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Kaupunkiympäristölautakunta 01.03.2022 § 111
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Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallitukselle

 että yleiskaavan toteuttamisohjelma 2022 hyväksytään yleiskaavan 
2016 mukaisen maankäytön sekä ajantasaisen yleiskaavakokonai-
suuden jatkosuunnittelun aikataulutuksen pohjaksi.

 että yleiskaavan toteuttamisohjelmaa tarkistetaan valtuustokausit-
tain kaupunkistrategian valmistelun yhteydessä.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti, että yleiskaavan toteuttamisoh-
jelman seuraava päivitys aloitetaan valtuustokauden puolivälissä yleis-
kaavan toteuttamisohjelman tarkistuksella.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että kaupunkistrategiassa 
vahvistetun Lumo-ohjelman tavoitteen 2.2. ”Säilytämme seudullisen 
maanpeiteaineiston mukaisten metsäisten ja puustoisten alueiden 



Helsingin kaupunki Esityslista 24/2022 2 (9)
Kaupunginhallitus

Asia/18
13.6.2022

määrän noin kolmasosana kaupungin maapintaalasta” toteutuminen 
varmistetaan määrätietoisesti kaavoituksen suunnittelun varhaisista 
vaiheista aina kaavoituksen lopputulemaan asti.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että kaupunkistrategian kir-
jauksen ”arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista” kritee-
rejä valmistellaan niin että niistä voidaan informoida lautakuntaa tämän 
vuoden aikana. Kriteeristöä kehitetään tunnistamaan arvokkaimman 
kaupunkiluonnon piirteet hyödynnettäväksi kaavoitustyössä.

Liitteessä ”Tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi” todetaan, että toi-
mitilan vajaakäyttöaste on pysynyt pääkaupunkiseudulla korkealla vii-
me vuodet. Lisäksi todetaan, että toimitilatarpeen ei arvioida kokonai-
suudessaan kasvavan, mutta että uuden tilan kysynnän johdosta myös 
toimitilarakentamista tarvitaan erityisesti hyvillä sijainneilla (s. 8.) Tämä 
seikat yhdessä tarkoittavat sitä, että osa nyt olemassa olevasta toimiti-
lasta jää osa pysyvästi vaille käyttöä.

Yllä olevaan perustuen lautakunta edellyttää, että sille tuodaan alku-
vuodesta 2023 tarkastelu tyhjänä olevasta toimitilasta sopivalla aika-
perspektiivillä alueittain ja suunnitelmat siitä, miten huolehditaan siitä, 
että tyhjää toimitilaa voidaan tarvittaessa muuntaa joustavasti myös 
muuhun käyttöön. 

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Yleiskaavan 2016 yritysa-
lueiden osalta niiden tehokkuutta, tuottavuutta ja työpaikkamäärää voi-
daan kasvattaa. Arvioidaan yksilöllisesti näiden alueiden osalta tarvetta 
sellaisiin osayleiskaavoihin, jotka mahdollistavat sekoittuneen nykyistä 
tehokkaamman kaupunkirakenteen.

Jokeri-Nollan suunnittelun yhteydessä arvioidaan Herttoniemen yritysa-
lueen maankäytön tehokkuutta suhteessa uuteen raideinvestointiin. 
Tarvittaessa valmistaudutaan muutoksiin, jotka mahdollistavat sekoit-
tuneen kaupunkirakenteen yhdessä työpaikka-alueen kehittymisen 
kanssa.

Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoituksessa huomioidaan, että 
Länsiväylän välityskyky on riittävä erityisesti Länsisataman liikenne 
huomioiden.

Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan yhteydessä huolehditaan 
Viikinrannan yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta kaavoituksen 
keinoin myös osayleiskaavan ulkopuolella.

Toimeenpanosuunnitelmassa Östersundomin kaavoituksessa huomioi-
daan osana kokonaisuutta pientalo- ja townhouse-tyyppisten ratkaisu-
jen tarve Helsingissä.
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Selvitetään Jokeri0:n ensi vaiheen toteutuksen yhteydessä raideyhtey-
den jatkaminen Roihupellon kautta Itäkeskukseen.

Itäkeskuksen kehittämistä kiirehditään ja Itäväylän ja Kehä1:n risteysa-
lueen parantaminen käynnistetään Itäkeskuksen suunnitteluperiaattei-
den pohjalta siten, että aluetta kehitetään viihtyisämmäksi ja toimi-
vammaksi kaikki eri liikkumismuodot huomioiden. Liittymäalueen uudis-
tamisen periaatteena on kunnianhimoinen ja nykyiset ongelmat poista-
va, sujuvan liikkumisen mahdollistava ratkaisu.

Kasvun paikka -kaupunkistrategian mukaisesti Vartiosaari osoitetaan 
virkistyskäyttöön. Vartiosaareen laaditaan virkistyskäytön ja pienimuo-
toisen rakentamisen mahdollistava osayleiskaava. Samalla saaren 
saavutettavuutta parannetaan ensisijaisesti siltayhteyksin.

Lautakunta päätti todeta, että kaupunki ryhtyy valmistelemaan Kansal-
lisen kaupunkipuiston perustamista kaupunginhallituksen päätöksen 
mukaisesti ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Haltialan muodos-
taman ytimen pohjalta. Kansallisen kaupunkipuiston täydentämistä tar-
kastellaan tarvittaessa jatkossa muuhun kaavoitukseen, luontokartoi-
tukseen ja virkistysalueiden suunnitteluun sisältyen. Kansallisen kau-
punkipuiston ja Nyky plus –vaihtoehtoon liittyvän muun valmistelun yh-
teisenä tavoitteena on luoda verkostomainen kokonaisuus, joka ulottuu 
koko kaupungin alueelle, myös esikaupunkien ympäristöihin.

Myös Helsingin kaupunkipuiston merkitystä, asemaa ja imagoa vahvis-
tetaan. Helsingin kaupunkipuiston jatkosuunnittelu suunnataan koko 
kaupungin alueelle huomioiden myös esikaupunkialueen.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäisessä vaiheessa kiinnite-
tään erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn hankkeiden edistämiseen 
ja priorisoimiseen pyöräliikenteen kehittämisohjelman sekä hyväksy-
tyksi tultuaan kävelyn edistämisohjelman mukaisesti. Samalla valmis-
tellaan ohjelmien pohjalta konkreettisia pidemmän aikavälin kävelyä ja 
pyöräilyä edistäviä tavoitteita yleiskaavan toteuttamisen seuraaviin vai-
heisiin.

Käsittely

01.03.2022 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus 1:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että kaupun-
kistrategiassa vahvistetun Lumo-ohjelman tavoitteen 2.2. ”Säilytämme 
seudullisen maanpeiteaineiston mukaisten metsäisten ja puustoisten 
alueiden määrän noin kolmasosana kaupungin maapintaalasta” toteu-
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tuminen varmistetaan määrätietoisesti kaavoituksen suunnittelun var-
haisista vaiheista aina kaavoituksen lopputulemaan asti.

Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että kaupunkistrategian kir-
jauksen ”arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista” kritee-
rejä valmistellaan niin että niistä voidaan informoida lautakuntaa tämän 
vuoden aikana. Kriteeristöä kehitetään tunnistamaan arvokkaimman 
kaupunkiluonnon piirteet hyödynnettäväksi kaavoitustyössä.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Anni Sinnemäki: Liitteessä ”Tietopohja ja toimintaympäristöanalyysi” 
todetaan, että toimitilan vajaakäyttöaste on pysynyt pääkaupunkiseu-
dulla korkealla viime vuodet. Lisäksi todetaan, että toimitilatarpeen ei 
arvioida kokonaisuudessaan kasvavan, mutta että uuden tilan kysyn-
nän johdosta myös toimitilarakentamista tarvitaan erityisesti hyvillä si-
jainneilla (s. 8.) Tämä seikat yhdessä tarkoittavat sitä, että osa nyt ole-
massa olevasta toimitilasta jää osa pysyvästi vaille käyttöä.

Yllä olevaan perustuen lautakunta edellyttää, että sille tuodaan alku-
vuodesta 2023 tarkastelu tyhjänä olevasta toimitilasta sopivalla aika-
perspektiivillä alueittain ja suunnitelmat siitä, miten huolehditaan siitä, 
että tyhjää toimitilaa voidaan tarvittaessa muuntaa joustavasti myös 
muuhun käyttöön. 

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että Yleis-
kaavan 2016 yritysalueiden osalta niiden tehokkuutta, tuottavuutta ja 
työpaikkamäärää voidaan kasvattaa. Arvioidaan yksilöllisesti näiden 
alueiden osalta tarvetta sellaisiin osayleiskaavoihin, jotka mahdollista-
vat sekoittuneen nykyistä tehokkaamman kaupunkirakenteen.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 4:
Anni Sinnemäki: Jokeri-Nollan suunnittelun yhteydessä arvioidaan 
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Herttoniemen yritysalueen maankäytön tehokkuutta suhteessa uuteen 
raideinvestointiin. Tarvittaessa valmistaudutaan muutoksiin, jotka mah-
dollistavat sekoittuneen kaupunkirakenteen yhdessä työpaikka-alueen 
kehittymisen kanssa.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sin-
nemäen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Risto Rautava: Kantakaupungin suunnittelussa parannetaan keskustan 
saavutettavauutta kaikilla liikkumismuodoilla ja hyödynnetään myös 
maanalaisia ratkaisuja.

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus 2:
Risto Rautava: Hernesaaren kaavan eteneminen varmistetaan huo-
mioiden tuleva oikeuden päätös ja varmistetaan liikenneratkaisujen su-
juvuus esimerkiksi maanalaisella ratkaisulla.

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus 3:
Risto Rautava: Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoituksessa huo-
mioidaan, että Länsiväylän välityskyky on riittävä erityisesti Länsisata-
man liikenne huomioiden.

Kannattaja: Laura Rissanen

Vastaehdotus 4:
Risto Rautava: Viikinrannan-Lahdenväylän osayleiskaavan yhteydessä 
huolehditaan Viikinrannan yritysten toimintaedellytysten turvaamisesta 
kaavoituksen keinoin myös osayleiskaavan ulkopuolella.

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 5:
Risto Rautava: Toimeenpanosuunnitelmassa Östersundomin kaavoi-
tuksessa huomioidaan osana kokonaisuutta pientalo- ja townhouse-
tyyppisten ratkaisujen tarve Helsingissä.

Kannattaja: Olli-Pekka Koljonen
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Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Risto Rau-
tavan vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Olli-Pekka Koljonen: "Selvitetään Jokeri0:n ensi vaiheen toteutuksen 
yhteydessä raideyhteyden jatkaminen Roihupellon kautta Itäkeskuk-
seen.”

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 2:
Olli-Pekka Koljonen: "Itäkeskuksen kehittämistä kiirehditään ja Itäväy-
län ja Kehä1:n risteysalueen parantaminen käynnistetään Itäkeskuksen 
suunnitteluperiaatteiden pohjalta siten, että aluetta kehitetään viihtyi-
sämmäksi ja toimivammaksi kaikki eri liikkumismuodot huomioiden. Liit-
tymäalueen uudistamisen periaatteena on kunnianhimoinen ja nykyiset 
ongelmat poistava, sujuvan liikkumisen mahdollistava ratkaisu."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 3:
Olli-Pekka Koljonen: "Kasvun paikka -kaupunkistrategian mukaisesti 
Vartiosaari osoitetaan virkistyskäyttöön. Vartiosaareen laaditaan virkis-
tyskäytön ja pienimuotoisen rakentamisen mahdollistava osayleiskaa-
va. Samalla saaren saavutettavuutta parannetaan ensisijaisesti siltayh-
teyksin."

Kannattaja: Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Olli-Pekka 
Koljosen vastaehdotuksen.

Vastaehdotus 1:
Arvind Ramachandran: Lautakunta toteaa, että kaupunki ryhtyy valmis-
telemaan Kansallisen kaupunkipuiston perustamista kaupunginhallituk-
sen päätöksen mukaisesti ilmeisimpien alueiden, Keskuspuiston ja Hal-
tialan muodostaman ytimen pohjalta. Kansallisen kaupunkipuiston täy-
dentämistä tarkastellaan tarvittaessa jatkossa muuhun kaavoitukseen, 
luontokartoitukseen ja virkistysalueiden suunnitteluun sisältyen. Kan-
sallisen kaupunkipuiston ja Nyky plus –vaihtoehtoon liittyvän muun 
valmistelun yhteisenä tavoitteena on luoda verkostomainen kokonai-
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suus, joka ulottuu koko kaupungin alueelle, myös esikaupunkien ympä-
ristöihin.

Myös Helsingin kaupunkipuiston merkitystä, asemaa ja imagoa vahvis-
tetaan. Helsingin kaupunkipuiston jatkosuunnittelu suunnataan koko 
kaupungin alueelle huomioiden myös esikaupunkialueen.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Vastaehdotus 2:
Arvind Ramachandran: Yleiskaavan toteuttamisohjelman ensimmäi-
sessä vaiheessa kiinnitetään erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn 
hankkeiden edistämiseen ja priorisoimiseen pyöräliikenteen kehittämi-
sohjelman sekä hyväksytyksi tultuaan kävelyn edistämisohjelman mu-
kaisesti. Samalla valmistellaan ohjelmien pohjalta konkreettisia pidem-
män aikavälin kävelyä ja pyöräilyä edistäviä tavoitteita yleiskaavan to-
teuttamisen seuraaviin vaiheisiin.

Kannattaja: Anni Sinnemäki

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Arvind 
Ramachandranin vastaehdotuksen.

1 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Risto Rautavan vastaehdotuksen 1 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 7
Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Tuomas Nevanlinna, 
Amanda Pasanen, Arvind Ramachandran, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 6
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Marleena 
Isomaa, Risto Rautava, Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 7 - 
6.

2 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Risto Rautavan vastaehdotuksen 2 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 8
Marleena Isomaa, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, 
Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Arvind Ramachandran, Anni 
Sinnemäki
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Ei-äänet: 5
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva, Risto Rau-
tava, Laura Rissanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi esittelijän ehdotuksen äänin 8 - 
5.

3 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Risto Rautavan vastaehdotuksen 3 mukaisesti muutettuna

Jaa-äänet: 5
Otso Kivekäs, Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Arvind Ramac-
handran, Anni Sinnemäki

Ei-äänet: 8
Tarik Ahsanullah, Silja Borgarsdottir Sandelin, Marleena Isomaa, Atte 
Kaleva, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, Risto Rautava, Laura Ris-
sanen

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Risto Rautavan vastaehdotuk-
sen äänin 8-5 

4 äänestys

JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Arvind Ramachandranin vastaehdotuksen 1 mukaisesti 
muutettuna

Jaa-äänet: 3
Tarik Ahsanullah, Risto Rautava, Laura Rissanen

Ei-äänet: 8
Marleena Isomaa, Otso Kivekäs, Olli-Pekka Koljonen, Sami Kuusela, 
Tuomas Nevanlinna, Amanda Pasanen, Arvind Ramachandran, Anni 
Sinnemäki

Tyhjä: 2
Silja Borgarsdottir Sandelin, Atte Kaleva

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi Arvind Ramachandranin vas-
taehdotuksen äänin 8-3 (2 tyhjää).

08.02.2022 Pöydälle

01.02.2022 Pöydälle

Esittelijä
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