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§ 318
Lausunto Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 -
ehdotuksesta

HEL 2020-004734 T 10 03 01

Päätös

Kaupunginhallitus antoi Vantaan kaupungille Vantaan yleiskaava 2020 
-ehdotuksesta seuraavan lausunnon: 

Yleiskaavaehdotus on hyvin perusteltu ja tukee pääkaupunkiseudun 
tavoiteltua kehitystä. Kasvun ohjaaminen kaupunkirakenteen sisään tu-
kee kestävää liikkumista, parantaa kaupunkitilan laatua ja vastaa ur-
baanin asumisen kasvavaan kysyntään. Merkittävimmän kasvukäytä-
vän sijoittaminen raitiotien varteen tukee raideliikenteen verkoston vah-
vistumista ja verkostomaisen aluerakenteen kehittymistä koko pääkau-
punkiseudun tasolla.

Helsingin kaupungin kaavaluonnoksesta esittämät mielipiteet on pää-
osin hyvin huomioitu. Yhteistyö Helsingin ja Vantaan kaupunkien kes-
ken niin tässä asiassa kuin Östersundomin yhteisen yleiskaavan, MAL 
2019 -suunnitelman sekä muiden seudullisten suunnitelmien osalta on 
ollut sujuvaa ja toimivaa.

Östersundomin alueella Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsin-
gin, Vantaan ja Sipoon yhteisen yleiskaavan hyväksymistä koskevan 
päätöksen. Valitusprosessi on kesken. Östersundomin yleiskaavan rat-
kaisut on tuotu lähes sellaisenaan Vantaan yleiskaavaehdotukseen, 
mutta niitä on varauduttu täsmentämään. Vantaan yleiskaavaehdotuk-
sessa Länsisalmen alueen uuden kaupunkirakenteen toteutus on pe-
rustellusti sidottu Östersundomin ja itäisen metron jatkeen toteutuk-
seen.

Ilmastonäkökulmasta Vantaan yleiskaavaehdotus on Helsingin yleis-
kaavan tapaan mahdollistava. Maankäytön tiivistäminen vähentää hiili-
dioksidipäästöjä liikennejärjestelmän kautta, mutta tämän vaikuttavuut-
ta kokonaisuuteen ei ole tarkemmin arvioitu. Yleiskaavaehdotus muo-
dostaa hyvän rungon uusien energiajärjestelmien suunnitteluun ja ra-
kentamisen aikaisten päästöjen arviointiin.

Selostuksessa on erikseen tunnistettu Aviapoliksen, Tikkurilan ja Hel-
singin Malmin keskinäinen historiallinen yhteys ja hahmoteltu tulevai-
suuden seudullista keskustavisiota näitä yhdistävään Keravanjokeen 
tukeutuen. Avaus on lähtökohtana hedelmällinen ja tarjoaa hyvien yh-
teyksiensä ansiosta vahvan kehittämispotentiaalin. Keravanjoen ohella 
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on paikallaan tunnistaa Tuusulanbulevardi, sen raitiotie ja koko Käpy-
lästä Pakkalan ja Aviapoliksen alueille ulottuva kokonaisuus seutua 
laajemminkin yhdistävänä tekijänä. Suunnitteluyhteistyötä edellyttäviä 
yhteyksiä on muuallakin, kuten lännessä Kehäradan varrella, idässä 
Mellunmäen, Jakomäen ja Hakunilan välillä sekä Östersundomissa.

Keskustoja ja kaupan sijoittumista koskevat merkinnät ovat tarkentu-
neet luonnoksesta. Tavoitteet ovat hyvin linjassa Helsingin vastaavien 
kanssa.

Liikenne ja verkostot

Lentoradan ja Tallinna-tunnelin merkinnät on muutettu luonnoksessa 
olleista ohjeellisista linjauksista poiketen yhteystarvemerkinnäksi, jonka 
perusteella ratasuunnitelmien hyväksyminen ei ole mahdollista. Merkin-
tä tulee säilyttää viimeisimpien suunnitelmien mukaisena ohjeellisena 
linjausmerkintänä, jotta varauksella on riittävät oikeusvaikutukset.

Vantaan raitiotien yhteystarpeet Viikin–Malmin raitiotiehen on otettu 
huomioon, samoin varikon tilavarauksen riittävyys myös muiden seu-
dullisten raitiolinjojen käyttöön. Vielä on kuitenkin selvitettävä raitiotien 
vaikutus liityntäpysäköinnin tarpeeseen ja sen kustannukset. Vantaan 
raitiotien yhdistäminen mahdollisesti Vantaalle jatkettavaan Tuusulan-
bulevardin raitiotiehen tulee varmistaa verkostomaisen rakenteen vah-
vistamiseksi. 

Östersundomin yleiskaavassa on osoitettu metron kanssa rinnakkainen 
joukkoliikenteen runkolinjavaraus uuden pääkadun yhteyteen. Vantaan 
yleiskaavassa tämä katu on kuvattu tärkeäksi paikallista liikennettä pal-
velevaksi väyläksi, kun Östersundomin yleiskaavassa yhteys toimii 
seudullisen tieyhteyden osana. Jatkosuunnittelussa on varmistettava, 
että seudullinen yhteystarve toteutuu.

Kehä III:n ja Itäväylän liittymä on Östersundomin yleiskaavassa esitetty 
eritasoliittymän symbolilla. Merkintä tulisi esittää myös Vantaan yleis-
kaavassa, vaikka se sijoittuisikin pääosin Helsingin puolelle.

Tiivistyvä kaupunkirakenne voi vaarantaa tilaa vaativien logistiikka-
alueiden riittävyyden. Helsinki pitää tärkeänä, että Vuosaaren sataman 
logistiikkaketjujen kannalta välttämättömille logistisille toiminnoille voi-
daan tulevaisuudessakin osoittaa riittävät varaukset. Erityistä huomiota 
tulee kiinnittää riittävään määrään raskaan liikenteen taukopaikkoja.

Pyöräilybaanojen linjaukset on ehdotuksessa tarkennettu sopimaan 
hyvin yhteen Helsingin suunnitelmien kanssa.
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On hyvä, että Vantaan yleiskaavaehdotuksen yleismääräyksiin on lisät-
ty maininta yhdyskuntateknisten tilojen ja laitteiden sijoittamisesta. 
Kaavakartalla olisi lisäksi hyvä huomioida Östersundomin yleiskaava-
kartalla osoitetut tärkeimmät yhdyskuntatekniset johdot, putket ja tun-
nelit. Näitä ovat esimerkiksi yhdyskuntateknisen huollon tunnelit (yk) ja 
pääkaupunkiseudun itäisen jätevedenpuhdistuslaitoksen jätevesitunneli 
(j).

Junaliikenteen varikot

Raideliikenteen kasvu koko pääkaupunkiseudulla on positiivinen asia, 
mutta tuo mukanaan tarpeen varata maa-alueita siihen liittyville välttä-
mättömille toiminnoille, kuten junavarikoille. Helsingin ja koko seudun 
näkökulmasta on tarpeen, että Vantaa osoittaa yleiskaavassa riittävät 
ja selkeät liikennealuevaraukset kasvavan junaliikenteen varikkotarpei-
siin, seudullisen junaliikenteen toimivuuden kannalta tarkoituksenmu-
kaiseen paikkaan.

Viheryhteydet ja virkistys

Viheryhteyksien liittyminen Helsingin yleiskaavassa osoitettuun viher-
verkostoon on otettu hyvin huomioon. Helsingin kaupunki pitää tärkeä-
nä seudullisten ulkoilureittien ja ekologisten yhteyksien jatkuvuuden 
turvaamista. Yhteistyö reitistön, virkistyspalveluiden ja viheryhteyksien 
kehittämiskohtien sekä ekologisten verkostojen suunnittelussa on ollut 
hyvää ja se on jatkossakin tarpeellista.

Seudullisen ulkoilureittiverkoston kehittämisen kannalta on erityisen 
tärkeää, että Helsingin Vanhankaupunginlahdelta alkavaa Kivikon ul-
koilupuiston, Jakomäen, Vaaralan ja Hakunilan liikuntapuiston kautta 
Sipoonkorpeen kulkevaa seudullista yhteyttä kehitetään ottaen huo-
mioon metsäalueiden kytkeytyneisyys ja reitistön sujuvuus. Yleiskaa-
vaehdotuksessa on otettu huomioon ekologiset yhteydet, jokivarsien 
virkistysvyöhykkeen kehittäminen ja ohjeelliset virkistysreitit, pyöräilyn 
baanat ja baanan yhteystarpeet, mitkä tukevat seudullisen viher- ja vir-
kistysverkoston kehittämistä.

Hallinto-oikeuden kumoaman Östersundomin yhteisen yleiskaavan ta-
voitteellinen virkistysverkkosuunnitelma on huomioitu keskeisiltä osin. 
Sipoonkorven ja Mustavuoren välinen ekologinen yhteys on huomioitu 
Vantaan yleiskaavaehdotuksen ajoitusmääräyksissä, viheryhteyden 
kehittämiskohteina ja ekologisen runkoyhteyden merkinnällä. Öster-
sundomin yleiskaavassa ekologisen yhteyden kehittämisestä on mää-
rätty vielä Vantaan yleiskaavaehdotusta yksityiskohtaisemmin Natura-
alueen metsälajiston yhteyksien turvaamiseksi.

Esittelijä
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kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 7.4.2020
2 Vantaan Yleiskaava 2020 ehdotus kaavakartta
3 Vantaan Yleiskaava 2020 ehdotus selostus
4 Luonnoksen lausunnot ja vastineet 23.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Lausuntopyyntö

Vantaan kaupunki pyytää Helsingin kaupungin lausuntoa 5.6.2020 
mennessä.

Vantaan yleiskaava 2020 -ehdotus

Vantaan yleiskaava kattaa koko kaupungin alueen ja osoittaa koko-
naiskuvan kasvun mahdollisuuksista, Vantaan kaupungin rakenteesta 
ja kytkeytymisestä osaksi seutua. Kaavan aikatähtäin on vuodessa 
2050, joka on sama aikatähtäin kuin Helsingin yleiskaavassa 2016 ja 
Uusimaa-kaavassa. 

Yleiskaava on laadittu aluevarauskaavana. Se ohjaa asemakaavoitusta 
ja muuta tarkemman tason suunnittelua, kuten liikennehankkeita ja 
teknisen verkoston rakentamista. Kaavakartan aluevarauksia täsmen-
tävät yleiskaavamääräykset. Nähtävillä oleva materiaali koostuu kaa-
vakartasta ja kahdesta liitekartasta, kaavamääräyksistä sekä kaavase-
lostuksesta. Lisäksi yleiskaavasta on laadittu laajat vaikutusten arvioin-
nit sekä muita selvityksiä.

Saadut lausunnot
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Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Esitys on 
lautakunnan lausunnon mukainen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Lausuntopyyntö 7.4.2020
2 Vantaan Yleiskaava 2020 ehdotus kaavakartta
3 Vantaan Yleiskaava 2020 ehdotus selostus
4 Luonnoksen lausunnot ja vastineet 23.3.2020

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Vantaan kaupunki Esitysteksti

.


