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§ 236
Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle 
vuoden 2016 arviointikertomuksesta

HEL 2016-004947 T 00 03 00

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa tarkastuslautakunnalle seu-
raavan lausunnon:

Kohta 5.2 Strategiaohjelman ja ympäristöpolitiikan energiatehokkuusta-
voitteiden toteuttaminen 

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluviraston tulee ny-
kyistä enemmän ohjata kaavoituksella kaupunkirakenteen ja rakennus-
ten energiatehokkuuden parantamista.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
on tehostanut energiatehokkuustavoitteiden toteutumista kaavoitustoi-
minnallaan. Maankäytön suunnittelulla on tiivistetty kaupunkirakennetta 
sekä kehitetty tehokasta liikennejärjestelmää pitkällä tähtäyksellä. Kau-
punkisuunnitteluvirastossa on kehitetty ekotehokkuustyökaluja maan-
käytön suunnittelun energiatehokkuutta mittaamaan.

Kaava mahdollistaa lähes aina keskitetyn kaukolämmön rakentamisen 
ja siihen liittymisen jättäen kuitenkin kuluttajalle vaihtoehdon valita itse 
järjestelmä, jota pitää hyvänä.

Kaavan ohjausvaikutukset rakennusten energiatehokkuuteen ovat vä-
häiset. Tontinluovutusehdoissa voidaan antaa rakentamismääräyksiä 
asiasta.

Kaavan tarkoituksena ei ole estää uusien energiajärjestelmien kehittä-
mistä. Kaavan laatimisen yhteydessä testataan ja kehitetään jatkuvasti 
uusia energiajärjestelmiä yhdessä hankkeiden toteuttajien kanssa, mitä 
virasto pitää hyvänä yhteistoimintamuotona. Parhaisiin lopputuloksiin 
päästään yhteistyöllä sovittelemalla eri osapuolten tarpeet keskenään.

Kohta 5.6 Suurien liikenneinvestointien ja tontinluovutuksen koordinaa-
tio

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkanslian ja kaupunkisuun-
nitteluviraston tulee saattaa loppuun liikennehankkeiden käsittelyoh-
jeen valmistelu organisaatiouudistuksen jälkeen siten, että ohjeessa 
huomioidaan myös hankkeiden vaikutukset maan arvon nousuun.
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Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
kehittää edelleen isojen liikennehankkeiden vaikutusten arvioinnin ko-
konaisuutta. Hankkeiden suunnittelu ja arviointi on tarkentuva prosessi. 
Suunnittelun edetessä myös vaikutusten arviointi tarkentuu. Vaikutus-
ten arvioinnin kokonaisuutta kehitetään siten, että maan arvon nousuun 
vaikuttavia tekijöitä voidaan tuoda päätöksenteon pohjaksi jo alustavien 
tarkasteluiden aikana.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa myös, että organisaatiouudistuk-
sen jälkeen loppuun valmisteltavassa katu-, liikenneväylä-, rata- ja 
puistohankkeiden käsittelyohjeessa huomioidaan maan arvon nousuun 
vaikuttavat tekijät. Lisäksi arvioinneissa tulee huomioida myös arvioin-
tialueen maanomistusolosuhteet ja arvioida näihin perustuen vaikutuk-
set kaupungin maasta saamiin tuloihin.  

Kohta 5.8 Asunto- ja maankäyttöpolitiikka hyvinvoinnin edistämisessä

Tarkastuslautakunta toteaa, että kaupunginkansliassa ja kaupunki-
suunnitteluvirastossa tulee selvittää, miten maankäyttöä ja asumista 
koskevien hyvinvointitavoitteiden toteutumista voidaan seurata.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että kaupunkisuunnitteluvirasto 
voi toteuttaa suunnitteluprosessin kaikissa vaiheissa maankäyttöä ja 
asumista koskevia hyvinvointitavoitteita viihtyisästä, turvallisesta ja ter-
veellisestä elinympäristöstä.

Kaupunkisuunnitteluvirasto mahdollistaa maankäytön suunnittelun ta-
voitteiden toteutumisen. Rakentamisen myötä tavoitteet konkretisoitu-
vat. Tavoitteiden toteutumisen edellytys on yhteistyö sekä virallisella et-
tä epävirallisella tasolla. Hyvinvointitavoitteet ovat ominaisuuksiltaan 
yleensä laadullisia ja muutokset näkyvät hitaasti, joten niiden toteutumi-
nen vaatii vuositasoa pitkäjänteisempää kehityksen laadullista ja osit-
tain määrällistäkin arviointia. Helsingin seudun yhteisesti asettamien ta-
voitteiden seuranta tapahtuu MAL-sopimuksen seurannan yhteydessä 
ja tulokset arvioidaan vuosittain kuntien ja valtion yhteisessä seuranta-
kokouksessa. Uuden strategiakauden osalta on mahdollista arvioida 
tarvitaanko esimerkiksi kokonaisvaltaista laadullista arviota. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa hyvinvointiin liittyvien tavoitteiden toteu-
tumista ei ole seurattu yhtenä kokonaisuutena, mutta niihin liittyvien ta-
voitteiden toteutumista seurataan osana muuta seurantaa. 

Kaavoituksen ja liikennesuunnittelun laatuarvioinnin menetelmän kehit-
tämistyö on ohjelmointivaiheessa. Laatuarvioinnissa keskeistä on hy-
vinvointiin liittyvien tavoitteiden mittaaminen. Laatuarvioinnin ohjelmoin-
nin yhteydessä on myös kirjattu olemassa olevia, hyväksi havaittuja toi-
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mintatapoja, joiden avulla laatua ja siihen liittyviä hyvinvoinnin tavoittei-
ta voidaan seurata ja pitää yllä.

Asemakaavoituksen tulee mahdollistaa kaikkien hallinta-ja rahoitus-
muotojen toteuttaminen AM-ohjelman mukaisesti. Hallinta- ja rahoitus-
muodoista päättäminen tapahtuu kaupungin maalla tontinluovutusvai-
heessa. Valtion ja yksityisen maalla se kirjataan maankäyttösopimuk-
siin. Hankkeiden hallintamuotojakaumien määrittely edellyttää seuran-
taa alueiden hallintamuotojakaumasta suhteessa alueen hyvinvointita-
voitteisiin. Jotta valtion ja yksityisellä maalla yksittäisissäkin hankkeissa 
pystytään soveltamaan AM-ohjelman ja alueen hyvinvointiin liittyviä ta-
voitteita toteuttavaa hallintamuotojakaumaa, määrittely on tehtävä jo 
kaavoituksen alkuvaiheessa. Menettelystä on sovittu yhteistyössä kau-
punkisuunnitteluviraston, kiinteistöviraston ja kaupunginkanslian kans-
sa.
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Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Helsingin kaupungin hallinnon ja talouden tarkastussäännön mukaan 
tarkastuslautakunnan tulee laatia kaupunginvaltuuston asettamien toi-
minnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta arviointikerto-
mus valtuustolle. Kertomuksesta tulee hankkia tarkastussäännön mu-
kaisesti kaupunginhallitukselta ja muilta kaupungin toimielimiltä tarvitta-
vat lausunnot valtuustolle toimitettavaksi. Tarkastuslautakunta pyytää 
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kaupunkisuunnittelulautakunnan lausuntoa kertomuksen kohdista 5.2, 
5.6 ja 5.8.

Tarkastuslautakunta on pyytänyt kaupunkisuunnittelulautakuntaa anta-
maan asiasta lausunnon tarkastuslautakunnalle 10.5.2017 mennessä.

Esittelijä
virastopäällikkö
Mikko Aho

Lisätiedot
Leila Koivulehto, erityissuunnittelija, puhelin: 310 37343

leila.koivulehto(a)hel.fi
Reetta Putkonen, liikennesuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 37079

reetta.putkonen(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247

eija.kivilaakso(a)hel.fi
Hanna Pikkarainen, toimistoarkkitehti, puhelin: 31037027

hanna.pikkarainen(a)hel.fi

Liitteet

1 Arviointikertomus 2016

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
.

http://ahjo/WorkplaceXT/getContent?id=%7B18F7CCD8-60D3-C1BD-87C0-5BCCE8900000%7D&vsId=%7B2F5188E1-E3CD-CAE6-9070-5BCCE8900003%7D&objectStoreName=Ahjo&objectType=document

