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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Marko Lassila <Marko.Lassila@kauniainen.fi>
Lähetetty: maanantai 1. maaliskuuta 2021 13:13
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Kirjaamo
Aihe: KYLK/ HEL 2017-001746

Hei

Kauniaisten kaupungilla ei ole huomautettavaa aiheesta.

Terveisin
_________________________________________

Marko Lassila
maankäyttöpäällikkö – markanvändningschef
Kauniaisten kaupunki – Grankulla stad

_________________________________________
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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Heinimaa Tanja (Tukes) <Tanja.Heinimaa@tukes.fi>
Lähetetty: torstai 11. maaliskuuta 2021 10:10
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Ahonen Leena (Tukes)
Aihe: KYLK/ HEL 2017-001746 _Tukesin lausunto

Hei!

Tukesin lausunto (Tukes dnro: 144/36/2021):

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on tutustunut kaavaehdotukseenne. Tukes muistuttaa, että sivulta
https://tukes.fi/teollisuus/maankayton-suunnittelu  löytyy lista Tukesin valvonnassa olevista kemikaalikohteista ja
niiden konsultointivyöhykkeistä. Kohteet löytyvät listasta kunnittain jaoteltuna.

Kemikaalikohteet tulee huomioida kaavoituksessa ja maanalaisessa rakentamisessa, esim.
- Maanalaista toimintaa suunnitellessa tulee varmistaa, ettei kaivuita ja räjähdyksiä tehdessä heikennetä

maanpäällä olevien kemikaalikohteiden turvallisuutta. Huomioitava mm. laitosten perustusten kantavuus
sekä laitteistojen herkkyys tärinälle ja räjähdyksille.

- Huomioitava kohteiden mahdollisten onnettomuuksien vaikutusalueet. Ilmaa raskaammat kaasut voivat
päästötilanteissa kulkeutua maanalaisiin rakenteisiin ja tiloihin.

- Huomioitava kemikaalikohteiden toiminnan jatkumisen ja laajenemisen edellytykset.

Lisäksi pelastusviranomaisen valvonnassa on vähäisiä kemikaaleja varastoivia ja käsitteleviä laitoksia, joiden
mahdollisilla onnettomuuksilla voi olla vaikutusta kaavoitukseen.

Tukesilla ei ole muuta huomautettavaa yleiskaavasta.

Lisätietoja: tanja.heinimaa@tukes.fi

yt, Tanja Heinimaa

Tanja Heinimaa
Ylitarkastaja, Teolliset prosessit | Senior Officer, Industrial Processes Unit

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) | Finnish Safety and Chemicals Agency
Yliopistonkatu 38, FI-33100 Tampere, FINLAND
Puh. 029 5052 657 | Tel. +358 29 5052 657
[etunimi.sukunimi@tukes.fi] |
[firstname.lastname@tukes.fi]
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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Inkinen Samu (STUK) <Samu.Inkinen@stuk.fi>
Lähetetty: tiistai 16. maaliskuuta 2021 13:33
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Aihe: VS: Lausuntopyyntö: Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotus, KYLK/ HEL

2017-001746

Hyvä vastaanottaja,

Säteilyturvakeskus kiittää mahdollisuudesta lausua ja ilmoittaa, ettei sillä ole lausuttavaa lausuntopyyntöönne
Helsingin maanalainen yleiskaava 2021 -ehdotuksesta, KYLK/ HEL 2017-001746.

Ystävällisin terveisin,

Samu Inkinen
Johdon assistentti

--
Samu Inkinen
Johdon assistentti
Säteilyturvakeskus
Ympäristön säteilyvalvonta
Laippatie 4, PL 14, 00811 Helsinki
Puh.  09-7598 8489, GSM 040 5218 700
Fax   09-7598 8498
E-mail: samu.inkinen@stuk.fi

mailto:Samu.Inkinen@stuk.fi
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Lausunto Helsingin maanalaisen yleiskaavan ehdotuksesta

Maakuntahallitus 22.03.2021 § 33
161/06.02.00/2021

Tiivistelmä
Maakuntahallitukselle esitetään, että se päättää antaa ehdotuksen mukai-
sen lausunnon.

 Maanalaisen yleiskaavan ratkaisut tukevat hyvin maakuntakaavojen ta-
voitteita ja täydentävät Helsingin yleiskaavan osoittamaa maankäytön
kehitystä alueella.

 Kaavaselostusta tulee korjata maakuntakaavatilanteen osalta, koska
Helsingin seudun vaihemaakuntakaava on täytäntöönpanokiellossa.

Asian vireilletulo
Helsingin maanalaisen yleiskaavaehdotuksen lausuntopyyntö on saapunut
24.2.2021.
toa 19.3.2021 mennessä. Lausunnolle on pyydetty ja myönnetty lisäai-
kaa niin, että lopullinen lausunto annetaan maakuntahallituksen kokous-
käsittelyn jälkeen.

Uudenmaan liitto on antanut lausunnon Helsingin maanalaisen yleiskaavan
luonnoksesta 25.8.2020.

Asian tausta
Helsingin uuden maanalaisen yleiskaavan suunnittelualue käsittää koko
Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat ja suunnitellut tilat. Öster-
sundomin osalta on ratkaistu ainoastaan vain ne varaukset, jotka eivät ole
riippuvaisia maanpäällisestä maankäytöstä. Alueeseen kuuluvat myös ve-
sistöjen ja merialueiden maanalaiset osuudet.

Maanalainen yleiskaava pohjautuu vuonna 2018 voimaan tulleen Helsin-
gin yleiskaavan 2016 ratkaisuihin ja vaikutusarviointeihin. Maanalainen
yleiskaava täydentää yleiskaavan ratkaisuja ja turvaa osaltaan maanpäälli-
sen maankäytön toteutumisen. Nykyisen, vuonna 2011 voimaan tulleen
kaavan uusiminen on tarpeen, sillä osa siinä esitetyistä tilavarauksista on
jo vanhentunut ja uusia tilantarpeita on noussut esiin.

Uusina erityisteemoina ja tavoitteina verrattuna voimassa olevaan maan-
alaiseen yleiskaavaan ovat maalämmön hyödyntäminen, maanalaisten
kaupallisten ympäristöjen kehittäminen, kävely-ympäristöjen kehittäminen,
viihtyisyyden parantaminen, toiminnallisten yhteyksien luominen maan-
alaisten raideliikenneasemien alueilla sekä liikennetunnelit.

Maakuntakaavatilanne

Helsingin alueella on voimassa useita maakuntakaavoja, jotka ovat oh-
jeena kuntakaavoitukselle. Uusimaa-kaava 2050 kokonaisuuteen kuu-
luva Helsingin seudun vaihemaakuntakaava on hyväksytty elokuussa
2020, mutta Helsingin hallinto-oikeus on
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välipäätöksellään 22.1.2021 kieltänyt sen täytäntöönpanon. Täytäntöönpa-
nokielto tarkoittaa, että kaava ei ole voimassa ennen kuin hallinto-oikeu-
den varsinaiset päätökset ratkaisevat asian. Tällä hetkellä voimassa olevat
maakuntakaavat ohjaavat kuntakaavoitusta ja muuta viranomaistoimintaa.

Uudellamaalla voimassa olevissa maakuntakaavoissa on esitetty Pasila
keskusta Laajasalo-raideyhteys, Pisararadan yhteys, Hakamäentien tun-
nelijatkeet Turunväylä Hakamäentie ja Hakamäentie Lahdenväylä sisäl-
täen yhteyden Hermannin rantatielle, Kehä II tunneliosuus sekä keskusta-
tunneli. 2. vaihemaakuntakaavassa on esitetty Pisararadan tunneli, lento-
radan tunneli ja länsimetron tunneli. 4. vaihemaakuntakaavassa on esitetty
Tallinna-tunneli.

Voimassa olevissa maakuntakaavoissa on esitetty myös seuraavat maan-
alaisessa yleiskaavassa olevat kohteet: Pitkäkosken ja Vanhankaupun-
gin vedenpuhdistamot sekä Päijännetunneli ja em. vedenpuhdistamojen
välinen raakavesitunneli, Viikinmäen jätevedenpuhdistamo tulo- ja poisto-
tunneleineen, Östersundomin jätevedenpuhdistamo ja siihen liittyvä purku-
tunneli, siirtovesijohto sekä Kilpilahdessa tuotetun kaukolämmön yhteys-
tarvenuoli. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä on liit-
teenä 1.

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan ratkaisut ovat liikenteen ja yhdys-
kuntateknisen huollon osalta pääosin yhdenmukaisia voimassa olevien
maakuntakaavojen kanssa, mutta ratkaisuja on ajantasaistettu sekä esitys-
tapaa ja kaavamerkintöjä on yleispiirteistetty suhteessa voimassa oleviin
maakuntakaavoihin.

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa esitetään liikennetunnelina
maanalaiset osuudet Pisararadasta sekä liikennetunnelin ohjeellisena mer-
kintänä Helsingin alueella maanalaiset osuudet Lentoradasta ja Tallinna-
tunnelista. Lyhyitä tunneliosuuksia tai kokonaan Kehä I:n sisäpuolelle sijoit-
tuvia tietunneleita ei esitetä maakuntakaavassa, vaan niiden tarve ratkais-
taan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. Maakuntakaavassa ei oteta
kantaa yleiskaavassa esitettyihin, metroratoja alemman tasoisiin ratoihin
kuten pikaraitiotieverkostoon. Ote hyväksytystä Helsingin seudun vaihe-
maakuntakaavasta on liitteenä 2.

Uudenmaan liiton luonnosvaiheen lausunto

Uudenmaan liitto on valmisteluvaiheen lausunnossaan 25.8.2020 kiinnittä-
nyt huomiota seuraaviin asioihin:

 Koko kaava-aluetta koskevaan suunnittelumääräykseen on maaläm-
mön hyödyntämiseen liittyvään kohtaan tarpeellista lisätä maininta poh-
javesialueiden huomioimisesta.

 Jatkossa kannattaisi entisestään selkiyttää koko kaava-aluetta koskevia
määräyksiä päällekkäisyyksien osalta.

 Liikenteen osalta esitetty teemakartta on erityisen havainnollinen, ja jat-
kossa myös muista teemoista kannattaisi tarjota osallisille havainnolli-
sempi kaavakartta-aineisto.
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Uudenmaan liiton lausunto on otettu huomioon kaavaehdotuksessa seu-
raavasti:

 Kaava-aineistoa on täydennytty selvityksellä, joka koskee alueellisten
maalämpöratkaisujen periaatteita maankäytön suunnittelussa ja toteu-
tuksessa. Maalämpöä koskevaa määräystä on täydennetty selvitysten
ja lausunnon johdosta.

 Vedenhankinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita koskeva lisäys on li-
sätty osaksi maalämpöä koskevaa määräystä.

Ehdotus lausunnoksi
Helsingin maanalainen yleiskaava tarjoaa kokonaiskuvan alueen maan-
alaisten tilojen ja verkostojen kehityksestä ja ennakoi tulevaisuuden tar-
peita. Kaava turvaa liikenteen ja yhdyskuntateknisen huollon verkostojen
maanalaisen kokonaisuuden pitkälle tulevaisuuteen.

Uudenmaan liitto katsoo, että maanalaisen yleiskaavan ratkaisut tukevat
hyvin maakuntakaavojen tavoitteita ja täydentävät Helsingin yleiskaavan
osoittamaa maankäytön kehitystä alueella. On ansiokasta, että Helsinki lin-
jaa tämän kaavan avulla myös maanalaisia ratkaisuitaan pitkälle tulevai-
suuteen ja tukee näin yleiskaavansa ja strategiansa tavoitteiden toteutu-
mista.

Liikenne

Yleiskaava osoittaa olemassa olevat liikennetunnelit, suunnitellut liikenne-
tunnelivaraukset ja liikenteen maanalaiset yhteystarpeet sekä maanalai-
sille raideliikenteen asemille varattavat tilat. Ratkaisu sisältää maanalaisen
raideliikenteen, moottoriajoneuvoliikenteen, pyöräilyn ja jalankulun sekä
pysäköinnin.

Kansainvälisesti, valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävien raide-
tunneleiden osalta yleiskaavassa osoitetaan suunniteltuna liikennetunne-
lina Pisara-rata ja ohjeellisena suunniteltuna liikennetunnelina Lento-
rata sekä Tallinna-tunneli.

 Uudenmaan liitto katsoo, että liikenteen osalta yleiskaava toteuttaa
maakuntakaavojen tavoitteita ja ratkaisuita kestävän liikkumisen tukemi-
sesta joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn edellytyksiä parantaen.
Maakuntakaavan kansainvälisen ja valtakunnallisen saavutettavuuden
parantamisen tavoitteet on huomioitu maanalaisessa yleiskaavassa riit-
tävässä määrin.

 Maakuntakaavassa ei oteta kantaa yleiskaavassa esitettyihin, metrora-
toja alemman tasoisiin ratoihin kuten pikaraitiotieverkostoon.

Yhdyskuntatekninen huolto

Maanalaisen yleiskaavan tavoitteena on turvata suurten pääkaupunkiseu-
dulle merkittävien vesi- ja energiahuollon hankkeiden toteuttamismahdolli-
suudet ja tarvittavien tilavarausten takaaminen pitkälle tulevaisuuteen. Mer-
kittävimmät maanalaisessa yleiskaavassa osoitetut uudet
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yhdyskuntateknisen huollon suunnittelukohteet ovat jätevedenpuhdistamot,
sähköasemat, varikot ja tukikohdat, kaukojäähdytysasemat sekä lämpö-
keskukset, yhteiskäyttötunnelit, tasausaltaat sekä muut tunnelit tai tilat.

 Uudenmaan liitto katsoo, että olemassa olevaan verkostoon tukeutuva
ja tulevaisuuden tarpeet huomioiva kaavaratkaisu vastaa hyvin maa-
kuntakaavojen tavoitteita.

Maalämpö / Geoenergia

Maalämmön kaavamääräykset koskevat koko kaava-aluetta. Kaavassa
edistetään maalämmön hyödynnettävyyttä alueilla, joissa se ei ole ristirii-
dassa muun maanalaisen tai maanpäällisen käyttötarkoituksen kanssa. Li-
säksi kaavaehdotukseen sisältyy määräys liittyen alueellisen geoener-
gian edistämiseen.

 Uudenmaan liitto toteaa, että tavoitteet geoenergian osalta ovat kunni-
anhimoiset. Uusiutuvaa energiaa, kuten geoenergiaa, kannattaa hyö-
dyntää siirryttäessä kohti hiilineutraalia Helsinkiä.

 Uudenmaan liitto pitää hyvänä, että ehdotusta on täydennetty alueelli-
sen geoenergian edistämistä koskevalla määräyksellä sekä vedenhan-
kinnan kannalta tärkeitä pohjavesialueita koskevalla määräyksellä.

Kehittämisen kohdealueet: Maanalaiset julkiset ja kaupalliset palvelut
ja kävelyalueet sekä keskusta

Kaavassa on osoitettu maanalaisten julkisten ja kaupallisten palveluiden
alueet kaupallisen selvityksen pohjalta. Nämä sijoittuvat Helsingin keskus-
tan maanalaiselle alueelle pääosin nykyisten ja tulevien raideliikenteen
asemien ympäristöön. Ohjeelliset merkinnät on osoitettu seuraaville yhdek-
sälle alueelle: Rautatieasema, Kamppi, Ruoholahti, Kaisaniemi, Haka-
niemi, Sörnäinen, Kalasatama, Töölö ja Pasila. Kävely-ympäristöistä mää-
rätään lisäksi koko kaava-aluetta koskevassa määräyksessä.

Kaavassa on annettu erikseen myös keskustan maanalaista aluetta koske-
via kaavamääräyksiä. Keskustan maanalaiseen alueeseen kohdistuu suu-
rin maanalaisen maankäytön ohjaamistarve. Keskustan maanalaista alu-
etta osoitetaan toiminnoille, jotka ensisijaisesti tukevat maanpäällisiä julki-
sia ja muita toimintoja, liikennettä ja huollon tarvetta. Tilojen soveltuvuus
tutkitaan alueelle laadittavien maanalaisten asemakaavojen yhteydessä
tarkemmin.

 Uudenmaan liitto katsoo, että maanalaisen yleiskaavan mahdollistama
kestävään liikkumiseen tukeutuva, tiivis ja monipuolinen maankäyttö
erityisesti keskusta-alueilla vastaa hyvin maakuntakaavojen tavoitteita.

Viherrakenne ja kulttuuriympäristöt

Viherrakenne, mukaan luettuna virkistyksen ja luonnonsuojelun näkökul-
mat, sekä kulttuuriympäristöt on otettu huomioon yleiskaavan kaavamäärä-
yksissä.
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 Uudenmaan liitto katsoo, että viherrakenteen ja kulttuuriympäristöjen
osalta yleiskaavan ratkaisu vastaa riittävällä tavalla maakuntakaavan
ratkaisua. Näihin arvoihin kohdistuvat mahdolliset muutokset ovat pie-
nialaisia ja voidaan ottaa huomioon yksityiskohtaisemmassa suunnitte-
lussa yleiskaavassa esitettyjen määräysten mukaisella tavalla.

Maakuntakaavatilanne

Kaavaselostusta tulee korjata maakuntakaavatilanteen osalta. Helsingin
seudun vaihemaakuntakaava ei ole voimassa, joten se ei ole kuntakaavoi-
tusta ohjaava kaava. Lisäksi Östersundomin maakuntakaava on voi-
massa Helsingin hallinto-oikeuden hylättyä kaavaa koskeneet valituk-
set marraskuussa 2019.

Päätösesitys:
Maakuntahallitus päättää
 antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon
 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätös:
Maakuntahallitus päätti

antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon
tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.

Lisätiedot:
Vastuujohtaja Paula Autioniemi
Asiantuntija Ilona Mansikka

Täytäntöönpano:
Päätösote: Helsingin kaupunki

Liitteet
 1 HKI maanalainen YK ehdotu liite 1

2 HKI maanalainen YK ehdotus liite 2

Otteen oikeaksi todistaa

22.03.2021

Petra Salmi
Arkistonhoitaja
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Muutoksenhakuohje/oikaisuvaatimus koskee pykäliä: § 33

Muutoksenhakukielto

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kunta-
lain 136 §:n mukaan hakea muutosta.
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LAUSUNTO 1(3)

19.3.2021

Helsingin kaupunkiympäristölautakunta

HELSINGIN MAANALAINEN YLEISKAAVA 2021 -EHDOTUS
Viite: KYLK/ HEL 2017-001746

Helsingin kaupunkiympäristön toimiala on pyytänyt kauppakamarin lausuntoa Maanalainen yleiskaava
2021 -ehdotuksesta. Kauppakamari esittää lausuntonaan seuraavaa:

1.  Yleistä Maanalainen yleiskaava on kaupungin strateginen maankäyttösuunnitelma, jolla varataan
maanalaiset tilat kaupungin elintärkeisiin toimintoihin ja liikenteelle pitkällä aikatähtäimellä
(2050). Nyt valmisteltava maanalainen yleiskaava on päällekkäin voimassa Helsingin yleis-
kaavan 2016 kanssa ja korvaa aikaisemman maanalaisen yleiskaavan. Kaava käsittää koko
Helsingin alueen maanalaiset kallioon sijoittuvat ja suunnitellut tilat. Se on oikeusvaikutteinen
ja ohjaa yksityiskohtaisempaa suunnittelua. Kaavan keskeisiä tehtäviä on uusien hankeva-
rausten ja jo rakennettujen tilojen yhteensovittaminen maan alla useassa eri korkeustasossa
sekä maanpäällisen suunnittelun ja olemassa olevan rakenteen kanssa. Tavoitteena on, että
Helsingin kaupunginvaltuusto voi hyväksyä kaavan vuonna 2021.

Maanalaisen tilan kysyntä on kasvanut voimakkaasti erityisesti Helsingin kan-
takaupungin alueella tällä vuosituhannella, mikä on lisännyt maanalaisen ra-
kentamisen yhteensovittamisen ja ohjauksen tarvetta. Väestönkasvu ja yhdys-
kuntarakenteen tiivistyminen lisäävät kysyntää tulevaisuudessakin.

Kauppakamari pitää maanalaisen yleiskaavan laatimista erittäin tärkeänä.
Mahdollisimman ajantasainen kaava lisää kaupungin maankäytön ennustetta-
vuutta ja yritysten toimintaympäristön vakautta. Vaikka tavoitteena on ennen
kaikkea yhteiskunnan kannalta välttämättömien toimintojen turvaaminen, tulee
kaavan myös parantaa yritystoiminnan edellytyksiä. Siltä osin kuin maanalaisia
tiloja ei tarvita yhdyskuntateknisen huollon tai liikenteen tarpeisiin, tulee lähtö-
kohtana olla joustavuus ja uusien maanalaisten toimintojen toteuttamismahdol-
lisuus.

Vaikka maanalainen yleiskaava on laadittu koko kaupungin kattavaksi, on sen
merkitys ylivoimaisesti suurin keskusta-alueella. Kaavan laatimisen yhtenä tär-
keänä tavoitteena tuleekin olla keskusta-alueen vetovoiman ja kilpailukyvyn
vahvistaminen. Jotta Helsingin ydinkeskusta pysyy houkuttelevana vaihtoeh-
tona kannattavalle ja monipuoliselle yritystoiminnalle, on keskustan saavutet-
tavuus turvattava ja sallittava kiinteistöjen joustava kehittäminen. Näin voidaan
varmistaa mm. keskustan elinvoimalle olennaisten kauppa- ja vapaa-ajankes-
kusten säilyminen alueella.

2. Maanalaisen yleiskaavan sisältö

Maanalaisen yleiskaavan teemoina ovat tekninen huolto, liikenne, maanalainen kävely-ym-
päristö ja maalämpö. Siinä otetaan huomioon nykyiset ja suunnitellut laajat kallioperässä
olevat maanalaiset tilat, merkittävimmät tunneliyhteydet ja maanalaiset tilanvaraukset sekä
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maanalaiseen rakentamiseen soveltuvat tilat. Kaavaehdotus sisältää noin 70 uutta tilava-
rausta. Kallioon osittain rajautuvat kellarikerrokset eivät kuulu kaavan piirin. Maanalaisen
kaupan, kävelyn ja joukkoliikenteen keskittymät on merkitty kaavaehdotukseen. Suunnitel-
mien tarkentumisen vuoksi on kumottu tai korvattu yleiskaavan 2016 vanhentuneita tai tar-
peettomaksi jääneitä tunnelivarauksia.

Kaavaehdotuksessa on useita yleiskaavaan 2016 perustuvia tunnelivarauksia
raide- ja moottoriajoneuvoliikenteelle. Keskustatunnelille on osoitettu uusi si-
jainti viimeisimpien suunnitelmien mukaisesti. Kaikki tunnelihankkeet eivät vält-
tämättä toteudu, mutta niille on tässä vaiheessa varattava tila maan alta siitä
huolimatta, että varauksesta saattaa aiheutua ylimääräisiä kustannuksia
muulle rakentamiselle.

Kauppakamari pitää erittäin tärkeänä, että maanalaisessa yleiskaavassa osoi-
tetaan tilavaraus Keskustatunnelille sekä Länsisataman ja Länsiväylän väliselle
Satamatunnelille. Poikittaisliikenteen sujuvuuden turvaaminen tulevaisuudessa
edellyttää myös ns. Pasilanväylän läntisen ja itäisen tunneliyhteyden varausten
säilyttämistä. Kaavaehdotuksesta poistettu itäinen yhteys, Kumpulan tunneli,
tulee palauttaa kaavaan.

Kauppakamari pitää hyvänä, että tavoitteeksi on otettu maanalaisten kaupallis-
ten ja kävely-ympäristöjen kehittäminen sekä viihtyisyyden parantaminen. Ole-
massa olevat maanalaiset joukkoliikenneasemat sisältävät paljon hyödyntämä-
töntä kaupallista potentiaalia ja uusia asemia suunniteltaessa voidaan liiketoi-
minnan tarpeet ja viihtyisyys ottaa aiempaa paremmin huomioon.

On myös hyvä, että kaavaehdotuksessa on kiinnitetty erityistä huomiota maan-
alaisen pysäköinnin mahdollistamiseen.

Helsingin hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen edellyttää uusien energi-
antuotantojärjestelmien käyttöön ottamista. Maalämmön hyödyntäminen li-
sääntyy, mutta on ongelmallista tiiviisti rakennetuilla alueilla. On tärkeää, että
maanalaisessa yleiskaavassa linjataan maalämpökaivojen rakentamisen peri-
aatteita, jotta maalämpöä voidaan tulevaisuudessa hyödyntää mahdollisimman
paljon.

Kaavaan sisällytettävät yleishyödyllisten hankkeiden varaukset voivat olennai-
sesti rajoittaa kiinteistönomistajan oikeutta hyödyntää kiinteistönsä maanalaisia
tiloja. Näin ollen on tärkeää, ettei kaavaan sisällytetä turhia varauksia.

Kiinteistöjen järkevän kehittämisen kannalta on välttämätöntä sallia maanalai-
sen rakentamisen vaatimien maanpäällisten rakennelmien, kuten ilmanvaihto-
kuilujen, sijoittaminen myös katutilaan. Vaatimus rakenteiden ensisijaisesta in-
tegroimisesta rakennuksiin voi johtaa kohtuuttoman kalliisiin ja epätarkoituk-
senmukaisiin ratkaisuihin. Maanalainen rakentaminen on jo itsessään kallista
ja maanpäällisten rakenteiden sijoittaminen esim. maanpäällisten vanhojen
kortteleiden sisään erittäin haastavaa, mikä tulee ottaa huomioon määräystä
sovellettaessa.
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Ottaen huomioon yleiskaavan muuttamisen vaikeus ja hitaus, on tärkeää, että
se laaditaan riittävän joustavaksi. Ehdotukseen on sisällytetty merkittävimmät
nykyiset ja suunnitellut maanalaiset tilat sekä kaavoittajan tiedossa olevat
hankkeet. Kaava tulee olemaan osittain vanhentunut jo hyväksymishetkellä,
koska uusia hankkeita suunnitellaan jatkuvasti ja koska osa kiinteistöomista-
jista ei välttämättä vielä halua hankkeitaan merkittäväksi kaavaan. Siksi on
hyvä, että kaavamääräyksissä on sallittu muunkin kuin kaavan osoittaman tila-
tarpeen mukainen rakentaminen, mikäli siitä ei aiheudu olennaista haittaa.

HELSINGIN SEUDUN KAUPPAKAMARI

Heikki J. Perälä Tiina Pasuri
toimitusjohtaja maankäyttö- ja liikenneasioiden päällikkö
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan 2021 ehdotus

Kiitämme lausuntopyynnöstänne.

Olemme lausuneet Helsingin maanalaisen yleiskaava osallistumis- ja
arviointisuunnitelmasta 12.6.2017 ja luonnoksesta 25.5.2020. Olemme tutustuneet
kaavanlaatijan vuoropuheluraporttiin ja siinä esitettyyn vastineeseen Fingridin
lausunnosta.

Olemme tuoneet lausunnoissamme esille, että kaavan laatimisessa otetaan huomioon
Fingridin 400 kV maakaapelihanke Länsisalmi-Viikinmäki
(https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/helsingin-
kaapeliyhteyden-ymparistoselvitys/). Fingrid on käynnistänyt 400 kV kaapelihankkeen
yleissuunnittelun vuoden 2021 alussa. Lisätietoja kaapelin suunnittelutilanteesta,
tilavarauksesta ja paikkatiedoista antavat Fingridissä Risto Ryynänen, puh. 030 395 5219
ja Jussi Rantanen, puh 030 395 5274 (etunimi.sukunimi@fingrid.fi).

Vastineessa todetaan, että Fingridin 400kV maakaapelihankkeen Länsisalmi – Viikinmäki
toteuttamisedellytykset turvataan, ja että maankäytön suunnittelussa otetaan myös
huomioon nykyisen sähkönsiirtoverkon ohella sähkönsiirtoverkon laajenemisen
edellyttämät tilavaraukset. Fingridillä ei ole siten maanalaisen yleiskaavan ehdotuksesta.

Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja.

Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid
Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.

Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.

Ystävällisin terveisin

Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
vanhempi asiantuntija

mailto:etunimi.sukunimi@fingrid.fi
http://www.fingrid.fi
mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/helsingin-kaapeliyhteyden-ymparistoselvitys/
https://www.fingrid.fi/kantaverkko/suunnittelu-ja-rakentaminen/voimajohdot/helsingin-kaapeliyhteyden-ymparistoselvitys/
mailto:etunimi.sukunimi@fingrid.fi
mailto:kirjaamo@fingrid.fi
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Helsingin Kaupungin kaupunkiympäristölautakunnan lausuntopyyntö KYLK/ HEL 2017-001746

1. Yleistä
Helsingin kaupunkiympäristölautakunta on pyytänyt viitteenä olevalla
asiakirjalla Puolustusvoimien lausuntoa Helsingin maanalaisen yleis-
kaavan 2021 ehdotuksesta.

2. Puolustusvoimien lausunto
Puolustusvoimien hallintoyksiköt ovat tutustuneet maanalaisen yleis-
kaavan 2021 ehdotusvaiheen materiaaleihin ja Puolustusvoimat lausuu
huomioinaan:

Vaikka kaava on yleispiirteinen ja kaavamerkinnät yleiskaavassa ovat
periaatteellisia ja yleispiirteisiä, tulee kaavassa esitettävän materiaa-
lin/kohteiden julkisuuteen kiinnittää erityistä huomiota muidenkin kuin
valtionhallinnon tilojen osalta. Yksityiskohtaista maanalaista kaavoitus-
materiaalia ei tulisi julkaista ollenkaan julkisesti, vaan materiaalin tulisi
olla noudettavissa vain henkilökohtaisesti.

3. Yhteystiedot
Asiaa 1. Logistiikkarykmentissä hoitaa kiinteistöinsinööri Antti Erämo p.
0299571263 tai sp. Antti.Eramo@mil.fi

Komentaja
Eversti Juha Kylä-Harakka

Sektorinjohtaja
Majuri Jussi Kauppila

Tämä asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.

http://www.puolustusvoimat.fi
mailto:Antti.Eramo@mil.fiKomentaja
mailto:Antti.Eramo@mil.fiKomentaja
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Kaupunkiympäristölautakunnalle

LAUSUNTO EHDOTUKSESTA MAANALAISEKSI YLEISKAAVAKSI

Helsingin Yrittäjät ry lausuu Helsingin maanalainen yleiskaava 2021-ehdotuksesta
(nro 12704, HEL 2017-001746 T 10 03 02 00) seuraavaa.

Maanalainen yleiskaava on kaupungin
strateginen maankäyttösuunnitelma, jolla varataan maanalaiset tilat kaupungin elin-
tärkeisiin toimintoihin ja liikenteelle pitkällä aikatähtäimellä. Maanalainen yleiskaava
tukee ja mahdollistaa osaltaan kaupunkirakenteen tiivistämisen ja viihtyisän ympäristön
maan päällä. Näkemyksemme mukaan maanalaisessa yleiskaavassa merkitykselli-
sintä on, että se mahdollistaa ennen kaikkea kaupungin keskeisen kantakaupungin
tiivistämisen ja hyvän toimivuuden.

Voimassa olevaan maanalaiseen yleiskaavaan verrattuna ehdotuksessa ovat uusina
tavoitteina maanalaisten kaupallisten ympäristöjen ja kävely-ympäristöjen kehittä-
minen, viihtyisyyden parantaminen, toiminnallisten yhteyksien luominen maanalaisten
raideliikenneasemien alueilla sekä liikennetunnelit. Pidämme näitä uusia tavoitteita
tärkeinä erityisesti kaupungin keskustan vetovoimaisuuden ja toiminnallisuuden kehit-
tämisessä. Uusi maanalainen yleiskaava mahdollistaa Helsingin keskustan kehittä-
mistä edistävien liikenneratkaisujen toteuttamisen ja maanalaisten tilojen kehittämisen
yritystoiminnan käyttöön. Myös Helsingin keskustan infrastruktuurin turvaaminen ja
kustannustehokas toteuttaminen on yritysten näkökulmasta tärkeää. Maanalaiset tilat
ovat merkittävä potentiaali lisätä Helsingin keskustan ja muidenkin alueiden kaupallista
vetovoimaa.

Liikennetunnelivaraukset ja maanalaiset yhteystarpeet

Helsingin keskustan kehittämisessä erilaiset liikenneratkaisut ovat keskeisessä ase-
massa keskustan saavutettavuuden kannalta. Tiivis rakentaminen keskustan alueella
edellyttää yhä useammin maanalaisten ratkaisuvaihtoehtojen toteuttamista, ja maan-
alaisen yleiskaavan avulla voidaan sujuvoittaa erilaisten liikennehankkeiden toteutta-
mista. Yleiskaavassa mahdollistetaan raideliikenteen tarpeellisia kehittämishankkeita,
kuten Lentoradan ja Helsinki-Tallinna -tunnelin toteuttaminen. Keskeistä on myös tehdä
kaavaan varaukset Pisararata -hankkeelle jatkokehittämistarpeineen.

Pidämme tärkeänä mahdollistaa kaavoissa myös autoliikennetunneleiden rakentami-
nen. Niillä voidaan helpottaa keskustan saavutettavuutta, liikenteen ruuhkautumista ja
satamien toimivuutta. Yleiskaavaehdotuksessa vanha keskustatunnelin varaus korva-
taan uudella tunnelivarauksella. Katsomme, että keskustatunnelivaraus yhteysvarauk-
sineen tulee sisällyttää yleiskaavaan laajana, jotta kaava mahdollistaa kaupungin kas-
vun tulevaisuudessa edellyttämiä tarpeita.



Keskeinen osa Helsingin keskustan saavutettavuutta ovat myös toimivat pysäköinti-
järjestelyt. Maanalaisessa yleiskaavassa on asianmukaisesti varauduttu nykyisten
maanalaisten pysäköintilaitosten laajennuksiin sekä uusiin laitoksiin. Uusilla pysäköinti-
tiloilla edistetään keskustan saavutettavuutta ja toimivuutta, mikä parantaa keskustassa
toimivien yritysten toimintaedellytyksiä tulevaisuudessa.

Uudet joukkoliikenneyhteyksien varaukset yleiskaavassa lisäävät maanalaisten tilojen
kulkuvirtoja ja kasvattavat toteutuessaan maanalaisten tilojen merkitystä kauppapaik-
koina. Maanalaisten tilojen kehittäminen nykyistä laajemmin palveluyritystoiminnan
käyttöön on niin kaupunkilaisten kuin kaupunginkin etu.

Kaupungin tulisi tarkentaa, missä määrin on tarkoituksenmukaista kaupungin itse hoitaa
maanalaisia palvelutoimintoja ja missä määrin kilpailuttaa niiden hoitoa yksityiselle sek-
torille. Kaupungin tulisi lähtökohtaisesti kilpailuttaa mm. auto- ja pyöräpysäköintilaitos-
ten hallinnointi yksityisten toimijoiden kesken.

Maanalaisen huoltoliikenteen nykyisten varausten lisäksi on syytä selvittää myös  mah-
dollisuudet lisätä maanalaisen huoltoa tulevaisuudessa. Keskusta-alueen huolto- ja
jakeluliikenteen toiminnan kehittämistä on tarpeen tarkastella kokonaisuutena.

Muut liikennetunnelit ja yhdyskäytävät

Maanalaisessa yleiskaavassa on myös varauksia kevyen liikenteen tunneleihin ja
jalankulun yhdyskäytäviin. Niillä tulee olemaan suuri merkitys keskustan sisäisten
yhteyksien kehittämisessä ja liikkuvuuden parantamisessa. Katsomme, että varaukset
tulisi saada toteutumaan muun kaupunkikehittämisen yhteydessä, jotta uudet kaupunki-
tilat saataisiin mahdollisimman hyvin ja oikea-aikaisesti toimiviksi.

Maanalaisen yleiskaavan lähtökohtana on, että erityisesti maanalaisten joukkoliikenne-
välineiden asemilla ja yhteyskäytävillä tulee tehdä varaukset erilaisille palvelutoimin-
noille. Pidämme tärkeänä linjausta, jossa jo yleiskaavoituksella mahdollistetaan hyviä
liikepaikkoja yrityksille ja näin myös parannetaan matkustajien mahdollisuutta saada
helposti palveluita matkanteon yhteydessä.

Kevyen liikenteen tunneleiden ja yhdyskäytävien elävöittämiseksi ja niiden viihtyisyyden
parantamiseksi olisi tärkeää rakentaa tunneleiden yhteyteen paikkoja erilaisille palvelu-
toiminnoille, jotka voisivat tuottaa lisäarvoa tunneleiden käyttäjille. Esimerkiksi Kaisan
tunneliin on suunniteltu pyöräpysäköintiä, mutta samoihin tiloihin tulisi mahdollistaa
myös yritystoimintaa.

Maanalaiset kaupalliset palvelut sekä kävelyalueet

Maanalaisten tilojen kehittämisessä on tarpeen luoda säältä suojattuja maanpäällisten
ja maanalaisten kulkureittien verkostoja. Jalankulkijoiden tulisi voida kävellä sujuvasti ja
miellyttävässä ympäristössä paikasta toiseen. Sujuvat reitit helpottavat asiointia ja mah-
dollistavat uusien palvelujen sijoittumisen kulkureittien varrelle, mikä lisää keskustan
palvelutarjontaa ja vetovoimaa.

Yleiskaavassa on osoitettu Helsingin keskustan alueelle paljon tiloja ja tilavarauksia
erilaisille palveluille ja kävelyalueille. Alueella on vielä hyödyntämätöntä ja ajan myötä



merkittävästi myös uutta kaupallista potentiaalia. Kaavoituksessa tulee myös varmistaa
mahdollisuus käyttää tiloja joustavasti eri tarkoituksiin tarpeiden muuttuessa.

Tiiviin ydinkeskustan palvelut hakevat uutta tilaa niin kerroksista kuin maan alta. Maan-
alaiset tilat ovat useimmiten tiiviissä keskustassa toiminnallisesti parempia kuin katu-
tasoa ylemmissä kerroksissa olevat tilat. Tähän vaikuttavat maanalaiset pysäköinti-
laitokset ja maanalaiset joukkoliikennejärjestelmät, joiden toiminta keskustan alueella
on laajentumassa.

Maanalaisesta yleiskaavasta mahdollistava

Maanalainen yleiskaava 2021-ehdotus luo edellytykset kehittää Helsinkiä toimivana
kaupunkina. On hyvä, että jo yleiskaavoituksessa linjataan yritystoiminnan kasvavia
mahdollisuuksia käyttää maanalaisia tiloja liiketoiminnassa.

Maanalaiset liikenneratkaisut ovat tärkeässä asemassa keskustan saavutettavuuden ja
toimivuuden kannalta. Pidämme tärkeänä, että tehtyjä varauksia saadaan myös toteu-
tettua niin, että keskeiset ongelmat tulevat ratkaistuksi mahdollisimman sujuvasti  ja
oikea-aikaisesti ja kaupungin keskustan vetovoimaisuus tulevaisuudessa kasvaa.

Maanalaisesta yleiskaavasta tulee tehdä mahdollisimman mahdollistava, jotta se elää
ajassa tarpeiden muuttuessa. Maanalaisten tilojen myöhemmässä toteutuksessa on
tärkeää tehdä laaja-alaiset yritysvaikutusten arvioinnit erilaisten toimintojen osalta.

Helsinki, 19.3.2021

HELSINGIN YRITTÄJÄT ry

Mari Laaksonen Tiina Oksala
Puheenjohtaja Toimitusjohtaja
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kunnioittavasti

Suomen Omakotiliitto ry

Janne Tähtikunnas
Toiminnanjohtaja, DI
Puhelin: 0400 893 583
Sähköposti: janne.tahtikunnas@omakotiliitto.fi
Osoite: Asemapäällikönkatu 12 B, 00520 Helsinki

www.omakotiliitto.fi
www.facebook.com/Omakotiliitto
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