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Lausuntopyyntö 26.4.2017
Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos, osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kiitämme lausuntopyynnöstänne.
Esitämme että kaavan laatimisessa otetaan huomioon Fingridin 400 kV maakaapelihankeLänsisalmi-Viikinmäki. Helsingin sähköntuotanto vähenee ja toisaalta sähkönkulutuskasvaa, joten nykyisen 110 kV suurjännitteisen jakeluverkon siirtokyky ylittyy. Tämänvuoksi tarvitaan uusi 400 kV siirtoyhteys Kehä III tasolta kohti Helsingin kantakaupunkia.Tämä sähkönsiirtoverkon vahvistaminen on keskeinen elementti Helsinginenergiastrategian toteuttamisessa. Fingrid on tutkinut vaihtoehtoja sille ja havainnutteknistaloudellisesti edullisimmaksi ratkaisuksi kaapelin Länsisalmen sähköasemaltaViikinmäen sähköasemalle. Kaapelireitin suunnittelu on parhaillaan käynnissä.
Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että nykyisen sähkönsiirtoverkon ohellasähkönsiirtoverkon laajenemisen edellyttämät alueiden tilavaraukset säilytetään Helsinginmaankäytön suunnitelmissa sellaisina, että alueille voidaan tarvittaessa toteuttaa FingridOyj:n tarvitsemat sähkönsiirtoverkon laajennukset. Tämän vuoksi on olennaista, ettämyös Fingrid otetaan mukaan kaavatyöhön vastaavanlaisena asiantuntijaviranomaisenakuin Helen Sähköverkko Oy.
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamiavoimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja.
Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa FingridOyj: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 osoitteeseenkirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL530, 00101 HELSINKI.
Ystävällisin terveisin
Fingrid OyjMaankäyttö ja ympäristö

Mika Penttiläprojektipäällikkö
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Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viite Lausuntopyyntönne 27.4.2017
Asia HELSINGIN MAANALAINEN YLEISKAAVA, OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää lausuntoa maanalaisen yleiskaavan muutoksesta. Uudessa kaavassa
varaudutaan tuleviin maanalaisten toimintojen tarpeisiin ja kallio-perän suunnitelmalliseen
hyödyntämiseen. Maanalainen yleiskaava huomioi jo rakennetut tilat ja turvaa tilavaraukset
yhteiskunnalle elintärkeille uusille hankkeille.
Maakaasuputki rajoittaa ympäröivää maankäyttöä merkittävästi. Gasum Oy pyytää, että kaavaan
tehtäisiin varaus maakaasuputkea varten ja maakaasuputkistosta aiheutuvat rajoitukset merkittäisiin
kaavamääräyksiin, esim. ”Rakentaminen ja muu toiminta maakaasuputkiston läheisyydessä on
rajoitettua asetuksen 551/2009 mukaisesti”. Merkintä on tarpeen, jotta maakaasuputki tulisi
huomioiduksi alueen jatkosuunnittelun yhteydessä sekä erilaisia toimenpiteitä alueella suunniteltaessa
että toteutettaessa. Maanalaiset suunnitelmat pyydetään toimittamaan Gasumille nähtäville hyvissä ajoin
kaavoituksen edetessä lausuntomenettelyä varten.
Gasum Oy:llä ei ole muuten huomauttamista suunnitteluperiaatteisiin.

Sijainti Putkiväli: Kaasuputkisto Helsingin alueella
Yhteystiedot Lausunto: Mikko Kaarlampi 020 44 78848

mikko.kaarlampi@gasum.com

GASUM OY

Mikko Kaarlampi
Land Use Engineer

Liitteet Ote asetuksesta 551/2009
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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Kähkönen Ari <Ari.Kahkonen@infra.fi>
Lähetetty: 12. kesäkuuta 2017 9:38
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Syrjö Paavo; Laurila Juha
Aihe: Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos

INFRA ry on maa- ja vesirakentajia edustava toimiala- ja työnantajajärjestö. Jäseniämme ovat mm.
louhintaurakoitsijat ja kiviainestoimintaa harjoittavat yritykset.

Kiitämme maanalaisen yleiskaavan muutokseen liittyvästä aineistosta ja mahdollisuudesta vaikuttaa yleiskaavan
päivitykseen. Esitetyt suunnitteluperiaatteet ovat hyväksyttäviä, joskin ymmärrettävästi tässä vaiheessa hyvin
yleisluonteisia.

Jatkotyöskentelyssä toivomme huomioitavan myös seuraavaa:
- maanalaisessa kaavoituksessa tulee huomioida myös syntyvän louheen laatu ja käyttö, jotta kuljetusmatkat jäisivät
mahdollisimman lyhyiksi ja siten myös kustannukset ja päästöt mahdollisimman pieniksi,
 - kaavassa tulisi varmistaa, että louhe saadaan käytettyä mahdollisimman optimaalisesti (esim. ei käytetä
ykkösluokan kiviainesta rantojen täyttöön),
- kaavoituksessa tulee hyödyntää GTK’n kallio- ja maaperätietoja, jotta ei kaavoiteta teknisesti ja taloudellisesti
’toivottomille’ alueilla.

Olemme jatkossakin kiinnostuneita olemaan mukana maanalaisen yleiskaavan päivitykseen liittyvissä asioissa.

Terveisin
Ari Kähkönen
INFRA ry
050-5116770
ari.kahkonen@infra.fi

Lähettäjä: Kaunisto Kaarin [mailto:Kaarin.Kaunisto@hel.fi] Puolesta Ksv Yleissuunnitteluosasto
Lähetetty: 27.huhtikuuta 2017 9:49
Aihe: Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos

Hei,

liitteenä saatekirje, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluperiaatteet.
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Kulttuuriympäristöyksikkö 8.6.2017

Yksikön päällikkö

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 4300 Aleksanterinkatu 16 +358 9 310 36630 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki Faksi Alv.nro
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Kaupunginmuseon lausunto Helsingin maanalaisen yleiskaavan 
muutoksen suunnitteluperiaatteista ja osallistumis- ja arviointisun-
nitelmasta

HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Kaupunginmuseo on tutustunut kaupunkisuunnitteluviraston laatimaan 
Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteisiin 
ja osallistumis- ja arviointisunnitelmaan. Kaupunginmuseo lausuu 
asiasta kulttuuriympäristön vaalimisen näkökulmasta.

Suunnittelualueena on Helsingin kaupungin hallinnollinen alue. Kaava-
muutoksessa on mukana myös Östersundomin alue, joka ei ole ollut 
mukana Helsingin vuonna 2011 lainvoiman saamassa maanalaisessa 
yleiskaavassa. Maanalainen yleiskaava sisältää vain merkittävimmät 
maanlaiset tilavaraukset. Siinä otetaan huomioon uuden yleiskaavan 
painopistealueet.

Kaupunginmuseon tarkastelu kohdistuu maanalaisten tilojen aiheutta-
miin maanpäällisiin muutoksiin. Maanalaisten tilojen kulkuyhteydet, sa-
vunpoistokuilujen ja ilmanvaihdon poistopiiput esitetään vasta tarkem-
missa suunnitelmissa ja kaavoissa. Kaupunginmuseo pitää erityisen 
tärkeänä, ettei maanalaisia tiloja varten jouduta avaamaan maanpäälli-
siä alueita laajalti. Tällöin voidaan menettää rakennettuun ympäristöön 
ja kulttuuriperintöön sisältyviä arvoja. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
puistot, niiden kasvillisuus ja puusto, sisältyvät kulttuuriperintöömme. 
Kaupungin topografia ja sen säilyttäminen on myös oleellinen Helsingin 
historiallisen ympäristön identiteetille. Huomioon on otettava myös kiin-
teät muinaisjäännökset, jotka ovat muinaismuistolain perusteella suo-
jeltuja.

Kaupunginmuseo korostaa yleiskaavan laadintavaiheessa vaikutusten 
arvioinnin tärkeyttä rakennettuun ympäristöön ja kulttuuriperintöön. 

Kaupunginmuseolla ei ole muuta huomautettava maanalaisen yleiskaa-
van muutoksen suunnitteluperiaatteista ja osallistumis- ja arviointisun-
nitelmasta.

Lisätiedot
Markku Heikkinen, tutkija, puhelin: +358 9 310 71552

markku.heikkinen(a)hel.fi
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Sari Saresto
vs. kulttuuriympäristöpäällikkö

Tiedoksi

Museovirasto, kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus
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Kiinteistöviraston lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle koskien 
kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1294-00/17
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Maalämpökaivojen toteuttamisedellytykset on jo otettu huomioon suun-
nitteluperiaatteissa (kohta 2.9). Geotekninen osasto haluaa silti tuoda 
esiin sen, että todellisuudessa olemassa olevat maalämpökaivot ulottu-
vat mitä todennäköisemmin naapurikiinteistöjen alueelle. Geotekninen 
osasto on satunnaisesti mittauttanut maalämpökaivojen taipumia eri 
hankkeiden yhteydessä. Nämä mittaukset ovat osoittaneet, että maa-
lämpökaivojen taipumat ovat niin merkittäviä, että ne voivat tulevaisuu-
dessa vaikuttaa maalämpökaivojen porauslupien myöntämiseen alueel-
lisesti tai ne voivat aiheuttaa kiinteistöoikeudellisia kysymyksiä eri oi-
keusasteissa. Viimeisin esimerkkitapaus on tontinluovutuskilpailu Posti-
puiston alueelta. Geotekninen osasto tilasi vuodenvaihteessa 2016 - 
2017 Geologian tutkimuskeskukselta geoenergiapotenttiaaliselvityksen 
Pohjois-Pasilan Postipuiston alueelta. Tätä selvitystä varten porattiin 
kolme tutkimusreikää, joiden nimellispituus oli 300 metriä ja halkaisija 
5,5’’. Ennen reikien varustamista lämmönkeräysputkistolla reikien to-
delliset taipumat mitattiin. Mittaustuloksista laskettiin kullekin reiälle ta-
so- ja kokonaispoikkeamat, jotka olivat noin 80 - 90 metrin luokkaa kun-
kin reiän pohjalla. Tästä syystä alueen suunnittelun yhteydessä päätet-
tiin, ettei alueella voida sallia korttelikohtaista maalämpökenttää, koska 
ei voida osoittaa, että kentän kaikki maalämpökaivot sijaitsisivat kortte-
lin alueella.

Lisäksi geotekninen osasto esittää, että olisi hyvä, jos myös tulevien 
maanalaisten tilojen ajoyhteyksien maanpäälliset sijainnit merkittäisiin 
maanalaiseen yleiskaavaan. Edelleen olisi hyvä, että on tilojen toteutu-
neet/suunnitellut kattotasot olisi merkitty maanalaiseen yleiskaavaan 
nykyisin merkityn lattiatason ohella. 

Lisätiedot
Ilkka Satola, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37817

ilkka.satola(a)hel.fi

Ilkka Vähäaho
osastopäällikkö

.
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Maankäyttö ja kaupunkirakenne
Maankäytön yleissuunnittelu

Ympäristönsuojeluyksikön kannanotto Helsingin maanalaisen yleis-
kaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1294-
00/17 ja suunnitteluperiaatteista

HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Maan alle sijoitettavat liikenne-, varikko-, pysäköinti-, varasto- ja huolto-
tilat sekä muut tekniset tilat vapauttavat tilaa maanpäältä muihin käyttö-
tarkoituksiin, mikä osaltaan mahdollistaa uuden yleiskaavan mukaista 
kaupunkirakenteen tiivistämistä. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmas-
sa sekä suunnitteluperiaatteissa on nostettu jo esiin monia hyviä tavoit-
teitta ja suunnittelun lähtökohtia. 

Ympäristösuojeluyksikön mielestä on hyvä, että yhdeksi suunnittelupe-
riaatteeksi on nostettu maanalaisten tilojen turvallisuus rankkasateisiin 
ja merivesitulviin liittyvien vahinkojen ennalta ehkäisemiseksi ja aiheu-
tuvien vahinkojen vähentämiseksi. Ilmastonmuutoksen myötä sekä sa-
demäärät että rankkasateet tulevat lisääntymään ja myös merenpinnan 
arvioidaan nousevan, jolloin varautumisen tarve tulee kasvamaan. 

Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa linjataan myös niitä periaattei-
ta, joiden mukaan maalämpökaivoja voidaan jatkossa suunnitella Hel-
sinkiin. Tämä on hyvä ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta, koska 
kiinnostus ja tarve geotermisen energian hyödyntämiseen on suurta. 
Maanalaisten liikenteen solmukohtien tarkastelu, sisäänkäyntien ja 
maanalaisten kävely-yhteyksien parantaminen on oleellista saavutetta-
vuuden kannalta. Tämä tukee myös ilmastonmuutoksen hillinnän ta-
voitteita. 

Myös jakelu- ja huoltoliikenteen tarpeiden huomioon ottaminen on tär-
keä kuten suunnitteluperiaatteissa tuodaan esiin. Jakelu- ja huoltolii-
kenne aiheuttaa jalkakäytävillä ja pyöräteillä sekä kävelykaduilla ja -
alueilla merkittäviä haittoja, erityisesti kantakaupungissa. Asukkaiden 
näkökulmasta päästöt, melu ja turvallisuusriskit ovat suurimpia ongel-
mia, ja ne vähentävät kävelyn ja pyöräilyn houkuttelevuutta. Jakelu- ja 
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huoltoliikenteen vähentyminen maan päällä parantaisi ydinkeskustan 
liikenneturvallisuutta ja viihtyisyyttä sekä liikenteen sujuvuutta.

Helsingissä jo toteutettuja laajamittaisia maanalaisia huoltotunneleita 
tulisi saada nykyistä huomattavasti laajempaan ja tehokkaampaan 
käyttöön. Keskustan huoltotunnelin kapasiteetti on tällä hetkellä vajaa-
käytössä, mikä kuormittaa keskustan katu- ja kävelyalueita.

Maanalaisten pysäköintilaitosten tilavaraukset on tarkoitus päivittää. 
Henkilöautoliikenteen vähentäminen on tärkeää niin hiilidioksidipäästö-
jen kuin ilmanlaadun ja melun kannalta. Pysäköintipaikkojen lisääminen 
ei ole kannatettavaa tästä näkökulmasta. Mikäli maanalaisia pysäköinti-
laitoksia suunnitellaan, tulisi samalla vapauttaa maanpäällistä pysä-
köintitilaa tarkoituksenmukaisempaan käyttöön esim. kävely- ja pyöräi-
lyalueiden parantamiseen ja laajentamiseen. 

Maa- ja biokaasukäyttöisten ajoneuvojen liikkuminen maanalaisissa ti-
loissa pitäisi mahdollistaa ilmasto- ja ilmansuojelusyistä. Tällä hetkellä 
osassa maanalaisia tiloja se on kiellettyä turvallisuusseikkoihin vedo-
ten. Turvallisuusnäkökulma tulisikin huomioida jo tilojen suunnitteluvai-
heessa. Asiasta olisi tärkeää luoda yhteiset suunnitteluohjeet.

Liikennejärjestelmää varaudutaan kehittämään maanalaisilla yhteyksil-
lä. Tunnelihankkeiden merkittävimmät pysyvät vaikutukset liittyvät 
usein liikenteen aiheuttamiin merkittäviinkin haittoihin ajoaukkojen lä-
heisyydessä ja niihin johtavilla kulkureiteillä. Maanalaisten autoliiken-
neyhteyksien mahdollinen henkilöautoliikenteen houkuttelevuutta lisää-
vä vaikutus tulee ottaa huomioon jatkosuunnittelussa. Maanalaisen 
yleiskaavan muutoksen valmistelun yhteydessä on hyvä tehdä koko-
naistarkastelu siitä, miten liikenteeseen liittyvät tilavaraukset tukevat 
mm. liikkumisen kehittämisohjelmassa esitettyihin tavoitteita ja toimin-
talinjauksia.

Louhittavan kiviaineksen käsittely ja käyttö tulee järjestää mahdollisim-
man resurssitehokkaasti luonnonvaroja säästäen ja mahdollisimman 
vähän päästöjä tuottaen. Tämä olisi hyvä sisällyttää suunnitteluperiaat-
teisiin. 

Edellisen maanalaisen yleiskaavan valmistelun yhteydessä tehty hyvä 
kallioresurssialueiden inventointi on tarpeen täydentää Östersundomin 
alueelta ja päivittää muun Helsingin osalta. Tässä tulee ottaa huomioon 
uuden yleiskaavan kaupunkiluonto –teemakartalla oikeusvaikutteisina 
esitetyt Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015-2024 suojeltavaksi 
tarkoitetut alueet. Näitä ovat esimerkiksi Hallainvuori, Meri-Rastilan 
metsä ja muinaisrannikko, Uutelan metsä, Fastholman ja Saunalahden 
itäpuolinen metsä, Paloheinän-Haltialan metsäalue ja Kivikon ulkoilu-
puiston kallioalue.
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Lisätiedot
Anu Haahla, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 28916

anu.haahla(a)hel.fi

Ympäristönsuojeluyksikkö

Päivi Kippo-Edlund Eeva Pitkänen
yksikön päällikkö tiimipäällikkö

.
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Viite: saatekirje 26.4.2017 (HEL 2017-001746 T 10 03 02 00)
Lausunto Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutoksen osallistumis- jaarviointisuunnitelmasta sekä suunnitteluperiaatteista

Liikennevirasto on tutustunut osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja antaa lausuntonsarautateiden näkökulmasta.
Maanalaisen yleiskaavan suunnittelualueena on koko Helsingin kaupungin hallinnollinenalue. Suunnittelun tavoitteena on uudistaa vuonna 2011 voimaan tullut maanalainen yleis-kaava. Voimassa oleva kaava on tilavarausten osalta osittain vanhentunut ja kaavan jäl-keen on tullut tarpeita uusille varauksille. Uudessa kaavassa varaudutaan tuleviin maan-alaisten toimintojen tarpeisiin ja kallioperän suunnitelmalliseen hyödyntämiseen. Maanalai-nen yleiskaava huomioi jo rakennetut tilat ja turvaa tilavaraukset yhteiskunnalle elintärkeilleuusille hankkeille. Lähtökohtana kaavan valmistelussa on mm. maanalaisten tilojen turval-lisuuden varmistaminen rakentamisen ja käytön aikana ja yhteistyö maanalaisten tilojen jatilavarausten haltijoiden sekä eri viranomaistahojen kanssa.
Maanalainen yleiskaava sisältää Helsingin merkittävimmät maanalaiset tilavaraukset. Tie-ja raideliikenteen tunnelit ja maanalaiset rakenteet ovat osa tätä Helsingin seudun laajaamaanalaista rakennetta. Liikennevirasto toivoo, että maanalaisessa kaavassa otettaisiinhuomioon myös raideliikenteen mahdolliset tulevaisuuden varaukset.
Pisara-radalle on varaus jo nykyisessä yleiskaavassa. Sen varaus on syytä säilyttää ja ra-kentamismahdollisuus turvata, vaikka päätöksiä tunneliradan rakentamisesta ei toistaiseksiole.
Mahdollisesta lentoradasta on juuri alkamassa kaksi selvitystä. Helsingin kaupungin vetä-mässä Interreg-rahoitteisessa hankkeessa on tarkoitus selvittää pääosin maan alla kulke-van lentoradan yhteiskunnallisia ja taloudellisia vaikutuksia. Uudenmaan liitto, vaikutusalu-een kunnat sekä Liikennevirasto käynnistävät tämän vuoden aikana TEM:in AIKO-rahoituksella esiselvityksen, jonka yhteydessä selvitellään radan teknistaloudellisia edelly-tyksiä. Tähän työhön liittyy myös radan linjaus aiempien esiselvitysten pohjalta vielä varsin
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yleispiirteisellä tasolla. Tässä suunnitteluvaiheessa on mahdollista sovittaa yhteen Helsin-gin kaupunkisuunnitteluviraston ja Liikenneviraston ajatuksia maanalaisen radan tilava-rauksista, mukaan lukien mahdollinen tunnelin suuaukko ja sen vaatimat maanpälliset tar-peet Ilmalassa.
Uudenmaan liitto, Helsingin kaupunki, Liikennevirasto ja useat virolaiset osapuolet tekevätesiselvitystä Helsingin ja Tallinnan välisestä rautatietunnelista. Mahdolliselle tunnelille jamaanalaisille asemille on tässä vaiheessa vielä erilaisia vaihtoehtoja. Linjaukset tarkentuvasuunnittelun kuluessa. Mikäli tunnelin suunnittelua päätetään tämän esiselvityksen jälkeenjatkaa, palataan linjauksiin ja asemapaikkoihin uudelleen. Yleiskaavassa on kuitenkin syytävarautua mahdolliseen tunneliin sekä maanalaisiin asemiin joko keskustassa, Pasilassa taimolemmissa.
Liikennevirasto uskoo, että parhaaseen lopputulokseen liikennejärjestelmän suunnittelussapäästään valtion ja Helsingin kaupungin jatkuvalla yhteistyöllä.
Lisätietoja Helsingin alueella olevista Liikenneviraston suunnittelemista ja hallinnoimistahankkeista antavat liikennejärjestelmäsuunnittelija Anni Rimpiläinen sekä hankesuunnitte-luosaston apulaisjohtaja Siru Koski.

Anni RimpiläinenLiikennejärjestelmäasiantuntija

Tiedoksi KirjaamoSiru KoskiAnni RimpiläinenJukka PeuraVille VuokkoJohanna JärvinenUudenmaan ELY-keskus, L-vastuualue
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Päätös

Pelastuslaitos antaa seuraavan lausunnon Helsingin maanalaisen 
yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1294-
00/17.

Yleistä

Maanalaisia tiloja suunniteltaessa tulee jo hankkeen kaavoituksen alku-
vaiheessa huomioida pelastus- ja paloturvallisuusasiat sekä neuvotel-
tava niistä pelastuslaitoksen kanssa. Ratkaisuista on laadittava suunni-
telmat ja ne on esiteltävä ja hyväksytettävä pelastuslaitoksella.

Asian tässä vaiheessa pelastuslaitos toteaa yleisellä tasolla, että kaa-
vamuutoksen valmistelua tulee tehdä tiiviissä yhteistyössä pelastuslai-
toksen kanssa ja asiassa tulee järjestää erillisiä neuvotteluita pelastus- 
ja paloturvallisuusasioiden läpikäymiseksi yksityiskohtaisesti.

Maanalaisen yleiskaavan muutoksen yhteydessä aiemmin laadittu 
maanalaisten toimintojen turvallisuusselvitys tulee päivittää ajantasalle 
ja täydentää mahdolliset uudet riskit sekä samalla tarkentaa tarvittavin 
osin. Pelastuslaitos esittää mielellään mielipiteensä selvityksen laatimi-
sen yhteydessä.

Väestönsuojelu

Poikkeusoloihin ja väestönsuojeluun varautumisen osalta tarkasteltuna, 
pelastuslaitoksella ei ole maanalaisten tilojen varaustarpeita. Uusim-
man pelastuslain (379/2011) myötä kunnilta on poistunut, vielä edelli-
sessä pelastuslaissa (468/2003) ollut velvoite, rakentaa yleisiä väes-
tönsuojia ulkona liikkuvalle väestölle, kunnassa asuville ja oleskeleville, 
jos heidän ei voitu katsoa tulevan riittävästi muutoin turvatuksi.

Aiemman lainsäädännön johdosta, vuoden 1986 maanalaisten toimin-
tojen tilanvaraussuunnitelmassa, on kallioresursseja varattu väestön-
suojien rakentamista varten. Erityisesti pientalovaltaisilla esikaupunkia-
lueilla, joissa rakennuskannasta johtuen ei ole syntynyt väestönsuojien 
rakennusvelvoitteita, ja alueet ovat rakenteellisen suojaamisen osalta 
nk. puutealueita. Edellä mainittujen kallioresurssien mahdollisessa tule-
vassa muussa käytössä, tulisi huomioida niiden varustaminen myös 
väestönsuojalaittein, alueellisen väestönsuojaustason parantamiseksi.
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Uusien aluerakentamiskohteiden suojaratkaisuissa tulisi tarkastella 
myös alueellisten yhteiskalliosuojien rakentamisvaihtoehtoa. Kalliosuo-
ja tarjoaa paremman suojaustason kuin kiinteistöön rakennettava talo-
suoja. Kalliosuojan hyvin suunnitellulla normaaliolojen käyttötarkoituk-
sella voidaan alueen asukkaille tarjota mm. liikunta- ja vapaa-ajantiloja, 
joita ei maanpäällisen tonttitilan puutteen vuoksi voitaisi muutoin tarjota 
(esim. Itäkeskuksen uimahalli, Maunulan liikuntahalli, Hakaniemen/Me-
rihaan palloiluhalli). Myös alueellinen pysäköinti voidaan ratkaista ra-
kentamalla yhteiskalliosuoja (Herttoniemenranta).

Päätöksen perustelut

Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää pelastuslaitoksen kannanottoa Hel-
singin maanalaisen yleiskaavan muutoksen osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta 1294-00/17.

Uudessa maanalaisessa yleiskaavassa varaudutaan mm. Helsingin uu-
den yleiskaavan ja valmisteilla olevan Östersundomin kuntien yhteisen 
yleiskaavan tuomiin tiivistyvän kaupunkirakenteen, kaupallisten toimin-
tojen, liikkumismuotojen kehittymisen ja energiatarpeiden edellyttämiin 
maanalaisiin tilatarpeiden muutoksiin. Kaavassa huomioidaan jo raken-
netut maanalaiset tilat ja turvataan yhteiskunnalle elintärkeiden uusien 
hankkeiden tilavaraukset. Helsingissä on nykyisin yli 400 maanalaista 
tilaa. Maanalaisten tilojen varaussuunnitelmaa ylläpidetään kaupunki-
suunnitteluvirastossa. Lähtökohtana kaavan valmistelussa on mm. 
maanalaisten tilojen turvallisuuden varmistaminen rakentamisen ja käy-
tön aikana ja yhteistyö maanalaisten tilojen ja tilavarausten haltijoiden 
sekä eri viranomaistahojen kanssa. Maanalainen yleiskaava sisältää 
vain merkittävimmät maanalaiset tilavaraukset. 

Asian aikataulu on seuraava. Vuonna 2017 ja 2018 suunnitellaan, käy-
dään neuvotteluja ja yhteensovitetaan maanalaisia tilavarauksia sekä 
laaditaan selvityksiä ja tehdään vaikutusten arviointia. Maanalainen 
yleiskaavaluonnos esitellään lautakunnalle arviolta vuoden 2018 lopul-
la. Vuonna 2019 maanalaisen yleiskaavan luonnosta tarkennetaan 
maanalaiseksi yleiskaavaehdotukseksi saadun palautteen, täydentynei-
den vaikutusten arviointien sekä selvitysten yms. pohjalta. Tämän het-
kisen arvion mukaan maanalainen yleiskaavaehdotus on kaupunkiym-
päristölautakunnan käsittelyssä vuoden 2019 aikana ja kaupunginhalli-
tuksen sekä kaupunginvaltuuston käsittelyssä vuoden 2020 aikana.

Asiassa on järjestetty aloitusvaiheen viranomaispalaveri ja kaupunki-
suunnittelun kanssa on sovittu, että valmistelua tehdään tiiviissä yhteis-
työssä pelastuslaitoksen kanssa.

Lisätiedot
Kimmo Kartano, vanhempi palotarkastaja, puhelin: 0403514306
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Helsingin kaupungin ilmoitus, 26.4.2017

HELSINGIN MAANALAISEN YLEISKAAVAMUUTOKSEN OSALLISTUMIS- JA
ARVIOINTISUUNNITELMA

1. Asia

Helsingin kaupunki on ilmoittanut viitteenä olevalla kirjeellä Helsingin
maanalaisen yleiskaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man nähtäville asettamisesta, sekä pyytänyt mielipiteitä suunnitelmas-
ta.

2. Puolustusvoimien lausunto
Puolustusvoimat ilmoittaa olevansa viranomaistahona osallinen kaavoi-
tusprosessissa. Puolustusvoimat pyydetään lisäämään OAS:n kohtaan
Osalliset, valtion viranomaiset.

Puolustusvoimien hallintoyksiköt ovat tutustuneet nähtäville asetettuun
suunnitelmaan (OAS). Puolustusvoimat toteaa, että maankäyttö- ja ra-
kennuslain (132/1999) 24§ mukaan kaikessa alueiden käyttöä koske-
vassa suunnittelussa on otettava huomioon valtakunnalliset alueiden-
käyttötavoitteet. Alueiden kehittämisessä tulee ottaa huomioon puolus-
tusvoimien tarpeet ja turvata riittävät alueelliset edellytykset Puolustus-
voimien toiminalle.  Tällaisia ovat Helsingin alueella varuskunnat, am-
puma- ja harjoitusalueet, maanalaiset suojatilat, suoja-alueet, varikko-
alueet, sotilasilmailu (ml varalaskupaikat), sotilasmerenkulku, erikseen
määritetyt sotilaskohteet sekä valvontajärjestelmät.

Puolustusvoimat esittää, että Helsingin kaupunki pyytää Suomen Tur-
vallisuusverkko Oy:n (STUVE) mukaan kaavoituksen valmistelutyöhön.

1. Yhteystiedot

Yhteyshenkilöt 1LOGR:ssa ovat kiinteistöpäällikkö, Seppo Kesänen
puh. 0299 571 262 ja kiinteistöinsinööri Jukka Kohopää, puh. 0299
571 263, sähköposti etunimi.sukunimi@mil.fi.

Rykmentin komentaja
Eversti Eero Pakarinen
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää rakennusviraston kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
1294-00/17 koskien Helsingin maanalaista yleiskaavan muutosta. Määräaika on 25.5.2017 mennessä.

Helsingin voimassa oleva maanlainen yleiskaava vuodelta 2011 on tarpeen uusia, sillä osa siinä esitetyistä
varauksista on jo vanhentunut ja on tullut uusia maanalaisia tilavarauksia. Uudessa kaavassa varaudutaan
tuleviin maanalaisten toimintojen tarpeisiin ja kallioperän suunnitelmalliseen hyödyntämiseen.
Maanalainen yleiskaava huomioi jo rakennetut tilat ja turvaa tilavaraukset yhteiskunnalle elintärkeille
uusille hankkeille. Suunnittelualueena on Helsingin kaupungin hallinnollinen alue sisältäen myös
Östersundomin alueen, joka ei ole mukana voimassa olevassa maanalaisessa yleiskaavassa.

Rakennusvirastolla ei ole huomautettavaa osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta.
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Sosiaali- ja terveystoimialan lausunto maanalaisen yleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta
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Helsingin maanalaisen yleiskaavan osalta Helsingin uuden yleiskaavan 
(kaupunginvaltuusto 26.10.2016) kaavamääräyksessä mainitaan, että 
oikeusvaikutteinen maanalainen yleiskaava on voimassa yleiskaava-
alueella lukuun ottamatta muutamia alueita, josta yksi on Paciuksenka-
dun-Nordenskiöldinkadun tunneli.

Sosiaali- ja terveystoimialan tarpeet maanalaiseen rakentamiseen ja 
yleiskaavaan perustuvat erityisesti Nordenskiöldinkadun lähialueelle 
Laakson sairaala-alueen ja Auroranportin liittymän yhteyteen.

Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030:n (2009, päivitetty 2016) 
mukaan Helsingissä on 2030-luvulla kaksi sairaala-aluetta, Meilahden 
sairaala-alue, joka käsittää myös Laakson sairaala-alueen ja iho- ja al-
lergiasairaalan, sekä Malmin sairaala-alue. Laakson sairaala-alueelle 
keskitetään Helsingin kaupungin sairaalatoimintaa sekä Helsingin kau-
pungin ja HUS:n psykiatrinen sairaala. Uudisrakentamisen määrä tulee 
olemaan noin 123 000 brm2. 

Laakson alueelle rakennettava yhteissairaala tulee muodostamaan yh-
tenäisen kokonaisuuden Meilahden sairaalan kanssa. Alueiden välille 
suunnitellaan tunneliyhteyttä. Laakson sairaala-alueen saavutettavuu-
den parantamiseksi on alustavasti tutkittu uusia ajoyhteyksiä sairaala-
alueelle. Sairaalan maanalaisiin tiloihin on tarve saada pysäköintitilat, 
logistiikkatiloja ja uusi ajoyhteys.

Meilahti-Laakso sairaalan toimintojen turvaamiseksi on tärkeää, että 
maanalainen yleiskaava mahdollistaa Sairaala-alueiden kehittämisen ja 
maanalaisten tilojen ja liittymien rakentamisen.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi
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Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtaja

Juha Jolkkonen Sari Kuoppamäki
sosiaali- ja terveystoimialan 
toimialajohtaja

vs. hallintojohtaja
.
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Rakentamispalveluliikelaitoksen (Stara) lausunto kaupunkisuunnit-
teluvirastolle koskien kannanottoa osallistumis- ja arviointisuunni-
telmasta 1294–00/17 koskien Helsingin maanalaisen yleiskaavan 
muutosta

HEL 2017-001746 T 10 03 02 00

Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on pyytänyt rakentamispalvelulai-
tokselta (jäljempänä Stara)26.4.2017 päivätyllä ilmoituksellaan Staran 
lausuntoa Helsingin maanalaisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointi-
suunnitelmasta. Lausuntopyynnön liitteenä toimitettiin myös maanalai-
sen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteet.

Helsingin, lajissaan ainutlaatuinen, ensimmäinen maanalainen yleis-
kaava tuli voimaan vuonna 2011. Kaupunkirakenteen nopeasta kehitty-
misestä, varsinkin ydinkeskustassa, johtuen on osa siinä esitetyistä va-
rauksista jo pahasti vanhentuneita. Samalla on noussut esille suuri 
joukko uusia maanalaisia varaustarpeita. Tämän vuoksi, kaupungin 
omasta aloitteesta, kaupunkisuunnitteluvirasto on esitellyt lautakunnal-
leen uuden maanalaisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
man sekä suunnitteluperusteet 25.4.2017. Samalla se on pyytänyt 
näistä kannanottoja maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti kaava-alu-
een ja sen vaikutusalueen mahdollisilta osallisilta. 

Maanalaisen yleiskaavan muutoksen suunnitteluperiaatteissa, sen kah-
dessatoista alakohdassa, kuvataan monipuolisesti ja kattavasti kaikkia 
niitä osa-alueita, joiden avulla voidaan varmistaa maanalaisten tilojen 
monipuolista käyttöä ja tehostaa kalliotilojen suunnitelmallista hyödyn-
tämistä tulevaisuudessa. Maanalaisen yleiskaavan painopisteet ovat 
yhteneviä maanpäällisen yleiskaavan kanssa.

Stara haluaa kuitenkin tuoda esille ja painottaa kaupunkitekniikan tekni-
sen huollon tukikohtatarpeita tulevaisuudessa. Stara on joutunut luopu-
maan viimevuosina jo useasta kantakaupungin toimipisteestä maan-
päällisen kaavoituksen muuttaessa alueiden käyttöä enemmän liike- ja 
asuinrakentamista suosivaksi. Poistumat on tähän asti voitu korvata 
Kampin ja Jätkäsaaren maanalaisilla tukikohdilla. Uudessa maanalai-
sessa yleiskaavassa tulee varmistaa, että Staran tuottamille palveluille 
varmistetaan sijainniltaan, lukumäärältään, sekä laajuudeltaan oikean-
laiset maanalaiset tilavaraukset silloin kun edullisempien maanpäällis-
ten tilojen käyttö on mahdotonta.
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Muutoin ei Staralla ole huomauttamista Helsingin maanalaisen yleis-
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja uuden kaavan suun-
nitteluperiaatteisiin.

Lisätiedot
Jyrki Määttänen, toimitilapäällikkö, puhelin: 310 38569

jyrki.maattanen(a)hel.fi

Timo Martiskainen
toimitusjohtaja

.
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Kaupunkisuunnitteluvirasto pyytää Taidemuseo HAMin kannanottoa 
osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 1294-00/17 koskien Helsingin 
maanalaista yleiskaavan muutosta. Määräaika on 12.6.2017 mennes-
sä. Koska kannanottopyyntö on tullut ennen johtamisjärjestelmän uu-
distusta ja toimialamuutosta, taidemuseo esittää kannanottonaan seu-
raavaa: 

Uudessa kaavassa varaudutaan maanalaisten toimintojen tarpeisiin ja 
kallioperän tulevien tilojen suunnitelmalliseen hyödyntämiseen. Mikäli 
tulevaisuudessa tulee suunnitteluun kaupungin hallintaan jääviä maa-
nalaisia tiloja, jotka ovat julkisia tiloja, tulisi suunnittelussa ottaa huo-
mioon, että julkisella taiteella voi olla niissä rooli. Tällöin HAM Helsingin 
taidemuseo toimii hankkeessa asiantuntijana. Näiden hankkeiden on-
nistumisessa on tärkeää, että taidemuseoon ollaan yhteydessä mah-
dollisimman varhaisessa vaiheessa.

Taidemuseo HAMilla ei muuten on kantaa osallistumis- ja arviointisuun-
nitelmaan.

Lisätiedot
Elina Leskelä, intendentti, puhelin: 310 87043

elina.leskela(a)hel.fi
Klas Fontell, projektisuunnittelija, puhelin

klas.fontell(a)hel.fi

Maija Tanninen-Mattila
taidemuseon johtaja

.
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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä: Honkanen Asko <Asko.Honkanen@tuusula.fi>
Lähetetty: 2. toukokuuta 2017 17:12
Vastaanottaja: Kirjaamo Helsinki
Kopio: Eno Leena; Lindström Henna
Aihe: VS: Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos

Hei,

Tuusulan kunnalla ei ole lausuttavaa Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutoksen OAS:sta.

--- kaavoituspäällikkö Asko Honkanen, p. 040 314 2012

Lähettäjä: Kirjaamo
Lähetetty: 27. huhtikuuta 2017 10:22
Vastaanottaja: Kaavoitus sähköposti <Kaavoitus@tuusula.fi>
Aihe: VL: Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos

Tuusulan kunta
Kirjaamo
PL 60 (Hyryläntie 16), 04301 Tuusula
p. 040 314 3013
kirjaamo@tuusula.fi

Suomi 100 -juhlavuosi Tuusulassa
www.tuusula.fi/suomi100

Lähettäjä: Kaunisto Kaarin [mailto:Kaarin.Kaunisto@hel.fi] Puolesta Ksv Yleissuunnitteluosasto
Lähetetty: 27. huhtikuuta 2017 9:48
Aihe: Helsingin maanalaisen yleiskaavan muutos

Hei,

liitteenä saatekirje, osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä suunnitteluperiaatteet.




