alueita, joilla on tarve ajanta-
saistaa asemakaavat tämän työn puitteissa. Laadittavissa asema-
kaavoissa määritellään tarkemmin ne tontit, korttelit ja alueet, joita 
asemakaavan muutos koskee. Asemakaavamuutokset eivät 
koske muun muassa tuoreita asemakaavoja tai kehittämis- ja 
hankealueita. Ensimmäinen alue, jonka asemakaavoja ajantasais-
tetaan, on Kamppi. Sen tarkempi rajaus löytyy lopusta liitekuvana 
(Kuva 2). 

Tiivistelmä 

Kantakaupungissa on voimassa erilaisia ja eri-ikäisiä asemakaa-
voja 1800-luvulta nykypäivään. Ne ovat sisällöltään ja muodoltaan 
epäyhtenäisiä. Monet asemakaavoista eivät vastaa rakennettua 
todellisuutta eivätkä nykyisiä tavoitteita tai arvotuksia. Ajankohta, 



   3 (18) 
 

 
 

jolloin ne laadittiin, poikkesi nykyisestä sekä kaupunkirakenteen 
että toimintojen osalta. 

Kantakaupungin vanhoja asemakaavoja ajantasaistetaan vastaa-
maan todellista rakennettua tilannetta sekä mahdollistetaan ole-
massa olevassa rakenteessa yleiskaavan ja strategisten linjaus-
ten mukainen toiminnallinen kehitys. Kaavatyö pohjaa myös laa-
dittuun maankäytön keskustavisioon ja sen laajaan vuorovaiku-
tukseen. Asemakaavatyön tavoitteena on mahdollistaa olemassa 
olevan kaupunkirakenteen kokonaisvaltainen, johdonmukainen ja 
yhdenvertainen kehittäminen. Tavoitteena on kestävä, elinvoimai-
nen, viihtyisä ja toimiva kantakaupunki, jonka kulttuurihistorialliset 
ja kaupunkikuvalliset arvot ja ominaisuudet turvataan. 

Kaavatyössä: 

- ajantasaistetaan keskenään eri tyyppiset ja osin vanhentuneet 
asemakaavat. Kaava-alueen rakennuskiellot poistuvat 

- mahdollistetaan kaupunkirakenteen ja sen toimintojen hallittu 
kehittäminen pitkällä aikavälillä nykytietoon perustuen 

- mahdollistetaan yleiskaavan mukainen toiminnallisen raken-
teen kehitys sekä aluetta koskevia kaupunkistrategian tavoit-
teita 

- varmistetaan urbaanin ympäristön laatu sekä ominaispiirteet. 
Turvataan kulttuuri- ja rakennushistoriallisesti merkittävien 
kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien sekä yksittäisten kohtei-
den keskeisten arvojen säilyminen 

- edistetään kestävyyttä ja kaupunkirakenteen sopeutumiskykyä 

- parannetaan ennakoitavuutta ja kiinteistönomistajien yhden-
vertaista kohtelua 

- luodaan tietopohjaa alueiden suunnittelun lähtökohdaksi. 

Ensimmäisenä laaditaan Kamppia ja Leppäsuon korttelia koskeva 
asemakaavan muutos. Asemakaavan muutoksessa päivitetään 
muun muassa tonttien rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttö-
tarkoitukset sekä tarkistetaan alue- ja kohdekohtaiset suojelumer-
kinnät. Tiedot pohjaavat rakennuslupien mukaiseen toteutunee-
seen tilanteeseen sekä selvityksiin. Yleiskaavan mukaisesti kes-
kustan ja kantakaupungin alueilla rakennusten maantasokerrok-
set säilytetään toimitilakäytössä ja alueen monipuolista työpaikka- 
ja palvelurakennetta tuetaan muutoksissa. Kaupunkistrategian ta-
voitteiden mukaisesti pyritään ylläpitämään houkuttelevaa ja veto-
voimaista kaupunkirakennetta, joka mahdollistaa työpaikkojen ja 
palveluiden määrän ja intensiteetin kasvua, lähipalvelut, tiloja mo-
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nen tyyppisille toimijoille sekä yöelämän toimintoja. Muutosten tu-
lee tukea hiilineutraaliuden tavoitetta ja sopeutumista muuttuviin 
ilmasto-olosuhteisiin on edistettävä. 

Asemakaavan muutos turvaa myös nykyiset rakennuslupien mu-
kaiset toteutuneet toiminnot, esimerkiksi asunnot hybridikoh-
teissa. Myös poikkeusluvin tehdyt muutokset viedään asemakaa-
voihin. Kaava-alueen rakennuskiellot poistuvat kaavamuutosten 
yhteydessä. 

Olemassa olevaa rakennetta ja vanhoja asemakaavoja koskeva 
asemakaavojen ajantasaistamistyö ei mahdollista merkittäviä 
muutoksia. Rakennusmassojen sisällä voidaan tutkia kohdekoh-
taista joustoa. Nykyrakenteesta poikkeava lisä- tai uudisrakenta-
minen vaatii jatkossakin oman erillisen asemakaavamuutoksensa, 
jossa tarkastellaan muutosten vaikutuksia ja joka vuorovaikute-
taan asemakaavaprosessin mukaisesti. Ajantasaistamistyöstä 
saatavaa tietopohjaa hyödynnetään kuitenkin erillisissä muutos-
hankkeissa. 

Kampin kaavaluonnosaineisto tulee nähtäville toukokuussa 2022. 
Tulevista kaavamuutosalueista linjataan Kampin kaavaluonnos-
vaiheen jälkeen. 

Suunnittelun tavoitteet ja alue 

Asemakaavan muutos (kaavaratkaisu) koskee useita Helsingin 
kantakaupungin aluekokonaisuuksia. Asemakaavamuutoksia tul-
laan laatimaan kaupunginosittain tai osa-alueittain. Ensimmäisenä 
kohteena on Kampin kaupunginosa. Kaavatyön aikana tarkastel-
laan mitkä alueen asemakaavat vaativat päivittämistä. 

Asemakaavojen ajantasaistaminen koskee pääasiassa ennen 
2000-lukua voimaantulleita asemakaavoja. Kaavatyö koskee sekä 
rakennettuja korttelialueita että yleisiä alueita. Asemakaavojen 
ajantasaistaminen ei koske meneillään olevia asemakaavan muu-
toksia tai uudisrakentamisen hankkeita. Uudisrakentaminen ja sii-
hen verrattavissa olevat muutoshankkeet ratkaistaan jatkossakin 
erillisin asemakaavoin. Lisäksi asemakaavan muutoksia voidaan 
tarvittaessa laatia jatkossa erityiskohteisiin, joissa tarvitaan koh-
dekohtaista, yksityiskohtaista selvitystyötä ja määräyksiä. 

Asemakaavojen ajantasaistamistarpeeseen ja kaavatyön rajauk-
seen vaikuttavat mm. nykyisten asemakaavojen ikä, toteutunei-
suus, sisältökysymykset, yleiskaavan mukaisuus sekä voimassa 
olevat rakennuskiellot. Kaavatyön rajaus tarkentuu työn edetessä. 

Kaavatyöhön linkittyvät selvitykset ja tarkastelut sekä keskusta-
visiotyön kehittämisen linjaukset koskevat tarvittavilta osin laajem-
paa aluetta. 
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Kaavaratkaisu mahdollistaa sen, että alueen olemassa olevan 
kaupunkirakenteen monipuolinen toiminnallinen rakenne ja veto-
voima voivat kehittyä yleiskaavan ja muiden strategisten linjaus-
ten mukaisesti alueiden omaleimaiset piirteet ja arvot huomioiden 
sekä kestävyyttä tukien. Voimassa olevat vanhat asemakaavat 
mahdollistavat hallitsematonta, tavoitteiden vastaista muutosta 
kaupunkirakenteessa sekä aiheuttavat epäyhtenäisiä prosesseja. 
Asemakaavojen saattaminen vastaamaan rakennettua todelli-
suutta mahdollistaa kaupungin kehityksen edellyttämän maankäy-
tön ohjauksen. Yhtenäiset asemakaavat parantavat kiinteistön-
omistajien yhdenvertaisuutta. Nykyisin alueella on voimassa 
useita rakennuskieltoa, poikkeamispäätöksiä, linjauksia ja periaat-
teita, osittain johtuen vanhoista ja epäyhtenäisistä asemakaa-
voista. Kaavatyön tavoitteena on selkeyttää rakentamisen oh-
jausta nykytietojen pohjalta. Lisäksi tästä kaavatyöstä saadaan 
aluetasoista tietopohjaa, mikä sujuvoittaa myös muutoshankkei-
den käsittelyä jatkossa. 

Laajan vuorovaikutuksen pohjalta laadittu keskustavisiotyö muo-
dostaa pohjan kantakaupungin asemakaavojen muutokselle. 
Maankäytön visioon kiteytettiin yhteen tavoitteet ja suunnittelupe-
riaatteet kantakaupungin näkökulmasta. 

Kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistaminen on kokonai-
suudessaan laaja ja pitkäkestoinen prosessi. Rakennetun ympä-
ristön pohjatiedot ovat monin paikoin puutteelliset. Asemakaava-
työ etenee aluekokonaisuuksina ja täydentyvin selvityksin. 

Ensimmäisenä asemakaavan muutos koskee Kamppia. Kaava-
luonnosaineisto laitetaan nähtäville, minkä jälkeen lautakunta kä-
sittelee asiaa. Saadun palautteen perusteella laaditaan tarkempi 
asemakaavaehdotus. Kaavan hyväksyy lopuksi kaupunginval-
tuusto. Kampin kaavassa muodostetun mallin mukaisesti kaavoi-
tusta jatketaan muissa kaupunginosissa. 

Kantakaupungin ajantasaistettavien asemakaavojen alueella ta-
voitteena on: 

- päivittää keskenään erityyppiset ja osin vanhentuneet asema-
kaavat 

- mahdollistaa yleiskaavan, kaupunkistrategian ja muiden 
maankäyttöä ohjaavien linjausten mukainen kehitys olemassa 
olevassa rakenteessa 

- varmistaa kaupunkirakenteen hallittu kehittäminen pitkäjäntei-
sesti ja entistä kestävämmin ja yhdenvertaisemmin, eri aluei-
den sisältämät vahvuudet ja ominaispiirteet huomioiden 

- varmistaa aluetason toiminnallinen muuntojoustavuus ja tule-
viin palvelutarpeisiin varautuminen pitkällä aikavälillä 
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- turvata sekä kaupunkikuvallisten kokonaisuuksien että yksit-
täisten kohteiden keskeisten arvojen säilyminen 

- edistää kaupunkirakenteen kestävyyttä ja resilienssiä 

- edistää eri toimijoiden yhdenvertaista kohtelua. 

Kaavoitustyön aikana pohditaan joidenkin vaikutuksiltaan vähäis-
ten, pienimuotoisten joustojen ja muutosten mahdollisuutta ole-
massa olevassa rakenteessa. Tiiviissä kaupunkirakenteessa uu-
disrakentamiseen verrattavissa olevat hankkeet ratkaistaan tule-
vaisuudessakin erillisin asemakaavoin. Prosessit ovat ennakoita-
vampia ja sujuvampia uudelleenkaavoituksesta saatavien koko-
naisuutta koskevien ajanmukaisten lähtötietojen ja selkiytetyn ta-
voitteiston avulla. 

Osana asemakaavan valmistelua tehdään kulttuuriympäristöä 
koskevia kaupunginosakohtaisia ominaispiirreselvityksiä tai tar-
kasteluja, joita käytetään sekä kaavoituksen että kulttuuriympäris-
tön suojelun ja muiden rakennettua ympäristöä koskevien suunni-
telmien ja päätösten tausta-aineistona. Tavoitteena on tunnistaa 
rakennusperinnön, puistojen ja muiden julkisten tilojen arvot ja nii-
den rooli alueiden identiteetin ja ominaispiirteiden muodostumi-
sessa ja säilymisessä sekä suojella tarvittavilta osin. 

Asemakaavojen ajantasaistaminen pohjautuu valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin, yleiskaavaan sekä kaupunkistrategi-
aan. Lisäksi voimassa olevia periaatepäätöksiä, ohjeistuksia ja 
poikkeamispäätöksiä integroidaan osaksi asemakaavojen uudis-
tustyötä selkeämmän kokonaisuuden saavuttamiseksi. 

Kamppia koskevaan kaavamuutokseen sekä muihin tuleviin ase-
makaavamuutoksiin otetaan mukaan vain ne tontit ja alueet, joi-
den voimassa olevissa asemakaavoissa on todettu ajantasaista-
misen tarve. Asemakaavan muutoksessa päivitetään muun mu-
assa kiinteistöjen rakennusoikeudet, rakennusalat ja käyttötarkoi-
tukset vastaamaan paremmin voimassa olevien rakennuslupien 
mukaista tilannetta. Rakennusten maantasokerrokset säilytetään 
yleiskaavan määräysten mukaisesti liike- ja toimitilakäytössä ja 
alueen työpaikka- ja palvelurakennetta tuetaan. Suojelumerkinnät 
yhtenäistetään ja niitä täydennetään tarvittavilta osin. Suojelumer-
kinnät kohdistuvat sekä alueen kokonaisuuteen että yksittäisiin 
kohteisiin. Kestäviä ratkaisuja ja alueen kykyä sopeutua muuttu-
viin ilmasto-olosuhteisiin edistetään määräyksin. Nykyisestä poik-
keava lisärakentaminen ja laajat muutostyöt ratkaistaan jatkossa-
kin hankekohteisin asemakaavoin, joiden yhteydessä tehdään 
vuorovaikutus ja vaikutusten arviointi. 
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Osallistuminen ja aineistot 

Koko aluetta koskeva Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) 
tuli nähtäville 2019 ja siitä saatiin kannanottoja ja mielipiteitä. Laa-
jemman kokonaiskuvan ja tavoitteiston vuorovaikuttaminen tapah-
tui kantakaupungin ja keskustan aluetta koskevassa keskusta-
visiotyössä. Visiotyötä kuvataan tarkemmin jäljempänä. 

Sekä OAS- että kaavaluonnosvaiheessa saatu palaute vastauksi-
neen koostetaan vuorovaikutusraporttiin. Raportti tulee nähtäville 
karttapalveluun kaupunkiympäristölautakunnan käsitellessä kaa-
valuonnosta. Kaavaluonnosvaiheen jälkeen kaavatyö tarkentuu ja 
sitä muokataan asemakaavaehdotukseksi. Kaavaehdotus asete-
taan nähtäville. Asemakaavan hyväksyy kaupunginvaltuusto. Tar-
kempi prosessikuvaus löytyy tämän dokumentin lopusta. 

Kaikki eri alueita koskevat asemakaavat asetetaan nähtäville ja 
vuorovaikutetaan. Kaavojen nähtävilläolosta tiedotetaan erikseen. 
Materiaalit päivittyvät karttapalveluun. 

Ensimmäisenä asemakaavaluonnoksena tulee nähtäville Kamp-
pia ja Leppäsuon korttelia koskeva kaavaluonnos. Kampin kaava-
luonnosmateriaali on nähtävillä 2.–23.5.2022 verkkosivuilla 
https://www.hel.fi/suunnitelmat. 

Esittely- ja keskustelutilaisuus järjestetään verkossa 11.5.2022 klo 
17–18. 

Pääset liittymään kokoukseen klo 17.00 alkaen. Linkki löytyy 
osoitteesta www.hel.fi/asukastilaisuudet. 

Kokousohjelma Teamsia ei tarvitse ladata omalle laitteelle, vaan 
kokoukseen voi osallistua verkkoselaimen kautta. 

Kaupunkiympäristön asiakaspalvelu palvelee osoitteessa Työpa-
jankatu 8, puhelimitse numerossa 09 310 22111 ja verkossa 
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot. 
Tarkistathan asiakaspalvelupisteen aukioloajat verkosta. Myös 
suunnittelijaan voi olla yhteydessä 2.–20.5. arkisin klo 10–14 vä-
lillä. 

Suunnitteluun liittyvää aineistoa päivitetään Helsingin karttapalve-
luun https://kartta.hel.fi/suunnitelmat. 

Mielipiteet nähtävillä olevasta Kampin asemakaavaluonnoksesta 
sekä valmisteluaineistosta pyydetään esittämään viimeistään 
23.5.2022. Niille, jotka ovat mielipiteen yhteydessä ilmoittaneet 

sähköposti- tai postiosoitteensa, lähetetään tieto kaupunkiympä-
ristölautakunnan päätöksestä. 

Kirjalliset mielipiteet lähetetään Helsingin kaupungin kirjaamoon 
(Pohjoisesplanadi 11–13) sähköpostiosoitteeseen  

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/asukastilaisuudet
https://www.hel.fi/kaupunkiymparisto/fi/yhteystiedot/yhteystiedot
https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
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helsinki.kirjaamo@hel.fi tai postiosoitteeseen Helsingin kaupunki, 
kirjaamo, kaupunkiympäristön toimiala, PL 10, 00099 Helsingin 
kaupunki. 

Mielipiteet voi esittää myös suoraan suunnittelijalle sähköpostitse. 
Soittoajan voi myös sopia etukäteen sähköpostitse. Viranomaisille 
ja muille asiantuntijoille järjestetään erillisiä neuvotteluja prosessin 
aikana ja heiltä pyydetään tarvittavat lausunnot. 

Kun mielipiteet on saatu, suunnittelu etenee ja laaditaan kaavaeh-
dotus. Kampin jälkeen asemakaavojen ajantasaistamistyö jatkuu 
muissa kaupunginosissa. Seuraavista aluekokonaisuuksista ker-
rotaan erikseen, kun päätös on tehty. Kaavoituksen etenemisen 
vaiheet ja osallistumismahdollisuudet on kuvattu dokumentin lo-
pussa. 

Keskustavisio 

Kantakaupunkia ja keskustaa koskeva maankäytön keskustavisio 
ja sen laaja vuorovaikutustyö luovat pohjaa ja kehittämisen peri-
aatteita kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamiselle sekä 
alueen hankkeille. 

Kaupunginhallitus hyväksyi 25.1.2021 Helsingin keskustavision - 
Linjauksia maankäytön ja liikenteen suunnittelulle kantakaupun-
gissa maankäytön ja liikkumisen jatkosuunnittelun pohjaksi. Oh-
jeellisina noudatettavat linjaukset toimivat maankäytön suunnitte-
lun lähtökohtana koskien kantakaupungin ja keskustan kortteleita 
sekä puisto- ja katualueita. 

Keskustavisiotyössä hahmoteltiin yhdessä alueen asukkaiden, 
käyttäjien, kävijöiden ja sidosryhmien, elinkeinoelämän edustajien 
sekä asiantuntijoiden kanssa alueen identiteettiä, kehityssuuntia, 
potentiaalia ja tavoitteita. Prosessiin osallistui lähes 10 000 ih-
mistä pääosin vuosina 2018–19 järjestetyissä tilaisuuksissa sekä 
kyselyjen kautta. Kantakaupungin ja keskustan laajaa kokonai-
suutta koskeva, vuorovaikutteinen keskustelu ja osallistuminen toi 
yhteen eri osapuolten näkemyksiä koskien alueen nykyisiä vah-
vuuksia, tulevaisuuskuvaa sekä tavoitetasoa. 

Vuorovaikutuksenprosessi ja tulokset koottiin yhteen: Millainen on 
tulevaisuuden kantakaupunki? Keskustavision vuorovaikutuksen 
kuvaus (2019). Vuorovaikutuksen sekä asiantuntijatyön ja selvi-
tysten pohjalta laadittiin Maankäytön keskustavisio. Nämä molem-
mat toimivat lähtöaineistona myös kantakaupungin asemakaavo-
jen ajantasaistamiselle. 

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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Osalliset 

Alueiden suunnittelussa osallisia ovat kaupunkilaiset, alueiden 
asukkaat, toimijat, yritykset, seurat ja yhdistykset sekä asiantunti-
javiranomaiset. 

 alueen ja lähialueiden maanomistajat, asukkaat ja yritykset 

 Helsingin seurakuntayhtymä 

 Senaatti-kiinteistöt 

 seurat ja yhdistykset, mm. 

 Helsingin Yrittäjät 

 asiantuntijaviranomaiset 

 Helen Oy 

 Helen Sähköverkko Oy 

 Helsingin Satama Oy 

 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä (HSL) 

 Helsingin seudun ympäristöpalvelut (HSY) vesihuolto 

 Puolustusvoimat 

 Suomenlinnan hoitokunta 

 Uudenmaan liitto 

 Väylävirasto 

 Museovirasto 

 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-

keskus) 

 Helsingin vanhusneuvosto 

 Helsingin vammaisneuvosto 

 Helsingin nuorisoneuvosto 

 kaupunginmuseo 

 kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala 

 kasvatuksen ja koulutuksen toimiala 

 sosiaali- ja terveystoimiala 

Vaikutusten arviointi 

Kaavan valmistelun yhteydessä arvioidaan kaavan vaikutuksia 
muun muassa alueen toiminnalliseen rakenteeseen, yrityksiin, 
asumisen olosuhteisiin, palvelujen saavutettavuuteen, liikkumi-
seen, kaupunkikuvaan ja maisemaan, rakennettuun kulttuuriperin-
töön ja kaupunkirakenteen kestävyyteen. Vaikutusten arviointia 
suorittavat kaavan valmisteluun osallistuvat kaupungin asiantunti-
jat sekä tarvittaessa muut viranomaiset ja asiantuntijat. 
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Asemakaavan muutoksella voi olla vaikutuksia sellaisiin kiinteis-
töihin, jotka hakevat muutoslupia asemakaavan laatimisen jäl-
keen. Asemakaavat määrittävät yhteiset selkeät lähtökohdat ja 
reunaehdot. Mikäli kiinteistössä ei suoriteta suuria muutoksia, 
tällä asemakaavan muutoksella ei ole vaikutuksia tai ne jäävät vä-
häisiksi voimassa oleviin kaavoihin nähden. Nykyisten rakennus-
lupien mukaiset toiminnot rakennuksissa on sallittu. 

Yksittäisten uudisrakennus- ja laajojen muutoshankkeiden maan-
käytölliset edellytykset ja ratkaisut harkitaan edelleen tapauskoh-
taisesti, erillisin asemakaavoin, jolloin prosessiin kuuluu myös 
osallistaminen ja vaikutusten arviointi. 

Suunnittelun taustatietoa 

Kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta. Lähtökohtana on 
päivittää kaavat vastaamaan paremmin jo rakennettua tilannetta, 
joten maankäyttösopimuksia laaditaan vain niiden tontinomistajien 
kanssa, joiden kiinteistöihin on jo aiemmin haettu poikkeusluvalla 
kaavasta poikkeava ratkaisu ja jonka yhteydessä on sovittu tule-
vasta maankäyttösopimusneuvottelusta. 

Helsingin kaupunki omistaa yleiset alueet. Korttelialueet ovat pää-
osin yksityisomistuksessa. Alueella on myös valtion omistamia 
kohteita. 

Alueella on voimassa erityyppisiä asemakaavoja 1800-luvulta ny-
kypäivään. Erityyppiset, sisällöiltään ja tavoitteiltaan osittain van-
hentuneet asemakaavat vaikeuttavat kaupunkirakenteen pitkäjän-
teistä suunnittelua. On tyypillistä, että osa rakentamisesta sijait-
see asemakaavoihin merkittyjen rakentamisalueiden ulkopuolella, 
kerrosalat tai käyttötarkoitukset eivät vastaa todellisuutta ja suoje-
lumerkinnät ovat puutteelliset. Pihoja tai pysäköintiä ei ole toteu-
tettu kaavan vaatimusten mukaisesti. Kaikista poikkeusluvilla teh-
dyistä suuremmista muutoksista ei ole laadittu yksittäistä asema-
kaavan muutosta vaan on odotettu laajempaa kaavojen päivitys-
työtä. Alueella on voimassa myös paljon rakennuskieltoja kaavo-
jen puutteiden takia. Rakennuskiellot poistuvat, kun asemakaavat 
päivitetään. 

Kantakaupunki on osa pääkaupungin taloudellisesti ja kulttuurihis-
toriallisesti merkittävintä aluetta, jonka tiiviiseen rakenteeseen kie-
toutuvat monet erilaiset intressit, arvot, rajoitukset ja paineet. 

Monet vanhat asemakaavat eivät vastaa kaikilta osiltaan tämän 
hetken tavoitteita. Nykyiset asemakaavat eivät mahdollista riittä-
vällä tasolla yhdenvertaisia muutosprosesseja ja hallittua ennakoi-
tavissa olevaa muutosta kaupunkirakenteessa tai turvaa raken-
nushistoriallisten arvojen säilymistä. 
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Alueen rakentamista ja muutoksia ohjaavat monet erilaiset peri-
aatteet, linjanvedot sekä ohjeistukset osin siksi, että nykyiset ase-
makaavat eivät kaikissa tapauksissa tue tai mahdollista kantakau-
punkimaisen monipuolisuuden ja palvelutason sekä rakennusten 
ja ympäristön arvojen säilyttämistä, kestävyyden parantamista, 
toiminnallisen rakenteen ohjaamista. 

Kantakaupungin tiivis kaupunkirakenne elää ja muuttuu jatkuvasti 
yksittäisiä tontteja tai rakennuksia koskevien rakennus- tai muu-
toshankkeiden myötä. Lukuisat rinnakkaiset hankkeet muokkaa-
vat samalla myös laajempaa kokonaisuutta. Lisäksi kantakaupun-
gin ympärille rakennetaan runsaasti ja liikenneyhteydet muuttuvat, 
mikä vaikuttaa kaupungin painopisteisiin sekä eri alueiden roolei-
hin. Kantakaupungilla on keskeinen merkitys koko seudulle ja sen 
kehittämisen tulee olla tavoitteisiin perustuen kokonaisvaltaista ja 
pitkäjänteistä. Kantakaupunki toimintoineen palvelee laajaa käyt-
täjäkuntaa ja siksi sen muutoksen suunta vaatii kokonaisharkintaa 
yksittäisten tonttitarkastelujen rinnalla. 

Suunnittelualueeseen sisältyy koko Suomen mittakaavassa mer-
kittävä määrä kulttuurihistoriallisesti, rakennustaiteellisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta arvokkaita kohteita ja aluekokonaisuuk-
sia. Asemakaava-alue sisältää maakunnallisesti merkittävää kult-
tuuriympäristöä sekä useita valtakunnallisesti merkittäviä raken-
nettuja kulttuuriympäristöjä, jotka kuuluvat Museoviraston RKY 
2009-kohdeluetteloon. Kaavamuutosalueen eteläreuna ulottuu 
Unescon maailmanperintökohteen (Suomenlinna) suojavyöhyk-
keelle. 

Ensimmäisen asemakaavamuutosalueella Kampissa sijaitsevat 
Esplanadi - Bulevardin sekä Helsingin synagogan RKY-kohteet. 
Esplanadi-Bulevardin RKY-aluerajaukseen kuuluvat Bulevardi, 
Vanha kirkkopuisto sekä Hietalahdentori kuten myös Aleksanterin 
teatterin ja Teknillisen korkeakoulun entisen päärakennuksen ym-
päristöt. Kaava-alue on maakunnallisesti merkittävää kulttuuriym-
päristöä (Empire-keskusta ja kivikaupunki). Kaavan alueella sijait-
see myös useita lailla ja asetuksilla suojeltuja rakennuksia ja ti-
loja. Lisäksi kaavarajauksen läheisyydessä sijaitsevat mm. Etu-
Töölön, Aleksanterinkadun, Lasipalatsin ja Tennispalatsin RKY-
kohteet. 

Kantakaupungin alueella sijaitsee lisäksi merkittävä osa Helsingin 
yleisten alueiden arvoympäristöistä, jotka ovat historiallisesti tai 
kulttuurihistoriallisesti merkittäviä tai edustavat tietyn aikakauden 
kaupunkirakennustaidetta, suunnitteluihanteita tai suunnittelijoi-
den työtä esimerkillisellä tavalla. Alueella on laajoja kulttuurihisto-
riallisesti merkittäviä puistokokonaisuuksia, mutta myös muilla jul-
kisen ulkotilan kohteilla (aukioita, katuja ja pienempiä puistoja) on 
paitsi paikallista myös alueellista ja valtakunnallista arvoa. Vain 
osa näistä kantakaupungin arvokkaista alueista on suojeltu nykyi-
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sillä asemakaavoilla. Erityisesti yleisillä alueilla (kadut, puistot, au-
kiot) asemakaavallinen suojelu on nykytilanteessa alueiden ar-
voon nähden puutteellisella tasolla. 

On huomioitava myös, että kantakaupungin julkiset ulko- ja sisäti-
lat, palvelut ja työpaikat eivät palvele ainoastaan alueen omia 
asukkaita vaan laajasti koko seutua ja matkailijoita. 

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä ja selvityksiä: 

Asemakaavojen ajantasaistaminen pohjautuu valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin, yleiskaavaan sekä kaupunkistrategi-
aan. 

Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti: 

- Edistetään koko maan monikeskuksista, verkottuvaa ja hyviin 
yhteyksiin perustuvaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden 
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 

- Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensisijaisesti olemassa 
olevaan rakenteeseen. 

- Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin sekä ilmastonmuu-
toksen vaikutuksiin. 

- Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäris-
töjen ja luonnonperinnön arvojen turvaamisesta. 

- Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyy-
destä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 

- Edistetään palvelujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan alueiden hy-
vää saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta. Edistetään 
kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liikku-
mis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 

Yleiskaavassa: 

Helsingin yleiskaavassa 2016 alue on merkitty pääosin Kantakau-
pungin sekä Liike- ja Palvelukeskustan alueiksi sekä viher- ja vir-
kistysalueiksi. Tavoitteena on kehittää aluetta monipuolisena, toi-
minnallisesti sekoittuneena alueena, jossa rakennusten maanta-
sokerrokset ja kadulle avautuvat tilat on osoitettava ensisijaisesti 
liike- ja toimitilakäyttöön. Alueella on varmistettava kantakaupun-
gille ominaisen monipuolisen rakenteen säilyminen sekä liike- ja 
toimitilojen riittävä määrä. Aluetta kehitetään kestävien kulkumuo-
tojen, erityisesti kävelyn ja pyöräilyn, ehdoilla. Alueella tulee ottaa 
huomioon valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittävät maisema-
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alueet, kulttuuriympäristöt sekä niiden ominaispiirteet. Suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon luonnon monimuotoisuus, luontoarvot 
ja virkistys- ja ekosysteemipalvelut. 

Helsingin kaupunkistrategiassa 2021 –25: 

Kaupunkistrategiassa linjataan, että kaupungilla on vahva rooli 
Helsingin maankäytön suunnittelussa ja ohjaamisessa. Kaupunki 
edistää kaavoituksen keinoin sosiaalisesti, taloudellisesti kuten 
myös ekologisesti kestävää kehitystä. 

Helsingin keskusta on vetovoimainen Suomen suurin työpaikko-
jen, palveluiden, viihtymisen ja kulttuurin keskittymä, jolla on ai-
nutlaatuinen rooli koko maan taloudessa. Tavoitteena on edistää 
keskustan työpaikkojen ja palveluiden määrän ja intensiteetin kas-
vua, tapahtumien edellytyksiä ja kulttuurin ja taiteen roolia kes-
kustassa. Helsingin yöelämän ja yötalouden kehittämistä jatke-
taan. 

Kaupunkirakennetta kehitetään kestävästi, ensisijaisesti uudista-
malla ja täydentämällä olemassa olevaa rakennettua ympäristöä 
huomioiden alueiden erityispiirteet. Kaupungin palveluiden tulee 
pysyä mukana alueiden väestöpohjan rytmissä. Tuetaan vapaata 
kansalais- ja järjestötoimintaa mahdollistamalla niille maksutto-
mien tai edullisten tilojen käyttö ympäri kaupunkia. 

Tavoitteena on hiilineutraali Helsinki, joka kannustaa korjaamaan, 
kierrättämään ja vähentämään elinkaaripäästöjä. Ilmastonmuutok-
seen vaikutuksiin sopeutuminen vaatii varautumista niin lisäänty-
neisiin helle- ja kuivuusjaksoihin kuin voimakkaisiin sateisiin ja tu-
levina vuosikymmeninä jopa vedenpinnan nousuun. Tämän on 
näyttävä kaupunkisuunnittelussa sekä uudis- ja korjausrakentami-
sessa. Ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi puiden ja vehreyden 
määrää kaupungissa lisätään. 

Kasvavan Helsingin liikenne suunnitellaan aina yhdessä maan-
käytön kanssa. Jatketaan askeleittain siirtymistä kohti markki-
naehtoista pysäköintipolitiikkaa. 

Muut linjaukset, periaatteet ja selvitykset 

Alueesta ja sen sisältämistä yksittäisistä kohteista on tehty eri yh-
teyksissä ja eri aikoina paljon erilaisia selvityksiä, periaatteita ja 
inventointeja. Tässä joitakin keskeisiä esimerkkejä: 

- Maankäytön Keskustavisio (2021) 

- Rajattu rakennuskielto koskien rakennusten 1. kerrosten ja ka-
dunvarsien myymälä-, liike- ja toimitilojen muuttamista asuin-
käyttöön 

- Ullakkorakentamisen alueellinen poikkeamispäätös (2019) 
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- Periaatteet käyttötarkoituksen muutoksille toimitiloista asumi-
seen rajatulla kantakaupungin alueella (2017) 

- Helsingin viher- ja virkistysverkoston kehittämissuunnitelma 
VISTRA osa II (2016) 

- Korkea rakentaminen Helsingissä -selvitys (2011) 

- Asfalttipihoista pihapuutarhoihin - tulevaisuudessa asutaan vi-
herkortteleissa - Infopaketti korttelipihojen vehreyttämiseen 
(2021) 

- Ylikuumenemista, hulevesitulvia ja melutasoja koskevia tar-
kasteluja 

- Alueella on voimassa useita rakennuskieltoja koskien sekä yk-
sittäisiä kohteita sekä rajattuja kohteita ja alueita 

Osana asemakaavan valmistelua tehdään kaupunginosakohtaisia 
ominaispiirreselvityksiä ja tarkasteluja. Tähän mennessä valmistu-
neet: 

- Vallila, ominaispiirreselvitys, 2018 

- Alppiharju, ominaispiirreselvitys, 2018 

- Vanha Hermanni, ominaispiirreselvitys, 2018 

- Taka-Töölö, ominaispiirreselvitys, 2018 

- Kamppi, ominaispiirreselvitys (valmistuu 2022) 

- Kampin korttelipihaselvitys (2021) 

Lisätiedot suunnittelijoilta 

Maankäyttö 

Kerttu Kurki-Issakainen, johtava arkkitehti, p. (09) 310 37349, 
kerttu.kurki-issakainen (a) hel.fi 

Hanna Pikkarainen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37027, 
hanna.pikkarainen (a) hel.fi 

Janne Prokkola, yksikön päällikkö, p. (09) 310 37233, 
janne.prokkola (a) hel.fi 

Liikenne 

Inga Valjakka, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37087, 
inga.valjakka (a) hel.fi 

mailto:kerttu.kurki-issakainen@hel.fi
mailto:hanna.pikkarainen@hel.fi
mailto:janne.prokkola@hel.fi
mailto:inga.valjakka@hel.fi
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Teknistaloudelliset asiat 

Mikko Juvonen, tiimipäällikkö, p. (09) 310 37252 

mikko.juvonen (a) hel.fi 

Julkiset ulkotilat, maisema 

Anu Lamminpää, johtava maisema-arkkitehti, p. (09) 310 37258, 
anu.lamminpaa (a) hel.fi 

Rakennussuojelu 

Sakari Mentu, arkkitehti, p. (09) 310 37217, sakari.mentu (a) hel.fi 

Vuorovaikutus 
Anu Hämäläinen, vuorovaikutusasiantuntija, p. (09) 310 37396, 

anu.hamalainen (a) hel.fi 

  

Kaupunkisuunnittelua voi seurata Suunnitelmavahti-palvelun avulla 
(https://www.hel.fi/suunnitelmavahti) sekä sosiaalisen median kana-
vissa (https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto ja 
https://twitter.com/helsinkikymp). 

Helsingissä 21.4.2022 

Hanna Pikkarainen 
tiimipäällikkö 

mailto:mikko.juvonen@hel.fi
mailto:anu.lamminpaa@hel.fi
mailto:sakari.mentu@hel.fi
mailto:anu.hamalainen@hel.fi
https://www.hel.fi/suunnitelmavahti
https://www.facebook.com/helsinkikaupunkiymparisto
https://twitter.com/helsinkikymp
http://www.facebook.com/helsinkisuunnittelee
https://twitter.com/ksvhelsinki
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Kaavoituksen eteneminen 

Vireilletulo 

• kaavoitus on tullut vireille kaupungin aloitteesta 
• suunnittelusta on tiedotettu vuosien 2017–22 kaavoituskatsauksissa ja vuosittain järjestettä-

vissä kantakaupungin asukasilloissa 
 

▼ 

OAS 

• OAS ja muuta aineistoa nähtävillä 14.1.–4.2.2019, yleisötilaisuus 19.1.2019 Oodi kirjastossa 
• nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-

tiset -lehdessä 
• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
• OASia päivitetään kaavatyön edetessä ja tarkennetaan prosessin kuvausta 

 
▼ 

Keskustavisio 

Kantakaupunkia ja keskustaa koskeva maankäytön keskustavisio ja sen laaja vuorovaikutustyö 
luovat pohjaa ja kehittämisen periaatteita kantakaupungin asemakaavojen ajantasaistamiselle 
sekä alueen hankkeille. 

Noin 10 000 ihmistä osallistui vuorovaikutukseen alueen nykytilanteesta ja tulevaisuudesta vuo-
sina 2018–19 järjestetyissä keskustavision avoimissa tilaisuuksissa sekä kyselyjen kautta. Vuoro-
vaikutuksenprosessi ja tulokset koottiin yhteen: Millainen on tulevaisuuden kantakaupunki? Kes-
kustavision vuorovaikutuksen kuvaus, (2019). Vuorovaikutuksen sekä asiantuntijatyön ja selvitys-
ten pohjalta laadittiin Maankäytön keskustavisio. 

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Helsingin keskustavision - Linjauksia maankäytön ja lii-
kenteen suunnittelulle kantakaupungissa hyväksyi maankäytön ja liikkumisen jatkosuunnittelun 
pohjaksi 6.10.2020. 

Kaupunginhallitus hyväksyi keskustavision 25.1.2021. 
 

▼ 

Luonnos 

• Ensimmäinen asemakaavan muutos koskee Kampin kaupunginosaa ja osin Leppäsuon kort-
telia. Kampista saatujen kokemusten perusteella kaavatyötä jatketaan seuraavissa kaupun-
ginosissa 

• Kampin luonnosvaiheen aineisto nähtävillä 2.–23.5.2022, asukastilaisuus järjestetään 
11.5.2022 klo 17–18 

• nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla https://www.hel.fi/suunnitelmat ja Helsingin Uu-
tiset -lehdessä 

• mahdollisuus esittää mielipiteitä 
• kaavaluonnos esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta elokuussa 2022 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille mielipiteen jättäneille, 

jotka ovat mielipiteen yhteydessä erikseen ilmoittaneet sähköposti- tai postiosoitteensa 
 

▼ 

https://www.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/suunnitelmat
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Ehdotus 

• Kampin kaavaehdotus esitellään kaupunkiympäristölautakunnalle arviolta 2023 
• kaavan valmistelun aikana saatuihin huomautuksiin vastataan vuorovaikutusraportissa, joka 

löytyy karttapalvelusta https://kartta.hel.fi/suunnitelmat 
• kaavaehdotuksen julkisesta nähtävilläolosta ilmoitetaan verkkosivuilla 

https://www.hel.fi/kaavakuulutukset 
• mahdollisuus tehdä muistutus, viranomaisilta pyydetään lausunnot 
• kaupunkiympäristölautakunnan päätöksistä lähetetään tieto niille muistutuksen jättäneille, 

joiden sähköposti- tai postiosoite ilmenee muistutuksesta 
• muistutukset ja lausunnot käsitellään lautakunnassa 

 
▼ 

Hyväksyminen 

• kaupunginhallitus käsittelee kaavaehdotuksen 
• kaupunginvaltuusto hyväksyy kaavan 
• tieto kaavan hyväksymistä koskevasta päätöksestä lähetetään niille, jotka ovat sitä kirjalli-

sesti pyytäneet kaavaehdotuksen julkisen nähtävilläolon aikana 
• hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen 
• hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla, jos korkein hallinto-oikeus 

myöntää valitusluvan 
• kaava tulee voimaan, jos hyväksymispäätöksestä ei ole valitettu tai valitukset on hylätty. 

 

 
  

https://kartta.hel.fi/suunnitelmat
https://www.hel.fi/kaavakuulutukset
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Kuva 2. Ensimmäinen kaavamuutos laaditaan Kamppiin sekä Lep-
päsuon kortteliin. Katkoviiva kuvaa kaupunginosan rajaa ja tarkastelu-
aluetta. Punaisella on merkitty ne alueet, joihin asemakaavan muutos 
kohdistuu. Rajaus voi tarkentua työn edetessä. Asemakaavamuutokset 
koskevat vain niitä alueita, joilla on tarve ajantasaistaa asemakaavat. 
Asemakaavamuutokset eivät koske muun muassa uusia asemakaavoja 
tai kehittämis- ja hankealueita. Aluetta koskeva kaavaluonnosaineisto 
tulee nähtäville toukokuussa 2022. 

 


