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§ 853
Lausunnon antaminen Uudenmaan liitolle Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti antaa Uudenmaan liitolle seuraavan
lausunnon:
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus perustuu neljään
pääperiaatteeseen: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan
palveluverkon suunnitteleminen osaksi alue- ja yhdyskuntarakennetta
sekä kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen.
Koko maakunnan mittakaavassa maakuntakaavaehdotuksen pohjana
olevat kehittämisperiaatteet mahdollistavat toimivan perusrakenteen.
Uusi mittavampi maankäyttö pyritään ohjaamaan erityisesti sekä
nykyisiin että uusiin raideliikenteen kasvukäytäviin.
Yksi keskeisimmistä periaatteista seudun ohjaamisessa on
taloudellisen, tehokkaan ja kestävän rakenteen edistäminen. Tähän
pyrittäessä seudun kasvun ohjaaminen tulee tapahtua niin, että
infrarakenteeseen tehdyt investoinnit tulevat mahdollisimman hyvin
hyödynnettyä. Samalla uusien investointien ohjaamisen tulee tapahtua
siten, että yhdyskunnan laajeneminen ja kehittyminen täydentää jo
olemassa olevaa fyysistä ja toiminnallista rakennetta oikeatahtisesti ja suuntaisesti.
Maakuntakaavan laatimisen haasteena on sen eri osien erilainen
luonne ja kehitysvaihe. On erittäin vaikeaa hallita kattavin merkinnöin ja
määräyksin koko aluetta ja ottaa samalla huomioon hyvin erilaiset
tarpeet.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, jotka ohjaavat
maakuntakaavoitusta, Helsingin seutu on käsitelty omana
erityiskysymyksenään. Voidaan ajatella, että myös seudun neljällä
kaupungilla ja erityisesti Helsingillä on omia erityiskysymyksiä, joita on
vaikea käsitellä koko maakuntaa koskevien samansisältöisten
määräysten puitteissa.
Kaupunginhallitus on antanut lausunnon kaavaluonnoksesta elokuussa
2011. Monia tuolloin esitettyjä seikkoja on otettu huomioon
ehdotuksessa. Näistä merkittävimpiä lienevät pitkään Helsingin
suunnittelussa epävarmuutta tuonut HELI-ratalinjauksen poistaminen ja
Pisara-radan merkinnän täsmentäminen. Myös poikittaisten
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liikenneyhteyksien esittäminen kartalla on parantunut, joskin kaupunki
edelleen pitää tärkeänä, että ne osoitettaisiin maakuntakaavassa
nimenomaan raideliikenneyhteyksinä. Jotkut esityksistä koskien
viheryhteyksiä ja alueita on niin ikään otettu huomioon, mutta joidenkin
osalta kaupunki esittää niihin edelleen muutoksia. Kaupunki on pääosin
tyytyväinen tehtyihin muutoksiin, mutta joiltakin osin kaavaehdotus on
kuitenkin edelleen liian yksityiskohtainen ottaen huomioon
maakuntakaavan mittakaava ja kasvavan pääkaupungin tarpeet.
Helsingissä on vuoden 2012 alussa käynnistynyt yleiskaavatyö.
Maakuntakaava ohjaa yleiskaavan valmistelua. Maakuntakaava ei saisi
estää välttämättömiä kehittämistarpeita, joita metropolialueen
ydinkaupungilla väistämättä on.
Kaavakartan esittämistarkkuudesta johtuu, että tiettyjä aluevarauksia
on edelleen hahmotettavissa liian tarkasti maakuntakaavan mittakaava
huomioon ottaen. Ahtaasti tulkittuna rajaukset vaikeuttavat esimerkiksi
täydennysrakentamista ja ovat sen vuoksi kaavan pohjana olevan
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevan pääperiaatteen vastaisia.
Jatkossa maakuntakaavan tulkinnan tuleekin perustua enemmän
laajempien tavoitteiden edistämispyrkimyksiin kuin aluevarausten
ehdottomiin rajauksiin.
Maankäytön ja liikenteen perusrakenne
Helsingin seutu on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen laajalle
levinnyt työssäkäyntialue, kun se suhteutetaan alueen väestö- ja
työpaikkamäärään. Merkittävä osa seudusta ja Uudenmaan
maakunnasta on harvaan rakennettua. Pääosa työpaikoista sijaitsee
Helsingin kantakaupungissa. Raideyhteyksiä on suunniteltu säteittäin
seudulta Helsingin keskustaan päättyviksi.
Toimipaikkojen saavutettavuus ja keskinäiset yhteydet ovat
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tekijä, kun yritykset tekevät
sijoittumisratkaisujaan. Kasautumisedusta johtuen merkittävä osa
toimipaikoista sijoittuu jatkossakin seudun ydinalueelle. Ydinalueeksi
voidaan nykytilanteessa lukea pääosin kaikki pääkaupunkiseudun neljä
kuntaa. Helsingin seutu on siirtymässä kaupungistumiskehityksen
vaiheeseen, jossa työpaikkojen tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä
syntyy myös ydinkeskustasta riippumatta. Kun seutu laajenee,
työpaikka-alueiden sisäisen saavutettavuuden merkitys koko
työmarkkina-alueelta korostuu entisestään.
Pääkaupunkiseudun osalta kaavaehdotukseen on luonnosvaiheesta
poiketen nyt merkitty poikittaiset joukkoliikenteen yhteysvälit, joihin
tukeutuen taajama-alueille on rasterimerkinnällä esitetty maankäytön
tehostamisalueita. Tämä on hyvä tavoite ja edistää kestävän
verkostomaisen kaupunkirakenteen syntymistä. Toivottavaa olisi
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kuitenkin ollut, että joukkoliikennekäytävää koskeva merkintä olisi ollut
raideliikenne-merkintä, kuten Helsingin kaupunki esitti lausunnossaan
kaavaluonnoksesta. Se ilmaisisi selkeän tahtotilan pysyvän poikittaisen
joukkoliikennejärjestelmän luomisesta, johon kaupunkirakenne voi
tukeutua kestävällä tavalla.
Malmin lentokentän tilanne
Malmin lentokentän tilanne on edelleen ratkaisematta. Epävarmuus
kentän siirtymisestä vaikuttaa laajasti koillisen Helsingin, erityisesti
Malmin alueen kehittämiseen. Seudun uuden pienilmailukentän
sijaintipaikka tulisi mielellään löytää alle 50 km päästä Helsingin
keskustasta.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin
lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti. Lentokentän
korvaavien toimintojen sijoittaminen Uudellemaalle on kysymyksenä
edelleen ratkaisematta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen valmistelu ei
ole toistaiseksi luonut ratkaisulle edellytyksiä. Tältä osin
maakuntakaava ei täytä VAT:n vaatimuksia.
Helsinki on jatkanut rakennuskieltoa lentokentän alueella useaan
otteeseen. Jatkuvalla epävarmuudella on alueellisia vaikutuksia, jotka
heijastuvat koko Helsingin koillisen alueen ja osin Vantaankin
kehittämismahdollisuuksiin.
Pysyväisluontoisen ratkaisun löytyminen lentokentän sijoittumiselle on
siksi sekä seudun yleispiirteisen maankäytön suunnittelun että Malmin
alueen kehittymismahdollisuuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Liikenne
Raideliikenneverkko
Tärkeimmät uudet hankkeet maakunnan rautatieverkkoon ovat Pisararata ja Lentorata. Pisara-rata poistaa Helsingin ratapihan ja pääradan
ahtaudesta aiheutuvat junaliikenteen ongelmat, jotka heijastuvat koko
maahan. Lentoradan ansiosta Pasila – Kerava välillä ei tarvita
lisäraiteita, joiden sovittaminen kaupunkirakenteeseen olisi erittäin
vaikeaa.
Maakuntakaavan ehdotuksessa on varaukset Pisara-radalle,
Lentoradalle ja nopealle raideyhteydelle sekä idän että lännen suuntiin.
Niiden sisältyminen lopulliseen maakuntakaavaan on erittäin tärkeää.
Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja vielä
maakuntakaavan luonnoksessa esitetty Heli-rata on poistettu
maakuntakaavan ehdotuksesta. Yhdyskuntarakenteen
tarkoituksenmukainen laajeneminen ei enää perustele Heli-rataa, vaan
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Lentoradalta haarautuva ja Nikkilän kautta Porvoon suuntaan kulkeva
Helsinki – Pietari (HEPI) rata ja Itämetron jatke Mellunmäestä
Söderkullaan yhdessä korvaavat Heli-radan. Ratavarauksen
poistuminen lisää täydennysrakentamismahdollisuuksia koillisessa
Helsingissä.
Kaavaehdotuksessa on esitetty metron suunnittelun mahdollistama
ohjeellinen seutuliikenteen rata Östersundomin kautta Söderkullaan ja
sieltä yhteystarvemerkintä Porvoon suuntaan. Tähän ei ole
huomautettavaa.
Uudenmaan vahvistetun maakuntakaavan ohjeellinen seuturatayhteys
Laajasaloon on merkintänä kumottu ja korvattu liikenteen
yhteystarvemerkinnällä. Tämä on perusteltua, koska Laajasalon
raideyhteydestä on käynnissä yleissuunnitelman laadinta ja
ympäristövaikutusten laadinta.
Raide-Jokeri ja Jokeri 2 sekä Östersundomin Kehä III:n
työpaikkakeskittymiin kytkevä Jokeri 3 eivät nouse esille
maakunnallisesti tärkeinä raideratkaisuina. Ne on esitetty
”Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli”
merkinnällä. Tiederatikka (Otaniemi - Pasila - Viikki) puuttuu kokonaan
maakuntakaavan ehdotuksesta. Ne tulisi merkitä maakuntakaavaan
raideratkaisuina. Jokeri 3:n linjausta Östersundomin kautta Vuosaaren
satamaan ja Vuosaaren metroasemalle tulisi myös pohtia
maakuntakaavassa.
Tie- ja katuverkko
Tärkeitä tie- ja pääkatuverkon kehittämishankkeita ovat mm.
Hakamäentien jatkeet länteen ja itään, Kehä II:n jatke Turuntieltä
Hämeenlinnanväylälle ja Helsingin keskustatunneli. Maakuntakaavan ei
tule asettaa esteitä näiden hankkeiden toteuttamiselle.
Honkasuon tunnelin läntinen suuaukko Kehä II:lla tulee kaavakartalla
esittää pohjois-eteläsuuntaisen seudullisen virkistysreitin länsireunaan
eikä itäreunaan.
Moottoriväylät
Helsingin uuden yleiskaavatyön pohjaksi laaditaan parhaillaan
moottoritiemäisten alueiden kaupunkirakenteellista selvitystä, jossa
tarkastellaan liikennealueiden ja niiden ympäristöjen maankäytön
tehostamista.
Moottoriväyliä koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan, että
maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin perustein
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teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena. On tärkeää, että
jatkossa pidetään huolta siitä, että tällaisessa tilanteessa myös
maakuntakaavaan liittyvä rakentamisrajoitus tältä osin poistuu.
Taajamatoimintojen alueet
Kilpailukyvyn vahvistaminen, liikkumistarpeen vähentäminen, kattavan
joukkoliikenteen mahdollistaminen ja niiden kautta päästöjen
vähentäminen edellyttävät tiivistä ja eheää yhdyskuntarakennetta ja
hallittua kasvua taajamarakenteen ulkopuolella. Erityinen huomio tulee
kiinnittää raideliikenteen asemien ympäristöihin ja liikenteellisiin
solmukohtiin.
Tämä tärkeä tavoite näkyy kaavakartalla tiivistettävinä
taajamatoimintojen alueina. Kaavamääräyksen mukaan alueita on
suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuvana kyseisen taajaman
muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.
Helsingin kaupunki lausui kaavaluonnoksesta, että Helsingin alueella
tulee kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista merkitystä, merkitä
taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa
osoitetaan. Taajamatoimintojen alue -merkintä sisältää ulkoilureitit,
pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja
puistoalueet, joten paikallisia virkistysalueita ei ole tarpeen merkitä
maakuntakaavaan. Tämä mahdollistaa rakentamisalueiden ja
paikallisten viheralueiden tarkoituksenmukaisen yhteensovittamisen.
Kaavaluonnokseen on tältä osin tehty tarkistuksia ja kaavaehdotus
noudattaa pääsääntöisesti tätä periaatetta. Tästä on kuitenkin poikettu
Ramsinniemen ja Laajasalon itärannan osalta. Myös nämä tulisi
merkitä taajamatoimintojen alueeksi, jolla on viheryhteystarve.
Seudullisesta näkökulmasta edellä mainittujen osalta kyseessä on
ensisijaisesti tiivistyvän taajamarakenteen alue virkistysyhteyksineen.
Viher- ja virkistysalueilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin
kannalta. Asukkaat arvostavat ja pitävät asuinalueidensa viher- ja
virkistysalueita osana hyvää kotikaupunkia. Merkitykseltään paikallisia
virkistysalueita ei kuitenkaan tule merkitä maakuntakaavaan. Kaavan
mittakaava ei puolla näin yksityiskohtaisia rajauksia.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Vartiosaaren ja
Kivinokan osayleiskaavojen laatimisen. Molemmat ovat Helsingin
yleiskaava 2002:ssa selvitysalueita. Osayleiskaavatyössä molempien
osalta laaditaan useita maankäyttövaihtoehtoja asumisesta
virkistykseen. Molempien osalta tavoitteena on, että
kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee yhden periaatevaihtoehdon,
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jonka pohjalta suunnittelua jatketaan. Alueet sijaitsevat Itä-Helsingin
asuinalueiden keskellä.
Helsingin kaupunki esitti lausunnossaan kaavaluonnoksesta, että
molemmat alueet tulisi merkitä maakuntakaavaan selvitysalueina.
Kivinokan osalta maakuntakaavaehdotuksessa oleva
taajamatoimintojen alue -merkintä viheryhteysmerkintöineen
mahdollistaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa eri
maankäyttövaihtoehdot, joten siihen kaupungilla ei ole
huomautettavaa.
Vartiosaari sen sijaan on kaavaehdotuksessa merkitty valkoiseksi
alueeksi sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeäksi alueeksi. Valkoista aluetta koskevan määräyksen mukaan
alue on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
sivuelinkeinojen käyttöön.
Kaupunginhallitus katsoo, että Vartiosaari tulisi, samoin kuin Kivinokka,
merkitä taajama-alueeksi, johon kohdistuu virkistystarvetta ja joka on
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.
Viheralueet ja viheryhteystarve
Seudulliset viheralueet ja viheryhteystarpeet ovat kaavaehdotuksessa
pääpiirteittäin tarkoituksenmukaisilla alueilla ja turvaavat
viheryhteyksien verkoston ja jatkuvuuden, joskin joissain tapauksissa
rajaukset ovat liian tarkasti luettavissa kaavakartalta. Tämä ei ole
oikeansuuntainen ratkaisu tiivistyvällä ydinalueella maakuntakaavan
mittakaava huomioon ottaen.
Selkeänä parannuksena kaavaluonnokseen on kaavaehdotuksen
liitemateriaalissa oleva maakuntakaavojen epävirallinen
yhdistelmäkartta, joka selkeyttää seudullisten virkistysalueiden ja
viheryhteyksien hahmottamista.
Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi
edelleen tarkistaa. Määräyksen mukaan olemassa olevat virkistykseen
varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan
virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole
perusteltua, koska näin ehdottomana se voisi epätoivottavalla tavalla
haitata järkevää täydennysrakentamista. Kaupunki haluaa mieluummin
korostaa viher- ja virkistysalueiden laadun ja merkityksen
tapauskohtaista arvioimista sekä virkistysyhteyksien jatkuvuutta ja
painottaa sen vuoksi väljempää ilmaisua maakuntakaavatasolla. Sen
vuoksi Tarkoituksenmukaisempaa olisi liittää jokin virkistysalueita
koskeva kehittämistavoite taajamatoimintojen sisällä oleville
virkistysalueille.
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Samaa ajatusta seuraten viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulisi
myös laajentaa tai väljentää. Sen tulisi joissain tapauksissa
mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin rantaalueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä ja
vain yksityiskohtaisempi kaavoitus voi osoittaa sen, tarvitaanko aluetta
leveämpänä viheryhteytenä, kuten ekologisena käytävänä vai
pelkästään kulkuraittina.
Keskustatoimintojen alueet
Valtakunnan keskus
Luonnokseen verrattuna valtakunnan keskusta on laajennettu
Länsisatamaan ja Hernesaareen, mikä onkin näiden alueiden
suunnittelun tavoite Helsingissä. Myös Kalasatamaa suunnitellaan
keskusta-alueen laajentumana kaupallisine palveluineen. Tämä on
luontevaa ja tarkoituksenmukaista valtakunnan keskeisimmän alueen
kehittämiselle eläväksi, elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi keskukseksi.
Valtakunnan keskuksen osalta suunnittelumääräyksissä ei ole osoitettu
kaupan enimmäismitoitusta, mikä on perusteltua.
Pääkaupunkiseudun aluekeskukset
Valtakunnan keskuksen lisäksi pääkaupunkisedun aluekeskukset
osoitetaan keskustatoimintojen kohdemerkinnällä. Helsingissä näitä
ovat Kannelmäki, Malmi, Itäkeskus, Herttoniemi ja Östersundom. Näille
aluekeskuksille ei esitetä kaupan enimmäismitoitusta vaan sanalliset
suunnittelumääräykset. Tavoitteena on, että kauppa sijoittuu
ensisijaisesti keskusta-alueille. Tämä on keskusten kehittämisen
kannalta tarkoituksenmukaista.
Kaavaluonnokseen verrattuna Helsingin aluekeskusten määrä on
ehdotuksessa vähentynyt. Maakuntakaavaehdotuksessa ei esitetä
alakeskuksia, joiden kaupallinen merkitys on paikallista. Tämä on
perusteltua, sillä merkintä ohjaa seudullisesti merkittävän kaupan
sijoittumista. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa voidaan osoittaa
paikallisesti merkittäviä suuryksiköitä pienempiin keskuksiin, joihin
maakuntakaava ei ota kantaa. Tällöin on huomioitava, että kaupan
kokoluokka voi olla suurempikin kuin maakuntakaavaehdotuksessa
esitetyt seudullisuuden alarajat, mikäli se voidaan osoittaa
vaikutusarviointeihin perustuen paikallisiksi. Jo nyt useissa Helsingin
paikalliskeskuksissa on enemmän kaupan liiketilaa kuin ehdotuksessa
esitetyt seudullisuuden viitteelliset alarajat ovat, mutta silti ne ovat
vaikutuksiltaan paikallisia.
Kaupunki toteaakin yleisenä huomionaan, että kaavaehdotuksessa
mainitut, merkitykseltään seudullisten vähittäis- ja
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/hallintokeskus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

27/2012

8 (61)

Kaj/3
13.08.2012
päivittäistavarakaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat
pääkaupunkiseudun mittakaavassa selvästi liian alhaiset.
Maakuntakaavalla ei pitäisi asettaa esteitä sille, että voitaisiin suoraan
yleis- tai asemakaavoihin perustuvalla suunnittelulla sijoittaa
yhdyskuntarakenteellisesti tarkoituksenmukaista kaupan tilaa sellaisiin
paikkoihin, joita esimerkiksi teollisuuden ja logistiikka-alan
rakennemuutoksen seurauksena syntyy paikkoihin, joita juuri nyt ei
osata ennakoida. Mielekkäiden kehittämisprojektien
toteuttamismahdollisuuksia ei ole syytä turhaan vaikeuttaa eikä
vaarantaa pidentämällä muutoinkin pitkiä kaavoitusprosesseja.
Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat seudullisesti merkittävät
vähittäiskaupan suuryksiköt
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön, joka ei
laatunsa puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle, alarajaksi on
pääkaupunkiseudun kunnissa määritelty 30 000 k-m², jollei selvitysten
perusteella erityisesti muuta osoiteta. Merkitykseltään seudullisella
vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta erillisestä
myymälästä koostuvaa keskittymää.
Helsingissä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
kaavamerkinnät on sijoitettu Roihupelto-Herttoniemen alueelle,
Konalaan, Suutarilaan ja Östersundomiin. Östersundomia lukuun
ottamatta jo olemassa olevat myymälät sekä kaavavarannot
edellyttävät näillä alueilla vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän.
Energiahuollon alueet
Vahvistettuihin maakuntakaavoihin verrattuna kaavaehdotus osoittaa
Vuosaaren C-voimalaitoksen sekä Herttoniemen ja Viikinmäen
kytkinasemien likimääräisen sijainnin. Vahvistettujen
maakuntakaavojen energiahuoltoa koskevat kaavamerkinnät jäävät
voimaan, sillä niitä ei ole esitetty kumoamiskartalla. Kaavamerkintöjen
selitteessä todetaan, että energiahuollon aluetta koskeva
suunnittelumääräys korvaa voimassa olevan maakuntakaavan
energiahuollon aluetta koskevan suunnittelumääräyksen. Tällaisena
määräyksenä on annettu seuraava: Mikäli Helsingin Hanasaaressa
alueen käyttö voimalaitosalueena lakkaa, se varataan
taajamatoimintojen alueeksi.
Kaavaehdotuksen ja vahvistettujen maakuntakaavojen muodostama
kokonaisuus on tarkoituksenmukainen, sillä se osoittaa varautumista
Helsingin sähkönjakelun vahvistamiseen 400 kV:n korkeajännitteellä.
Toimivan yhteiskunnan perusedellytys on sähkön, lämmön ja
jäähdytyksen saannin turvaaminen kaikissa tilanteissa sekä
tietojärjestelmien ja liikenteen toimiminen. Tämä kaikki edellyttää
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korkean toimitusvarmuuden energiajärjestelmää. Maakuntakaavaa ja
alueittaista kaavoitusta ja rakentamista tuleekin tarkastella
elinkaarensa kokonaisuutena ilmaston, ilman laadun ja muiden
ympäristönäkökohtien sekä energiatehokkuuden ja talouden kannalta.
Helsinki on valmistautumassa uusiutuvien energiantuotantomuotojen,
kuten aurinkoenergian hyödyntämiseen mm. Östersundomin alueita
rakennettaessa. Myös tuulivoiman hyödyntäminen vaatii seudulla
jatkokehittelyä. Kaupunki toivoo maakuntatasoiselta suunnittelulta
vastauksia myös näihin laajempiin kysymyksiin ja tarvittavaan
varautumiseen maakuntatasolla.
Haltiavuoren vedenpuhdistuslaitos
Maakuntakaavaan tulee merkitä 18.11.2011 tältä osin voimaan
tulleessa Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa osoitettu
Haltiavuoren (Pitkäkosken) vedenpuhdistuslaitos. Laitos palvelee
seudullista vesihuoltoa.
Kivikon jätevoimala
Koska HSY:n Jätehuollon jätevoimalaitos toteutetaan Vantaan
Långmossebergeniin, aiemmin suunnittelussa olleen Kivikon
jätevoimalavaihtoehdon merkintä Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa tulee kumota tässä 2.
vaihemaakuntakaavassa.
Hernesaaren helikopterikenttä
Helikopterikentän sijoittamista on selvitetty Hernesaaren
osayleiskaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaavassa tulisi olla
vähintään selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle.
Päätös helikopterikentän sijoituksesta voidaan tehdä vasta
perusteellisempien vaihtoehto- ja arviointitarkastelujen ja
kustannusarvioiden valmistelun jälkeen.
Massatalous, ylijäämämassojen läjitys- ja käsittelyalueet ja ampumaradat
Kaupunginhallitus on edelleen huolissaan pääkaupungin teknisestä
toimivuudesta rakentamisen edetessä. Vaihemaakuntakaavassa tulee
esittää riittävät varaukset ylijäämämassojen käsittelyyn ja varastointiin
etenkin, kun maakunnan asukasmäärän on arvioitu kasvavan
seuraavien 20 vuoden aikana 430 000 asukkaalla.
Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksiin tulisi ainakin
pääkaupunkiseudun osalta lisätä maininta, että alueelle voidaan
sijoittaa myös alueellisen massatasapainon kannalta tärkeitä
väliaikaisia maa- ja kallioaineksen ottopaikkoja, jotka kaivusavilla
täytön ja maastomuovauksen jälkeen voidaan käyttää esimerkiksi
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meluesteenä tai toiminnallisena virkistysalueena. Samoin on syytä
todeta, että alueelle ennen rakentumista voidaan sijoittaa alueen
toteuttamista helpottavia väliaikaisia maa-ainesten lajittelu- ja
säilytysalueita.
Kaupungin liikuntavirasto on teettänyt seudun ampumaratojen
soveltuvista sijoitusvaihtoehdoista selvityksen, jota kaupunki toivoo
hyödynnettävän maakuntakaavan jatkosuunnittelussa.
Melualueiden merkitseminen
Maakuntakaavaehdotuksen karttaan on merkitty puolustusvoiminen
ampuma-alueiden melualueet puolustusvoimien meluselvitysten
perusteella sekä Malmin lentokentän melualue voimassa olevan
ympäristöluvan mukaisena. Kaupungin mielestä melualueiden
merkitseminen pitkään voimassa olevaan kaavakarttaan on
epäjohdonmukaista. Toiminnot ja niiden vaikutukset muuttuvat, uusia
selvityksiä tehdään ja lupia muutetaan tarvittaessa.
Muutokset kaavaehdotukseen
Kaupunginhallitus esittää, että Uudenmaan 2. maakuntakaavan
ehdotukseen tehdään seuraavat muutokset tai tarkennukset:
 Poikittaiset raideyhteydet, erityisesti raidejokerit tulee merkitä
maakuntakaavaan.
 Honkasuon tunnelin läntinen suuaukko Kehä II:lla tulee
kaavakartalla esittää pohjois-eteläsuuntaisen seudullisen
virkistysreitin länsireunaan eikä itäreunaan.
 Malmin lentokentälle tulee osoittaa korvaava sijainti.
 Vartiosaari tulee merkitä taajama-alueeksi, johon kohdistuu
virkistystarvetta ja joka on kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeä alue.
 Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista
merkitystä, tulee merkitä viheralueiksi.
 Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten, että
myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan,
että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat
rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön.
 Haltiavuoren vedenpuhdistuslaitos tulee merkitä
maakuntakaavaan.
 Kivikon jätevoimalavaihtoehdon merkintä tulee poistaa
maakuntakaavasta.
 Hernesaaren helikopterikenttä tulee selvitysmerkintänä merkitä
maakuntakaavaan.
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 Ylijäämämassojen seudullista varastointia koskevat alueet tulee
merkitä kaavaan ja lisätä tilapäistä varastointia ja käsittelyä
koskevat määräykset taajamatoimintojen alueiden
kaavamääräyksiin.
Kaupunginhallitus edellyttää lausunnossaan esitettyjen huomautusten
ja muutosehdotusten ottamista huomioon kaavaehdotuksen
jatkovalmistelussa. Muilta osin Helsingin kaupunginhallitus puoltaa
maakuntakaavan hyväksymistä ehdotetussa muodossa.
Käsittely
Vastaehdotus:
Elina Moisio: VASTAEHDOTUKSET
KAIKKI ERILLISIÄ:
- Meri-Rastilan länsiranta tulee merkitä VIHERALUEENA.
- Kivinokka tulisi merkitä selvitysalueeksi (nyt taajamatoimintojen alue).
- POISTETAAN: "Hernesaaren helikopterikenttä tulee
selvitysmerkintänä merkitä maakuntakaavaan."
- POISTETAAN SEURAAVA LAUSE, KOSKA NYT ON VALKOINEN
ALUE. "Vartiosaari tulee merkitä taajama-alueeksi, johon kohdistuu
virkistystarvetta ja joka on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue."
- POISTETAAN "Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on
seudullista merkitystä, tulee merkitä viheralueiksi."
- POISTETAAN "Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa
siten, että myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan, että
olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat
rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön."
- POISTETAAN MAININTA KESKUSTATUNNELISTA:
Keskustatunneliin ei ole tarpeen ottaa kantaan Helsingin kaupungin
lausunnossa.
Kannattajat: Outi Ojala
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
- Meri-Rastilan länsiranta tulee merkitä VIHERALUEENA.
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Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Timo Kontio,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville
Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
- Kivinokka tulisi merkitä selvitysalueeksi (nyt taajamatoimintojen alue).
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Timo Kontio,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville
Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
- POISTETAAN: "Hernesaaren helikopterikenttä tulee
selvitysmerkintänä merkitä maakuntakaavaan."
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Timo Kontio,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen
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Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville
Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
- POISTETAAN SEURAAVA LAUSE, KOSKA NYT ON VALKOINEN
ALUE. "Vartiosaari tulee merkitä taajama-alueeksi, johon kohdistuu
virkistystarvetta ja joka on kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen
kannalta tärkeä alue."
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Timo Kontio,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville
Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
5 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
- POISTETAAN "Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on
seudullista merkitystä, tulee merkitä viheralueiksi."
Jaa-äänet: 10
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Timo Kontio,
Jan D Oker-Blom, Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava,
Laura Rissanen, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 5
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Johanna Sumuvuori, Ville
Ylikahri
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
6 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastaehdotus
- POISTETAAN "Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa
siten, että myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan, että
olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat
rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön."
Jaa-äänet: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Timo Kontio,
Osku Pajamäki, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea
Saukkonen
Ei-äänet: 6
Kimmo Helistö, Elina Moisio, Outi Ojala, Jan D Oker-Blom, Johanna
Sumuvuori, Ville Ylikahri
Tyhjä: 0
Poissa: 0
7 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Vastehdostus
- POISTETAAN MAININTA KESKUSTATUNNELISTA:
Keskustatunneliin ei ole tarpeen ottaa kantaan Helsingin kaupungin
lausunnossa.
Jaa-äänet: 8
Sirpa Asko-Seljavaara, Arto Bryggare, Jussi Halla-aho, Jan D OkerBlom, Tatu Rauhamäki, Risto Rautava, Laura Rissanen, Lea
Saukkonen
Ei-äänet: 7
Kimmo Helistö, Timo Kontio, Elina Moisio, Outi Ojala, Osku Pajamäki,
Johanna Sumuvuori, Ville Ylikahri
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Tyhjä: 0
Poissa: 0
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi
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Uudenmaan liiton lausuntopyyntö 25.4.2012
Maakuntakaavaehdotus 2012 (kartta)
Maakuntakaavaehdotus 2012 (kartta, pääkaupunkiseutu)
Maakuntakaavaehdotus, selostus
Maakuntakaavaehdotus 2012 merkinnät ja määräykset
Maakuntakaavaehdotus, kumottavat merkinnät 1/2
Maakuntakaavaehdotus, kumottavat merkinnät 2/2
Maakuntakaavojen yhdistetty tarkastelu, kartta
Maakuntakaavojen yhdistetty tarkastelu, kartta pääkaupunkiseutu

Otteet
Ote
Uudenmaan liitto
Päätösehdotus
Kaupunginhallitus päättänee antaa Uudenmaan liitolle seuraavan
lausunnon:
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus perustuu neljään
pääperiaatteeseen: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan
palveluverkon suunnitteleminen osaksi alue- ja yhdyskuntarakennetta
sekä kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen.
Koko maakunnan mittakaavassa maakuntakaavaehdotuksen pohjana
olevat kehittämisperiaatteet mahdollistavat toimivan perusrakenteen.
Uusi mittavampi maankäyttö pyritään ohjaamaan erityisesti sekä
nykyisiin että uusiin raideliikenteen kasvukäytäviin.
Yksi keskeisimmistä periaatteista seudun ohjaamisessa on
taloudellisen, tehokkaan ja kestävän rakenteen edistäminen. Tähän
pyrittäessä seudun kasvun ohjaaminen tulee tapahtua niin, että
infrarakenteeseen tehdyt investoinnit tulevat mahdollisimman hyvin
hyödynnettyä. Samalla uusien investointien ohjaamisen tulee tapahtua
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siten, että yhdyskunnan laajeneminen ja kehittyminen täydentää jo
olemassa olevaa fyysistä ja toiminnallista rakennetta oikeatahtisesti ja suuntaisesti.
Maakuntakaavan laatimisen haasteena on sen eri osien erilainen
luonne ja kehitysvaihe. On erittäin vaikeaa hallita kattavin merkinnöin ja
määräyksin koko aluetta ja ottaa samalla huomioon hyvin erilaiset
tarpeet.
Valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, jotka ohjaavat
maakuntakaavoitusta, Helsingin seutu on käsitelty omana
erityiskysymyksenään. Voidaan ajatella, että myös seudun neljällä
kaupungilla ja erityisesti Helsingillä on omia erityiskysymyksiä, joita on
vaikea käsitellä koko maakuntaa koskevien samansisältöisten
määräysten puitteissa.
Kaupunginhallitus on antanut lausunnon kaavaluonnoksesta elokuussa
2011. Monia tuolloin esitettyjä seikkoja on otettu huomioon
ehdotuksessa. Näistä merkittävimpiä lienevät pitkään Helsingin
suunnittelussa epävarmuutta tuonut HELI-ratalinjauksen poistaminen ja
Pisara-radan merkinnän täsmentäminen. Myös poikittaisten
liikenneyhteyksien esittäminen kartalla on parantunut, joskin kaupunki
edelleen pitää tärkeänä, että ne osoitettaisiin maakuntakaavassa
nimenomaan raideliikenneyhteyksinä. Jotkut esityksistä koskien
viheryhteyksiä ja alueita on niin ikään otettu huomioon, mutta joidenkin
osalta kaupunki esittää niihin edelleen muutoksia. Kaupunki on pääosin
tyytyväinen tehtyihin muutoksiin, mutta joiltakin osin kaavaehdotus on
kuitenkin edelleen liian yksityiskohtainen ottaen huomioon
maakuntakaavan mittakaava ja kasvavan pääkaupungin tarpeet.
Helsingissä on vuoden 2012 alussa käynnistynyt yleiskaavatyö.
Maakuntakaava ohjaa yleiskaavan valmistelua. Maakuntakaava ei saisi
estää välttämättömiä kehittämistarpeita, joita metropolialueen
ydinkaupungilla väistämättä on.
Kaavakartan esittämistarkkuudesta johtuu, että tiettyjä aluevarauksia
on edelleen hahmotettavissa liian tarkasti maakuntakaavan mittakaava
huomioon ottaen. Ahtaasti tulkittuna rajaukset vaikeuttavat esimerkiksi
täydennysrakentamista ja ovat sen vuoksi kaavan pohjana olevan
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevan pääperiaatteen vastaisia.
Jatkossa maakuntakaavan tulkinnan tuleekin perustua enemmän
laajempien tavoitteiden edistämispyrkimyksiin kuin aluevarausten
ehdottomiin rajauksiin.
Maankäytön ja liikenteen perusrakenne
Helsingin seutu on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen laajalle
levinnyt työssäkäyntialue, kun se suhteutetaan alueen väestö- ja
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työpaikkamäärään. Merkittävä osa seudusta ja Uudenmaan
maakunnasta on harvaan rakennettua. Pääosa työpaikoista sijaitsee
Helsingin kantakaupungissa. Raideyhteyksiä on suunniteltu säteittäin
seudulta Helsingin keskustaan päättyviksi.
Toimipaikkojen saavutettavuus ja keskinäiset yhteydet ovat
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tekijä, kun yritykset tekevät
sijoittumisratkaisujaan. Kasautumisedusta johtuen merkittävä osa
toimipaikoista sijoittuu jatkossakin seudun ydinalueelle. Ydinalueeksi
voidaan nykytilanteessa lukea pääosin kaikki pääkaupunkiseudun neljä
kuntaa. Helsingin seutu on siirtymässä kaupungistumiskehityksen
vaiheeseen, jossa työpaikkojen tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä
syntyy myös ydinkeskustasta riippumatta. Kun seutu laajenee,
työpaikka-alueiden sisäisen saavutettavuuden merkitys koko
työmarkkina-alueelta korostuu entisestään.
Pääkaupunkiseudun osalta kaavaehdotukseen on luonnosvaiheesta
poiketen nyt merkitty poikittaiset joukkoliikenteen yhteysvälit, joihin
tukeutuen taajama-alueille on rasterimerkinnällä esitetty maankäytön
tehostamisalueita. Tämä on hyvä tavoite ja edistää kestävän
verkostomaisen kaupunkirakenteen syntymistä. Toivottavaa olisi
kuitenkin ollut, että joukkoliikennekäytävää koskeva merkintä olisi ollut
raideliikenne-merkintä, kuten Helsingin kaupunki esitti lausunnossaan
kaavaluonnoksesta. Se ilmaisisi selkeän tahtotilan pysyvän poikittaisen
joukkoliikennejärjestelmän luomisesta, johon kaupunkirakenne voi
tukeutua kestävällä tavalla.
Malmin lentokentän tilanne
Malmin lentokentän tilanne on edelleen ratkaisematta. Epävarmuus
kentän siirtymisestä vaikuttaa laajasti koillisen Helsingin, erityisesti
Malmin alueen kehittämiseen. Seudun uuden pienilmailukentän
sijaintipaikka tulisi mielellään löytää alle 50 km päästä Helsingin
keskustasta.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin
lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti. Lentokentän
korvaavien toimintojen sijoittaminen Uudellemaalle on kysymyksenä
edelleen ratkaisematta. Vaihemaakuntakaavaluonnoksen valmistelu ei
ole toistaiseksi luonut ratkaisulle edellytyksiä. Tältä osin
maakuntakaava ei täytä VAT:n vaatimuksia.
Helsinki on jatkanut rakennuskieltoa lentokentän alueella useaan
otteeseen. Jatkuvalla epävarmuudella on alueellisia vaikutuksia, jotka
heijastuvat koko Helsingin koillisen alueen ja osin Vantaankin
kehittämismahdollisuuksiin.
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Pysyväisluontoisen ratkaisun löytyminen lentokentän sijoittumiselle on
siksi sekä seudun yleispiirteisen maankäytön suunnittelun että Malmin
alueen kehittymismahdollisuuksien kannalta ensiarvoisen tärkeää.
Liikenne
Raideliikenneverkko
Tärkeimmät uudet hankkeet maakunnan rautatieverkkoon ovat Pisararata ja Lentorata. Pisara-rata poistaa Helsingin ratapihan ja pääradan
ahtaudesta aiheutuvat junaliikenteen ongelmat, jotka heijastuvat koko
maahan. Lentoradan ansiosta Pasila – Kerava välillä ei tarvita
lisäraiteita, joiden sovittaminen kaupunkirakenteeseen olisi erittäin
vaikeaa.
Maakuntakaavan ehdotuksessa on varaukset Pisara-radalle,
Lentoradalle ja nopealle raideyhteydelle sekä idän että lännen suuntiin.
Niiden sisältyminen lopulliseen maakuntakaavaan on erittäin tärkeää.
Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja vielä
maakuntakaavan luonnoksessa esitetty Heli-rata on poistettu
maakuntakaavan ehdotuksesta. Yhdyskuntarakenteen
tarkoituksenmukainen laajeneminen ei enää perustele Heli-rataa, vaan
Lentoradalta haarautuva ja Nikkilän kautta Porvoon suuntaan kulkeva
Helsinki – Pietari (HEPI) rata ja Itämetron jatke Mellunmäestä
Söderkullaan yhdessä korvaavat Heli-radan. Ratavarauksen
poistuminen lisää täydennysrakentamismahdollisuuksia koillisessa
Helsingissä.
Kaavaehdotuksessa on esitetty metron suunnittelun mahdollistama
ohjeellinen seutuliikenteen rata Östersundomin kautta Söderkullaan ja
sieltä yhteystarvemerkintä Porvoon suuntaan. Tähän ei ole
huomautettavaa.
Uudenmaan vahvistetun maakuntakaavan ohjeellinen seuturatayhteys
Laajasaloon on merkintänä kumottu ja korvattu liikenteen
yhteystarvemerkinnällä. Tämä on perusteltua, koska Laajasalon
raideyhteydestä on käynnissä yleissuunnitelman laadinta ja
ympäristövaikutusten laadinta.
Raide-Jokeri ja Jokeri 2 sekä Östersundomin Kehä III:n
työpaikkakeskittymiin kytkevä Jokeri 3 eivät nouse esille
maakunnallisesti tärkeinä raideratkaisuina. Ne on esitetty
”Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli”
merkinnällä. Tiederatikka (Otaniemi - Pasila - Viikki) puuttuu kokonaan
maakuntakaavan ehdotuksesta. Ne tulisi merkitä maakuntakaavaan
raideratkaisuina. Jokeri 3:n linjausta Östersundomin kautta Vuosaaren
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satamaan ja Vuosaaren metroasemalle tulisi myös pohtia
maakuntakaavassa.
Tie- ja katuverkko
Tärkeitä tie- ja pääkatuverkon kehittämishankkeita ovat mm.
Hakamäentien jatkeet länteen ja itään, Kehä II:n jatke Turuntieltä
Hämeenlinnanväylälle ja Helsingin keskustatunneli. Maakuntakaavan ei
tule asettaa esteitä näiden hankkeiden toteuttamiselle.
Honkasuon tunnelin läntinen suuaukko Kehä II:lla tulee kaavakartalla
esittää pohjois-eteläsuuntaisen seudullisen virkistysreitin länsireunaan
eikä itäreunaan.
Moottoriväylät
Helsingin uuden yleiskaavatyön pohjaksi laaditaan parhaillaan
moottoritiemäisten alueiden kaupunkirakenteellista selvitystä, jossa
tarkastellaan liikennealueiden ja niiden ympäristöjen maankäytön
tehostamista.
Moottoriväyliä koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan, että
maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin perustein
teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena. On tärkeää, että
jatkossa pidetään huolta siitä, että tällaisessa tilanteessa myös
maakuntakaavaan liittyvä rakentamisrajoitus tältä osin poistuu.
Taajamatoimintojen alueet
Kilpailukyvyn vahvistaminen, liikkumistarpeen vähentäminen, kattavan
joukkoliikenteen mahdollistaminen ja niiden kautta päästöjen
vähentäminen edellyttävät tiivistä ja eheää yhdyskuntarakennetta ja
hallittua kasvua taajamarakenteen ulkopuolella. Erityinen huomio tulee
kiinnittää raideliikenteen asemien ympäristöihin ja liikenteellisiin
solmukohtiin.
Tämä tärkeä tavoite näkyy kaavakartalla tiivistettävinä
taajamatoimintojen alueina. Kaavamääräyksen mukaan alueita on
suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuvana kyseisen taajaman
muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.
Helsingin kaupunki lausui kaavaluonnoksesta, että Helsingin alueella
tulee kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista merkitystä, merkitä
taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa
osoitetaan. Taajamatoimintojen alue -merkintä sisältää ulkoilureitit,
pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja
puistoalueet, joten paikallisia virkistysalueita ei ole tarpeen merkitä
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maakuntakaavaan. Tämä mahdollistaa rakentamisalueiden ja
paikallisten viheralueiden tarkoituksenmukaisen yhteensovittamisen.
Kaavaluonnokseen on tältä osin tehty tarkistuksia ja kaavaehdotus
noudattaa pääsääntöisesti tätä periaatetta. Tästä on kuitenkin poikettu
Ramsinniemen ja Laajasalon itärannan osalta. Myös nämä tulisi
merkitä taajamatoimintojen alueeksi, jolla on viheryhteystarve.
Seudullisesta näkökulmasta edellä mainittujen osalta kyseessä on
ensisijaisesti tiivistyvän taajamarakenteen alue virkistysyhteyksineen.
Viher- ja virkistysalueilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin
kannalta. Asukkaat arvostavat ja pitävät asuinalueidensa viher- ja
virkistysalueita osana hyvää kotikaupunkia. Merkitykseltään paikallisia
virkistysalueita ei kuitenkaan tule merkitä maakuntakaavaan. Kaavan
mittakaava ei puolla näin yksityiskohtaisia rajauksia.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Vartiosaaren ja
Kivinokan osayleiskaavojen laatimisen. Molemmat ovat Helsingin
yleiskaava 2002:ssa selvitysalueita. Osayleiskaavatyössä molempien
osalta laaditaan useita maankäyttövaihtoehtoja asumisesta
virkistykseen. Molempien osalta tavoitteena on, että
kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee yhden periaatevaihtoehdon,
jonka pohjalta suunnittelua jatketaan. Alueet sijaitsevat Itä-Helsingin
asuinalueiden keskellä.
Helsingin kaupunki esitti lausunnossaan kaavaluonnoksesta, että
molemmat alueet tulisi merkitä maakuntakaavaan selvitysalueina.
Kivinokan osalta maakuntakaavaehdotuksessa oleva
taajamatoimintojen alue -merkintä viheryhteysmerkintöineen
mahdollistaa yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa eri
maankäyttövaihtoehdot, joten siihen kaupungilla ei ole
huomautettavaa.
Vartiosaari sen sijaan on kaavaehdotuksessa merkitty valkoiseksi
alueeksi sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeäksi alueeksi. Valkoista aluetta koskevan määräyksen mukaan
alue on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
sivuelinkeinojen käyttöön.
Kaupunginhallitus katsoo, että Vartiosaari tulisi, samoin kuin Kivinokka,
merkitä taajama-alueeksi, johon kohdistuu virkistystarvetta ja joka on
kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue.
Viheralueet ja viheryhteystarve
Seudulliset viheralueet ja viheryhteystarpeet ovat kaavaehdotuksessa
pääpiirteittäin tarkoituksenmukaisilla alueilla ja turvaavat
viheryhteyksien verkoston ja jatkuvuuden, joskin joissain tapauksissa
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rajaukset ovat liian tarkasti luettavissa kaavakartalta. Tämä ei ole
oikeansuuntainen ratkaisu tiivistyvällä ydinalueella maakuntakaavan
mittakaava huomioon ottaen.
Selkeänä parannuksena kaavaluonnokseen on kaavaehdotuksen
liitemateriaalissa oleva maakuntakaavojen epävirallinen
yhdistelmäkartta, joka selkeyttää seudullisten virkistysalueiden ja
viheryhteyksien hahmottamista.
Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi
edelleen tarkistaa. Määräyksen mukaan olemassa olevat virkistykseen
varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan
virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole
perusteltua, koska näin ehdottomana se voisi epätoivottavalla tavalla
haitata järkevää täydennysrakentamista. Kaupunki haluaa mieluummin
korostaa viher- ja virkistysalueiden laadun ja merkityksen
tapauskohtaista arvioimista sekä virkistysyhteyksien jatkuvuutta ja
painottaa sen vuoksi väljempää ilmaisua maakuntakaavatasolla. Sen
vuoksi Tarkoituksenmukaisempaa olisi liittää jokin virkistysalueita
koskeva kehittämistavoite taajamatoimintojen sisällä oleville
virkistysalueille.
Samaa ajatusta seuraten viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulisi
myös laajentaa tai väljentää. Sen tulisi joissain tapauksissa
mahdollistaa myös pelkästään virkistysyhteystarve. Varsinkin rantaalueilla ei aina ole kyse viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä ja
vain yksityiskohtaisempi kaavoitus voi osoittaa sen, tarvitaanko aluetta
leveämpänä viheryhteytenä, kuten ekologisena käytävänä vai
pelkästään kulkuraittina.
Keskustatoimintojen alueet
Valtakunnan keskus
Luonnokseen verrattuna valtakunnan keskusta on laajennettu
Länsisatamaan ja Hernesaareen, mikä onkin näiden alueiden
suunnittelun tavoite Helsingissä. Myös Kalasatamaa suunnitellaan
keskusta-alueen laajentumana kaupallisine palveluineen. Tämä on
luontevaa ja tarkoituksenmukaista valtakunnan keskeisimmän alueen
kehittämiselle eläväksi, elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi keskukseksi.
Valtakunnan keskuksen osalta suunnittelumääräyksissä ei ole osoitettu
kaupan enimmäismitoitusta, mikä on perusteltua.
Pääkaupunkiseudun aluekeskukset
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Valtakunnan keskuksen lisäksi pääkaupunkisedun aluekeskukset
osoitetaan keskustatoimintojen kohdemerkinnällä. Helsingissä näitä
ovat Kannelmäki, Malmi, Itäkeskus, Herttoniemi ja Östersundom. Näille
aluekeskuksille ei esitetä kaupan enimmäismitoitusta vaan sanalliset
suunnittelumääräykset. Tavoitteena on, että kauppa sijoittuu
ensisijaisesti keskusta-alueille. Tämä on keskusten kehittämisen
kannalta tarkoituksenmukaista.
Kaavaluonnokseen verrattuna Helsingin aluekeskusten määrä on
ehdotuksessa vähentynyt. Maakuntakaavaehdotuksessa ei esitetä
alakeskuksia, joiden kaupallinen merkitys on paikallista. Tämä on
perusteltua, sillä merkintä ohjaa seudullisesti merkittävän kaupan
sijoittumista. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa voidaan osoittaa
paikallisesti merkittäviä suuryksiköitä pienempiin keskuksiin, joihin
maakuntakaava ei ota kantaa. Tällöin on huomioitava, että kaupan
kokoluokka voi olla suurempikin kuin maakuntakaavaehdotuksessa
esitetyt seudullisuuden alarajat, mikäli se voidaan osoittaa
vaikutusarviointeihin perustuen paikallisiksi. Jo nyt useissa Helsingin
paikalliskeskuksissa on enemmän kaupan liiketilaa kuin ehdotuksessa
esitetyt seudullisuuden viitteelliset alarajat ovat, mutta silti ne ovat
vaikutuksiltaan paikallisia.
Kaupunki toteaakin yleisenä huomionaan, että kaavaehdotuksessa
mainitut, merkitykseltään seudullisten vähittäis- ja
päivittäistavarakaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat
pääkaupunkiseudun mittakaavassa selvästi liian alhaiset.
Maakuntakaavalla ei pitäisi asettaa esteitä sille, että voitaisiin suoraan
yleis- tai asemakaavoihin perustuvalla suunnittelulla sijoittaa
yhdyskuntarakenteellisesti tarkoituksenmukaista kaupan tilaa sellaisiin
paikkoihin, joita esimerkiksi teollisuuden ja logistiikka-alan
rakennemuutoksen seurauksena syntyy paikkoihin, joita juuri nyt ei
osata ennakoida. Mielekkäiden kehittämisprojektien
toteuttamismahdollisuuksia ei ole syytä turhaan vaikeuttaa eikä
vaarantaa pidentämällä muutoinkin pitkiä kaavoitusprosesseja.
Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat seudullisesti merkittävät
vähittäiskaupan suuryksiköt
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön, joka ei
laatunsa puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle, alarajaksi on
pääkaupunkiseudun kunnissa määritelty 30 000 k-m², jollei selvitysten
perusteella erityisesti muuta osoiteta. Merkitykseltään seudullisella
vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta erillisestä
myymälästä koostuvaa keskittymää.
Helsingissä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
kaavamerkinnät on sijoitettu Roihupelto-Herttoniemen alueelle,
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Konalaan, Suutarilaan ja Östersundomiin. Östersundomia lukuun
ottamatta jo olemassa olevat myymälät sekä kaavavarannot
edellyttävät näillä alueilla vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän.
Energiahuollon alueet
Vahvistettuihin maakuntakaavoihin verrattuna kaavaehdotus osoittaa
Vuosaaren C-voimalaitoksen sekä Herttoniemen ja Viikinmäen
kytkinasemien likimääräisen sijainnin. Vahvistettujen
maakuntakaavojen energiahuoltoa koskevat kaavamerkinnät jäävät
voimaan, sillä niitä ei ole esitetty kumoamiskartalla. Kaavamerkintöjen
selitteessä todetaan, että energiahuollon aluetta koskeva
suunnittelumääräys korvaa voimassa olevan maakuntakaavan
energiahuollon aluetta koskevan suunnittelumääräyksen. Tällaisena
määräyksenä on annettu seuraava: Mikäli Helsingin Hanasaaressa
alueen käyttö voimalaitosalueena lakkaa, se varataan
taajamatoimintojen alueeksi.
Kaavaehdotuksen ja vahvistettujen maakuntakaavojen muodostama
kokonaisuus on tarkoituksenmukainen, sillä se osoittaa varautumista
Helsingin sähkönjakelun vahvistamiseen 400 kV:n korkeajännitteellä.
Toimivan yhteiskunnan perusedellytys on sähkön, lämmön ja
jäähdytyksen saannin turvaaminen kaikissa tilanteissa sekä
tietojärjestelmien ja liikenteen toimiminen. Tämä kaikki edellyttää
korkean toimitusvarmuuden energiajärjestelmää. Maakuntakaavaa ja
alueittaista kaavoitusta ja rakentamista tuleekin tarkastella
elinkaarensa kokonaisuutena ilmaston, ilman laadun ja muiden
ympäristönäkökohtien sekä energiatehokkuuden ja talouden kannalta.
Helsinki on valmistautumassa uusiutuvien energiantuotantomuotojen,
kuten aurinkoenergian hyödyntämiseen mm. Östersundomin alueita
rakennettaessa. Myös tuulivoiman hyödyntäminen vaatii seudulla
jatkokehittelyä. Kaupunki toivoo maakuntatasoiselta suunnittelulta
vastauksia myös näihin laajempiin kysymyksiin ja tarvittavaan
varautumiseen maakuntatasolla.
Haltiavuoren vedenpuhdistuslaitos
Maakuntakaavaan tulee merkitä 18.11.2011 tältä osin voimaan
tulleessa Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa osoitettu
Haltiavuoren (Pitkäkosken) vedenpuhdistuslaitos. Laitos palvelee
seudullista vesihuoltoa.
Kivikon jätevoimala
Koska HSY:n Jätehuollon jätevoimalaitos toteutetaan Vantaan
Långmossebergeniin, aiemmin suunnittelussa olleen Kivikon
jätevoimalavaihtoehdon merkintä Uudenmaan 1.
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vaihemaakuntakaavassa tulee kumota tässä 2.
vaihemaakuntakaavassa.
Hernesaaren helikopterikenttä
Helikopterikentän sijoittamista on selvitetty Hernesaaren
osayleiskaavoituksen yhteydessä. Maakuntakaavassa tulisi olla
vähintään selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle.
Päätös helikopterikentän sijoituksesta voidaan tehdä vasta
perusteellisempien vaihtoehto- ja arviointitarkastelujen ja
kustannusarvioiden valmistelun jälkeen.
Massatalous, ylijäämämassojen läjitys- ja käsittelyalueet ja ampumaradat
Kaupunginhallitus on edelleen huolissaan pääkaupungin teknisestä
toimivuudesta rakentamisen edetessä. Vaihemaakuntakaavassa tulee
esittää riittävät varaukset ylijäämämassojen käsittelyyn ja varastointiin
etenkin, kun maakunnan asukasmäärän on arvioitu kasvavan
seuraavien 20 vuoden aikana 430 000 asukkaalla.
Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksiin tulisi ainakin
pääkaupunkiseudun osalta lisätä maininta, että alueelle voidaan
sijoittaa myös alueellisen massatasapainon kannalta tärkeitä
väliaikaisia maa- ja kallioaineksen ottopaikkoja, jotka kaivusavilla
täytön ja maastomuovauksen jälkeen voidaan käyttää esimerkiksi
meluesteenä tai toiminnallisena virkistysalueena. Samoin on syytä
todeta, että alueelle ennen rakentumista voidaan sijoittaa alueen
toteuttamista helpottavia väliaikaisia maa-ainesten lajittelu- ja
säilytysalueita.
Kaupungin liikuntavirasto on teettänyt seudun ampumaratojen
soveltuvista sijoitusvaihtoehdoista selvityksen, jota kaupunki toivoo
hyödynnettävän maakuntakaavan jatkosuunnittelussa.
Melualueiden merkitseminen
Maakuntakaavaehdotuksen karttaan on merkitty puolustusvoiminen
ampuma-alueiden melualueet puolustusvoimien meluselvitysten
perusteella sekä Malmin lentokentän melualue voimassa olevan
ympäristöluvan mukaisena. Kaupungin mielestä melualueiden
merkitseminen pitkään voimassa olevaan kaavakarttaan on
epäjohdonmukaista. Toiminnot ja niiden vaikutukset muuttuvat, uusia
selvityksiä tehdään ja lupia muutetaan tarvittaessa.
Muutokset kaavaehdotukseen
Kaupunginhallitus esittää, että Uudenmaan 2. maakuntakaavan
ehdotukseen tehdään seuraavat muutokset tai tarkennukset:
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 Poikittaiset raideyhteydet, erityisesti raidejokerit tulee merkitä
maakuntakaavaan.
 Honkasuon tunnelin läntinen suuaukko Kehä II:lla tulee
kaavakartalla esittää pohjois-eteläsuuntaisen seudullisen
virkistysreitin länsireunaan eikä itäreunaan.
 Malmin lentokentälle tulee osoittaa korvaava sijainti.
 Vartiosaari tulee merkitä taajama-alueeksi, johon kohdistuu
virkistystarvetta ja joka on kulttuuriympäristön tai maiseman
vaalimisen kannalta tärkeä alue.
 Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista
merkitystä, tulee merkitä viheralueiksi.
 Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten, että
myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan,
että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat
rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön.
 Haltiavuoren vedenpuhdistuslaitos tulee merkitä
maakuntakaavaan.
 Kivikon jätevoimalavaihtoehdon merkintä tulee poistaa
maakuntakaavasta.
 Hernesaaren helikopterikenttä tulee selvitysmerkintänä merkitä
maakuntakaavaan.
 Ylijäämämassojen seudullista varastointia koskevat alueet tulee
merkitä kaavaan ja lisätä tilapäistä varastointia ja käsittelyä
koskevat määräykset taajamatoimintojen alueiden
kaavamääräyksiin.
Kaupunginhallitus edellyttää lausunnossaan esitettyjen huomautusten
ja muutosehdotusten ottamista huomioon kaavaehdotuksen
jatkovalmistelussa. Muilta osin Helsingin kaupunginhallitus puoltaa
maakuntakaavan hyväksymistä ehdotetussa muodossa.
Esittelijä
Uudenmaan liitto pyytää Helsingin kaupungilta lausuntoa Uudenmaan
2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta. Uudenmaan maakuntahallitus
hyväksyi ehdotuksen 23.4.2012.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan lähtökohtina ovat lainvoimaiset
Uudenmaan maakuntakaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava ja
vahvistettu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaava sekä
maakuntavaltuuston hyväksymä Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaava.
Niiden muodostamaa kaavaratkaisua täsmennetään ja täydennetään
Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntahallituksissa joulukuussa
2010 hyväksytyn perusrakenteen mukaisesti. Perusrakenteen neljä
elementtiä ovat:
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 alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
 metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen
 kaupan palveluverkko suunnitellaan osaksi alue- ja
yhdyskuntarakennetta
 kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen
Esittelijä toteaa, että kaupunginhallitus on 5.9.2011 antanut
Uudenmaan liitolle lausunnon Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan
luonnoksesta.
Kaavaehdotuksesta on saatu kaupunkisuunnittelulautakunnan,
kiinteistölautakunnan, ympäristölautakunnan, yleisten töiden
lautakunnan, kaupunginmuseon, liikuntalautakunnan ja Helsingin
Energian johtokunnan lausunnot. Liikennelaitos-liikelaitos (HKL) on
ilmoittanut, ettei sillä ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Talousja suunnittelukeskus on kommentoinut kaavaehdotusta antamatta
lausuntoa. Kaupunginmuseo on antanut lausunnon kaavaehdotuksesta
myös suoraan Uudenmaan liitolle Keski-Uudenmaan maakuntamuseon
ominaisuudessa.
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Liitteet
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Uudenmaan liiton lausuntopyyntö 25.4.2012
Maakuntakaavaehdotus 2012 (kartta)
Maakuntakaavaehdotus 2012 (kartta, pääkaupunkiseutu)
Maakuntakaavaehdotus, selostus
Maakuntakaavaehdotus 2012 merkinnät ja määräykset
Maakuntakaavaehdotus, kumottavat merkinnät 1/2
Maakuntakaavaehdotus, kumottavat merkinnät 2/2
Maakuntakaavojen yhdistetty tarkastelu, kartta
Maakuntakaavojen yhdistetty tarkastelu, kartta pääkaupunkiseutu

Otteet
Ote
Uudenmaan liitto
Tiedoksi
Kaupunkisuunnittelulautakunta
Kiinteistölautakunta
Talous- ja suunnittelukeskus
Ympäristölautakunta
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Yleisten töiden lautakunta
Kaupunginmuseo
Liikennelaitos-liikelaitos (HKL)
Liikuntalautakunta
Helsingin Energian johtokunta

Päätöshistoria
Kaupunginhallitus 06.08.2012 § 822
Pöydälle 06.08.2012
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös
Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.
05.09.2011 Ehdotuksen mukaan
29.08.2011 Pöydälle
Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä
Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024
tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Kiinteistölautakunta 14.06.2012 § 352
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös
Lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta seuraavan lausunnon:
Maakunnan aluerakenteeseen, liikenteen ja kaupan palveluverkkoon
sekä haja-asutuksen ohjaamiseen painottuva maakuntakaavan
ajantasaistaminen on luonnosvaiheesta kehittynyt myönteiseen
suuntaan Helsingin ja pääkaupunkiseudun osalta. Ehdotusta vaivaa
kuitenkin edelleen uusiin kasvumahdollisuuksiin kannustavien
maankäyttöratkaisujen puute. Tämä ilmenee etenkin aluemerkintöjen
suunnittelumääräyksissä, jotka ovat enemmän kasvumahdollisuuksia
rajoittavia kuin mahdollistavia.
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Pääkaupunkiseudun muusta maakunnasta ja Suomesta poikkeavaa
rakennetta, mittakaavaa ja kehitystarpeita ei kaavatyössä ole
tiedostettu eikä otettu huomioon riittävässä määrin. Menestyvä
pääkaupunkiseutu ei kilpaile muun Suomen kanssa asukkaista,
yrityksistä ja investoinneista vaan ensisijaisesti Itämeren muiden
vahvojen metropolien kanssa. Tiivistetysti voidaan todeta, että
pääkaupunkiseudun kansainvälisen vetovoiman vahvistuminen tuo
maakunnalle ja koko muulle Suomelle vaurautta, mutta taantuva, vain
valtakunnallisesti vetovoimainen pääkaupunkiseutu heikentää
maakunnan kehittymistä. Tällaisessa epätoivotussa tilanteessa
pääkaupunkiseutu alkaakin helposti kilpailla supistuvista resursseista
muun maakunnan kanssa.
Maakuntakaavan uudistamisen pääperiaatteet
Kaavatyön lähtökohtana olevissa maakuntakaavan pääperiaatteissa
 alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
 metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen
 kaupan palveluverkko suunnittelu osaksi alue- ja
yhdyskuntarakennetta
 kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen
on hyvin kiteytetty maakunnan kehityksen kannalta tärkeimmät
maankäytön tavoitteet. Energian käytön tehostamisen tavoitetta ei
erikseen ole mainittu, mutta asetettujen tavoitteiden toteutuminen
edesauttaa maakunnan energiankäytön tehostamista.
Maakuntakaavan ehdotusta peilataan tässä lausunnossa siksi edellä
mainittuihin tavoitteisiin.
Kaavamerkintöjen ja suunnittelumääräysten kattavuudesta
Kaavaselostuksesta (liite nro 6) ja Merkinnät- ja määräykset -osiosta
(liite nro 7) saa johdonmukaisesti käsityksen, että
maakuntakaavaehdotuksen suunnittelumääräykset on tarkoitettu
koskemaan myös aiempien maakuntakaavojen aluemerkintöjä. Kun
kuitenkin samalla todetaan, että maakuntakaavojen yhdistelmäkartta
on epävirallinen, suunnittelumääräysten sovellutusalue jää epäselväksi.
Lautakunta katsoo, että nyt päätettävät maankäyttömerkintöjen
suunnittelumääräykset on ulotettava koskemaan kaikkia voimaan
jääviä aiempien maakuntakaavojen vastaavia merkintöjä. Muutoin
ajaudutaan maakunnan asukkaiden ja toimijoiden oikeusturvan
kannalta kestämättömään tilanteeseen, jossa saman merkinnän eri
osiin voi kohdistua hyvinkin erilaiset määräykset. Maakuntakaavakartan
mittakaava huomioon ottaen näiden osien välisten rajaustenkin
selvittäminen olisi käytännössä hyvin vaikeaa.
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Lautakunta katsoo myös, että selvyyden ja oikeusturvan vuoksi
maakuntakaavaksi tulee kutsua nyt epävirallisena pidettyä
yhdistelmäkarttaa, johon uudet muutokset niin alueisiin kuin
suunnittelumääräyksiin jatkossa tehdään. Nykyjärjestelmän mukaisesta
vaihemaakuntakaavan kartasta tulisi siis vain epävirallinen muutoksia
osoittava kartta. Maakuntakaavan ja sen tulkinnan selkeyttä
huomattavasti parantava menettely on, mikäli mahdollista, otettava
käyttöön jo lausunnon kohteena olevan 2. vaihemaakuntakaavan
yhteydessä.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttämisestä
Koko Helsingin taajama-alue tukeutuu joukkoliikenteeseen. Kaavan
kehittämisperiaatemerkintä, jonka mukaan tietyt osa-alueet tulisi
joukkoliikenteeseen tukeutuvina kehittää kyseisen taajaman muuta
aluetta tehokkaammin, on siten keinotekoinen ja maakuntakaavan
tarkkuustasolla turha. Alueiden tiivistämismahdollisuuksia ja –tarpeita
tullaan tarkastelemaan vireillä olevassa Helsingin yleiskaavan
päivittämistyössä.
Vartiosaari
Helsinki on päättänyt aloittaa Vartiosaaressa osayleiskaavan laatimisen
asuin- ja virkistystavoittein. Koska Vartiosaaren tuleva käyttö ja
manneryhteydet tullaan määrittelemään yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa, saari tulee maakuntakaavassa merkitä
taajamatoimintojen alueeksi, jossa on otettava huomioon
kulttuuriympäristön ja maiseman ominaispiirteet.
Östersundom
Östersundomin alue on merkitty raideliikenteeseen tukeutuvaksi
taajamatoimintojen alueeksi, jossa alueen toteuttaminen on kytketty
uuden raideyhteyden ja aseman sitovaan toteuttamispäätökseen.
Pääkaupunkiseudun taajama-alueeseen välittömästi rajoittuvalla
Östersundomin alueella on nykyisellään noin 7 000 asukasta. Alueelle
on laadittavana Helsingin, Vantaan ja Sipoon yhteinen yleiskaava,
jonka ratkaisu perustuu tehokkaaseen raidepohjaiseen
joukkoliikenteeseen. Raskaan raideliikenneinvestoinnin toteuttaminen
jo ennen lisäasutusta tai edes raideratkaisun kannalta kohtuullisen
asukaspohjan olemassaoloa on kuitenkin yhteiskunnan resurssien
haaskausta. Käytännössä alkuvaiheen joukkoliikenne on tehokkaasti
hoidettavissa kuten nykyisin linja-autojen syöttöliikenteenä
Itäkeskukseen ja metroon. Alue ei ole sellainen irrallinen uusi
asuinalue, jonka toteuttamisen ehdoksi olisi perusteltua asettaa sitovaa
raideyhteyden toteuttamispäätöstä.
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Pääkaupunkiseudun muutenkin haastavaa asuntojen
tuottamistavoitteiden toteuttamista ei ole syytä vaikeuttaa asettamalla
vaikeasti tulkittavia esteitä uusien asuinalueiden käyttöön ottamiselle.
Östersundomin alueen rakentamisen ehdoksi asetettu sitova
raideyhteyden ja aseman toteuttamispäätös on siksi poistettava.
Suunnittelumääräystä, jonka mukaan alueen maankäyttöä
kuntakaavoituksessa on suunniteltava ja mitoitettava raideliikenteen
toimintaedellytyksiä suosivaksi, on sen sijaan pidettävä hyvänä.
Malmin lentokenttä
Helsinki on pitkään yrittänyt tiivistää taajamarakennettaan ottamalla
Malmin lentokenttäalue taajamakäyttöön. Nykytilanteen epävarmuus
haittaa selvästi paitsi Malmin myös koillisen Helsingin
kehittämismahdollisuuksia.
On valitettavaa, ettei myöskään nyt puheena olevassa
maakuntakaavan tarkistuksessa ole osoitettu uutta sijaintia kentän
nykyisille toiminnoille. Malmin lentokentän vuokrasopimus loppuu (jo)
vuonna 2034. Ottaen huomioon kentän suunnitteluprosessiin ja
rakentamiseen tarvittava pitkä ajanjakso päätökset ovat jo nyt
myöhässä. Lautakunta toteaa, että korvaava kenttä olisi
taajamarakenteen kannalta luontevasti sijoitettavissa kaavaillun
Lento/Pietariradan varteen Sipoon ja Porvoon raja-alueille. Nopea
raideyhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle, Helsingin seudulle ja
Porvooseen loisi hyvät mahdollisuudet aidolle kakkoskentälle sekä
seudullisestikin merkittävälle työpaikkakeskittymälle.
Massatalous
Taajamatoimintojen suunnittelumääräyksiin on ainakin
pääkaupunkiseudun osalta lisättävä, että alueelle voidaan sijoittaa
myös alueellisen massatasapainon kannalta tärkeitä väliaikaisia maaja kallioaineksen ottopaikkoja, jotka kaivusavilla täytön ja
maastomuovauksen jälkeen voidaan käyttää esimerkiksi meluesteenä
tai toiminnallisena virkistysalueena. Samaten on syytä merkitä, että
alueelle ennen rakentumista voidaan sijoittaa alueen toteuttamista
helpottavia väliaikaisia maa-ainesten lajittelu- ja säilytysalueita.
Kaupan palveluverkosta
Kaupallisten suuryksiköiden mitoituksesta
Kaavaehdotuksessa mainitut merkitykseltään seudullisten vähittäis- ja
päivittäistavarakaupan suuryksikköjen koon alarajat ovat
pääkaupunkiseudun mittakaavassa selvästi liian alhaiset. Esimerkiksi
Helsingin itäisen suurpiirin (Vartiokylä-Myllypuro-Mellunkylä-Vuosaari)
alueella on yli 100 000 asukasta ja yli 20 000 työpaikkaa. Niissä oloissa
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30 000 - 50 000 k-m²:n ns. tilaa vaativan kaupan ja/tai 5 000 - 10 000 km²:n päivittäistavarakeskittymän vetovoima on tavanomaista
paikallistasoa, jolla ei ole seudullista merkitystä. Roihupellon 32 000 km²:n kokoinen kodinsisustus- ja remontointitarvikkeisiin keskittyvä
Lanterna onkin hyvä esimerkki Helsingin mittakaavan kaupallisesta
paikalliskeskuksesta. Helsingin seudullisesti merkittävien
suuryksikköjen koot (Helsingin keskusta ja Itäkeskus sekä jonkin verran
seudullisia ominaisuuksia omaavat Herttoniemi ja Malmi) ovat edellä
esitettyyn nähden moninkertaiset.
Lautakunta katsoo, että kaupallisten suuryksiköiden vähimmäisrajat on
Helsingin ja pääkaupunkiseudun osalta arvioitava uudelleen, nykyistä
korkeammiksi. Maakunnan kuntien hyvin poikkeavien sijainti-,
vaikutusalue- ja kokoerojen vuoksi määrittelyssä olisi otettava
huomioon paikalliskeskusten ja niiden kauppojen luonteen mukainen
todellinen maantieteellinen vaikutusalue sekä maakuntakaavan
tavoitteiden mukainen kilpailukyvyn turvaaminen erityisesti seudun
moottorina toimivan pääkaupunkiseudun osalta. Kaupallinen yksikkö,
joka pääosin palvelee helsinkiläisen suurpiirin kokoista asukasjoukkoa,
on Helsingin oloissa kaupallisesti paikallinen.
Edelleen lautakunta katsoo, että maakuntakaavassa merkittyjen
keskusta-alueiden ja kaupallisten keskittymien ulkopuolellekin on
pääkaupunkiseudulla voitava sijoittaa kaupan riittävän suuria paikallisia
suuryksiköitä yhdyskuntarakenteen kannalta mielekkäille alueille ilman
maakuntakaavan muuttamispakkoa. Tällaisia mahdollisuuksia voi
avautua esimerkiksi teollisuuden ja logistiikka-alan rakennemuutoksen
seurauksena paikkoihin, joita nyt ei osata ennakoida. Mielekkäiden
kehittämisprojektien toteuttamismahdollisuuksia ei ole syytä vaikeuttaa
eikä vaarantaa entisestään pidentämällä muutoinkin pitkiä
kaavoitusprosesseja.
Myös vähittäiskaupan suuryksikön enimmäismitoituksen alhainen taso
heikentää pääkaupunkiseudun kaupallisia kehittämismahdollisuuksia ja
siten sen kilpailukykyä. Monen alueen osalta enimmäismitoituksen rajat
tulevat täyteen jo lähivuosina nyt vireillä olevien hankkeiden myötä.
Tämän jälkeen merkittävien uusien kaupallisten investointien saaminen
pääkaupunkiseudulle ja Suomeen käy vaikeaksi, ja ne sijoittuvat
herkästi naapurimaihimme. Maakunnan kilpailukykyä haittaavat
vähittäiskaupan suuryksiköiden enimmäismitoitukset tulee siten poistaa
suunnittelumääräyksistä.
Östersundomin Porvari
Itäväylän/Uuden Porvoontien ja Kehä III:n risteyksessä, Helsingin ja
Vantaan rajalla sijaitseva Porvari on tulevaisuuden työpaikka- ja
asuinalue, jolla on sijaintinsa puolesta suuri vetovoimapotentiaali. Se
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kaavaillaan myös merkittäväksi joukkoliikenteen runkoyhteyksien
vaihtoasemaksi (metro / pikaraitiotie / linja-autojen runkolinjat).
Alue on siten Östersundomin toteutuksen kannalta luonteva
ensimmäisen vaiheen aluekeskus, joka sellaiseksi on syytä merkitä
myös maakuntakaavaan. Östersundomin toteuttaminenhan on
vuosikymmeniä kestävä prosessi. Kaavaehdotuksessa merkittyjen
aluekeskusten toteutus on kaukana tulevaisuudessa, eikä ole
mielekästä toteuttaa Östersundomia siten, että aloitusalueet pitkän ajan
joutuisivat tukeutumaan itäisen Helsingin kaupallisiin ja julkisiin
palveluihin, jolloin tarpeeton liikenne alueella samalla lisääntyy.
Liikenneyhteyksistä
Poikittaiset joukkoliikenteen yhteysvälit
Poikittaisten Jokeri-joukkoliikenneyhteyksien merkitseminen
maakuntakaavaan on pääkaupunkiseudun kehittämismahdollisuuksien
kannalta merkittävä muutos parempaan. Vaikka yhteydet alussa on
toteutettu ja toteutetaan linja-autoyhteyksinä, raideyhteystavoitetta on
kuitenkin syytä korostaa suunnittelumääräyksessä.
Lautakunta katsoo, että ehdotuksesta puuttuva ns. Tiederatikan
(Otaniemi - Pasila - Viikki) reitti on merkittävä maakuntakaavaan
Jokerireittien tavoin.
Samoin lautakunta katsoo, että ns. Jokeri I:n linjauskäytävää on
jatkettava Itäkeskuksesta Östersundomin Porvariin. Poikittaisten
Jokeriyhteyksien toteuttaminen pikaraitioteinä edellyttää kaluston
huollon mahdollistamiseksi yhteysraiteita linjojen välillä. Jokeri I:n
käytävää jatkamalla huoltoraiteesta saadaan kaupan päälle Itäväylän
joukkoliikennettä parantava verkkorakenne, joka myös pidemmällä
tähtäimellä parantaa yhdyskuntarakenteen tiivistämisedellytyksiä reitin
varrella.
Lautakunta toteaa myös, että ns. Jokeri 3:n linjauskäytävää on
jatkettava Östersundomin Porvarista Vuosaaren satamaan.
Lentoasemaa ja Vuosaaren satamaa yhdistävä nopea
joukkoliikenneyhteys on hyvin tärkeä pääkaupunkiseudun
tulevaisuuden kilpailukykyä vahvistava tekijä.
Muut liikenneratkaisut
Pisara- ja Lento/Pietariradan valitut linjaukset sekä HELI-varauksen
poistaminen ovat pääkaupunkiseudun kehittämismahdollisuuksien
kannalta ratkaisuina oikeat.
Malmin lentokentän korvaavasta sijainnista on heti käynnistettävä uusi
vaihemaakuntakaavaprosessi (vrt. Espoon Blominmäen
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vaihemaakuntakaava) edellä esitettyjen kannanottojen pohjalta. Asialla
on kiire.
Kylien ja muun hajarakentamisen ohjaamisesta
Maakuntakaavan luonnoksen ohjaustavoitteet ovat oikeansuuntaiset
mutta riittämättömät.
Tehottomasti rakennettavissa olevien pientalotonttien tarjonnan
lisääminen Helsingin seudun työssäkäyntialueella suosii maakunnan
yhdyskuntarakenteen hajautumisen jatkumista. Tämä näkyy jo nyt
selvänä autoliikenteen kasvuna ja hajarakentamista suosineiden
kuntien kallistuvana kuntapalvelurakenteena. Uusi tonttitarjonta on
ensisijaisesti ohjattava taajamiin ja vasta toissijaisesti kehityskelpoisiin
ja elinkelpoisiin kyliin. Muuta kuin maa- ja metsätalouteen liittyvää
rakentamista on muilta osin syytä voimakkaasti rajoittaa.
Käsittely
14.06.2012 Ehdotuksen mukaan
Sole Molander: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän
mielipiteen: Lausuntoehdotuksen kohta Malmin lentokenttä poistetaan.
Kirsi Pihlaja: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän
mielipiteen: Lausuntoehdotuksen 16. ja 19. kappale sekä 17.
kappaleen ensimmäinen virke poistetaan.
Kirsi Pihlaja: Ilmoitan päätökseen seuraavan sisältöisen eriävän
mielipiteen: Lausuntoehdotuksen 23. kappale poistetaan ja 22.
kappaleen viimeinen virke muutetaan kuulumaan seuraavasti: Vaikka
yhteydet alussa on toteutettu ja toteutetaan linja-autoyhteyksinä,
raideyhteystavoitetta on kuitenkin syytä korostaa
suunnittelumääräyksessä hyödyntäen jo olemassa olevia katualueita.
31.05.2012 Pöydälle
09.08.2011 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila
Lisätiedot
Peter Haaparinne, toimistopäällikkö, puhelin: 310 31864
peter.haaparinne(a)hel.fi
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Päätös
Yleisten töiden lautakunta päätti antaa seuraavan lausunnon
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta
kaupunginhallitukselle.
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on laajasti selvityksiin
perustava strateginen maankäytön suunnitelma.
Vaihemaakuntakaavan ehdotus on huolella laadittu.
Alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotukseen on merkitty
Helsinkiin uusia, seudullisia viheryhteystarpeita. Viheryhteyksien
merkitys korostuu maankäytön suunnittelussa valmisteltaessa uutta
yleiskaavaa ja siihen tukeutuvia asemakaavoja. Rakennusvirasto
painottaa edelleen näiden yhteyksien seudullisen jatkuvuuden tärkeyttä
tiivistettäessä kaupunkirakennetta ja ehdottaa, että
vaihemaakuntakaavan selostuksessa korostetaan kuntien rajat
ylittävän suunnittelun ja toteutuksen merkitystä toimivien
viheryhteyksien luomiseksi. Tällä tavoin viheryhteydet voivat edistää ja
turvata luonnon ja sen monimuotoisuuden säilymistä.
Voimassa olevan maakuntakaavan viheraluemerkintöjä ei ole
perusteltua tässä kaavassa muuttaa taajamatoimintojen alueiksi
yksittäisinä muutoksina, koska ne muodostavat maakunnallisesti
merkittävän yhtenäisen verkoston. Näin ollen mm. Kivinokka ja MeriRastila on syytä säilyttää viheralueina, jotka ovat keskeisiä osia
laajemmista vihersormista.
Laajasalon raideyhteydestä on luovuttu ja merkintä on korvattu uudella
liikenteen yhteystarvemerkinnällä. Rakennusvirasto puoltaa tätä
merkintää, koska yhteystarvemerkintä mahdollistaa
raideliikenneyhteyden lisäksi myös muut liikenneratkaisut.
Metropolialueen kilpailukyvyn vahvistaminen
Rakennusviraston mielestä Heli-radan korvaaminen uudella
lentoaseman kautta kulkevalla nopealla raideyhteydellä on selkeä
parannus, sillä näin vältyttäneen pohjoisen pääradan leventämiseltä.
Nämä suuret ratahankkeet, kuten metron jatkaminen itään ja länteen,
uudet Helsingistä Turun ja Pietarin suuntiin linjattavat oikoradat sekä
Lento- ja Pisara-radat, ovat seuraavien vuosikymmenten suurimpia
investointeja. Helsingin ja Tallinnan osoitetaan kaavassa liikenteen
yhteystarve. Tiivistyvässä kaupungissa on syytä välttää päällekkäisiä
varauksia. Vaihemaakuntakaavassa merkityn yhteystarpeen eri
ratkaisuvaihtoehtojen ja kustannusten selvittämiseksi tulisi käynnistää
kansainvälinen tarveselvitys ja hankesuunnittelu.
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/hallintokeskus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

27/2012

35 (61)

Kaj/3
13.08.2012
Muut teemat
Vaihemaakuntakaavassa on käsitelty rakennusviraston mielestä
kattavasti energiahuollon ja -verkon teemoja. Tämän lisäksi
rakennusviraston mielestä koko maakunnan tasolle tarvitaan
tuulivoimatarkastelu, joka on tarpeen alue- ja yhdyskuntarakenteen,
viheralueverkoston ja kulttuuriympäristöjen kannalta.
Rakennusvirasto on edelleen huolissaan pääkaupungin teknisestä
toimivuudesta. Vaihemaakuntakaavassa tulee esittää riittävät
varaukset ylijäämämassojen käsittelyyn ja varastointiin etenkin, kun
maakunnan asukasmäärän on arvioitu kasvavan seuraavien 20 vuoden
aikana 430 000 asukkaalla. Myös muun verkoston tekninen toimivuus,
kuten riittävät tilavaraukset ja mitoitukset eri liikennemuodoille, tulee
olla jatkossa toteuttamiskelpoisia, vaikka vaihemaakuntakaava onkin
luonteeltaan strateginen.
Yleisten töiden lautakunta puoltaa Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan ehdotusta edellä mainituin huomautuksin.
Käsittely
05.06.2012 Ehdotuksen mukaan
Esittelijän muutokset: 1 muutetaan päätösehdotuksen kappaleen 5
viimeinen virke kuulumaan seuraavasti: ”Rakennusvirasto puoltaa tätä
merkintää, koska yhteystarvemerkintä mahdollistaa
raideliikenneyhteyden lisäksi myös muut liikenneratkaisut.”
2 Lisätään päätösehdotuksen kappaleen 6 loppuun seuraava uusi
virke: ”Vaihemaakuntakaavassa merkityn yhteystarpeen eri
ratkaisuvaihtoehtojen ja kustannusten selvittämiseksi tulisi käynnistää
kansainvälinen tarveselvitys ja hankesuunnittelu.”
3 Lisätään päätösehdotuksen kappaleen 6 jälkeen seuraava uusi
kappale:” Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavassa on Malmin
lentokentän alueella esitetty lentotoiminnan jatkuminen
lentomelumerkinnällä ja kulttuuriympäristön vaalimisen kannalta
tärkeänä alueena. Kaavamerkintä tulee muuttaa siten, että alueen
käyttötarkoituksen muutos on mahdollinen jatkosuunnittelun
yhteydessä, jos lentotoiminta siirtyy pois Malmilta. Rakennusvirasto
pitää tärkeänä, että maakuntakaavassa selvitetään myös vaihtoehtoisia
paikkoja Malmin lentokentän korvaamiselle.”
1. Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Ei lisätä esittelijän muutosehdotusta 3 päätösehdotukseen.
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Ehdotuksen tekijä Antell, kannatti Hänninen
JAA-äänet: 3
Hartonen, Kivekäs, Heinämies
EI-äänet: 5
Nieminen, Hänninen, Mukhtar, Antell, Saksala
Poissa-äänet: 1
Inkeroinen-Kalliokoski
2. Äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Korvataan esittelijän päätösehdotuksen kappale 4
seuraavalla tekstillä: ”Voimassa olevan maakuntakaavan
viheraluemerkintöjä ei ole perusteltua tässä kaavassa muuttaa
taajamatoimintojen alueiksi yksittäisinä muutoksina, koska ne
muodostavat maakunnallisesti merkittävän yhtenäisen verkoston. Näin
ollen mm. Kivinokka ja Meri-Rastila on syytä säilyttää viheralueina,
jotka ovat keskeisiä osia laajemmista vihersormista.”
Ehdotuksen tekijä Heinämies, kannatti Hänninen
JAA-äänet: 0
EI-äänet: 8
Nieminen, Heinämies, Abib, Hartonen, Hänninen, Kivekäs, Saksala,
Antell
Poissa-äänet: 1
Inkeroinen-Kalliokoski
29.05.2012 Pöydälle
16.08.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto
Lisätiedot
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626
jussi.luomanen(a)hel.fi
Pia Rantanen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38812
pia.rantanen(a)hel.fi
Taru Sihvonen, suunnitteluinsinööri, puhelin: 310 38939
taru.sihvonen(a)hel.fi
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Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 30.5.2012
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Helsingin kaupungin hallintokeskus on pyytänyt Helsingin
kaupunginmuseon – Keski-Uudenmaan maakuntamuseon lausuntoa
maakuntakaavaehdotuksesta. Museo lausuu kulttuuriympäristön
vaalimisen näkökulmasta.
Valtioneuvoston päätöksen 22.12.2009 mukaan Museoviraston laatima
inventointi Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt
(RKY 2009) korvaa valtakunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa
mainitun vuoden 1993 inventoinnin. Valtakunnallisten
alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti inventointi on otettava huomioon
alueidenkäytön suunnittelun lähtökohtana ja alueet tulee osoittaa
maakuntakaavassa. Vuoden 2009 inventoinnin mukaiset
valtakunnallisesti merkittävät rakennetut kulttuuriympäristöt on osoitettu
2. vaihemaakuntakaavassa uudella merkinnällä.
Valtakunnallisesti merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen sekä
valtakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden kokonaisuus on
esitetty liitekartalla 8. Östersundomin alueella, jolle laaditaan kaikki
maankäyttömuodot käsittävä maakuntakaava, on käytetty
yhdenmukaistamisen vuoksi voimassa olevan Uudenmaan
maakuntakaavan mukaista merkintää ”Kulttuuriympäristön tai
maiseman vaalimisen kannalta tärkeä alue, tie tai kohde”.
Kulttuuriympäristöä koskevia laajoja taustaselvityksiä on tehty
kaavatyön aikana. Maakunnallisesti arvokkaista kulttuuriympäristöistä
on valmistunut selvitys keväällä 2012. Selvityksen tulos on esitetty
maakuntakaavan liitekartalla 9. Kaavaselostuksessa todetaan, että
maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt sovitetaan yhteen muun
maankäytön kanssa seuraavilla kaavakierroksilla.
Kulttuuriympäristöselvitys tehtiin maakunnalle ominaisten
kulttuuripiirteiden ja maisemien tunnistamiseksi. Kulttuuriympäristöt
sisältävät maisema-alueita, rakennusperintöä sekä näihin liittyviä
muinaisjäännöksiä, maisemanähtävyyksiä ja perinnemaisemia.
Maakuntamuseot olivat tiiviisti mukana kulttuuriympäristöjen
arvotustyössä.
Maisemahistoriaselvityksessä (2011) tuotettiin paikkatietoja
Uudenmaan asutus- ja maisemarakenteesta noin 1560- ja 1780luvuilta. Näkymiä maakunnan maisemahistoriaan -julkaisussa avataan
viime vuosisatojen asutushistorian syy- ja seuraussuhteita sekä
maiseman muutokseen ja säilyneisyyteen liittyviä tekijöitä.
Maakuntakaavan merkinnät
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Maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti maakuntakaavassa esitetään
alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet sekä osoitetaan
maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia aluevarauksia.
Maakuntakaava on ohjeena laadittaessa tai muutettaessa yleiskaavaa
ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin
alueidenkäytön järjestämiseksi. Kulttuuriympäristöjen huomioon
ottaminen vaikuttaa maankäytön suunnitteluun. Tämän vuoksi
maakuntamuseo pitää tärkeänä, että myös maakunnalliset
kulttuuriympäristöt ovat mukana kaavakartalla ja ne pitääkin sinne
lisätä.
Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen merkinnässä on
käytetty ominaisuusmerkintää osoittamaan erityisominaisuuksia, joiden
säilyttäminen halutaan turvata tai joiden asettamat reunaehdot on
otettava huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa.
Maakuntakaavan alueita, joille ei ole osoitettu erityistä
käyttötarkoitusta, kutsutaan valkoisiksi alueiksi. Valkoisille alueille voi
sijoittua paikallisesti merkittävää maankäyttöä, ja niiden suunnittelusta
päättää kunta. Kunnan on alueen käytöstä päättäessään otettava
huomioon maakuntakaavassa alueelle esitetyt ominaisuusmerkinnät
suunnittelumääräyksineen. Helsingissä valkoisia alueita, joissa on
valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen
ominaisuusmerkintä, ovat esim. Santahamina, Vartiosaari ja Villinki.
Niiden säilyttäminen halutaan turvata tai joiden asettamat reunaehdot
on otettava huomioon alueiden käyttöä suunniteltaessa. Näiden
alueiden yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on selvitettävä ja
otettava huomioon maiseman ja kulttuuriympäristön ominaispiirteet,
sekä ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittävät metsä- ja
muut luontoalueet ja vältettävä niiden tarpeetonta pirstomista.
Maakuntakaavaehdotuksessa on muutettu joitakin
virkistysaluemerkintöjä taajamatoimintojen alueeksi, Helsingissä
Kivinokan, Talin, Kalasataman ja Ramsinrannan alueilla. Ratkaisua on
perusteltu niiden edullisella sijainnilla joukkoliikenneväylien
tuntumassa. Kaavaselostuksessa todetaan, että kuntakaavoituksessa
alueen paikallinen virkistyskäyttö ja luontoarvot sekä taajamatoiminnot
pitää sovittaa yhteen. Kivinokan kesämaja-alue on
kulttuurihistoriallisesti merkittävä ja sen välittömässä läheisyydessä
sijaitsevat asemakaavalla suojellut Kulosaaren kartano ja Herttoniemen
siirtolapuutarha-alue. Helsingin kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan
maakuntamuseo suhtautuu kriittisesti Kivinokan
alueenkäyttömerkinnän muuttamiseen. Alue on maakunnallisesti
merkittävä kulttuuriympäristö, jonka olennainen arvo on sen käyttö
nimenomaan virkistysalueena. Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
esittää, että Kivinokan virkistysaluemerkintä säilytetään. Talin
alueeseen kuuluu siirtolapuutarha-alue ja Talin kartanon
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kulttuuriympäristö. Myöskään näillä alueilla tiivistäminen ei ole
mahdollista.
Tiivistämisen vaikutukset
Tiivistäminen vaikuttaa suuresti kulttuuriympäristöihin ja maisemaan.
Selostuksessa todetaan, että uusi rakentaminen monipuolistaa nykyisiä
taajamia ja tuo niihin ajallista kerroksellisuutta. Samalla tuodaan esiin
myös tiivistämisen kielteisiä vaikutuksia: ”Taajamarakenteen
tiivistäminen ja täydentäminen voi olla ristiriidassa kulttuuriympäristö- ja
maisema-arvojen kanssa. Vaikutuksen maisemaan ja
kulttuuriympäristöön ovat erityisen merkittäviä esimerkiksi
Östersundomin kartanon alueella. Valtakunnallisesti arvokas
kulttuuriympäristö sijoittuu keskeisesti taajamatoimintojen alueelle.”
Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo
korostaa, että tiivistämisessä on otettava huomioon alueen
kulttuuriympäristö- ja maisema-arvot, jotka ilmenevät kaava-kartan
ominaisuusmerkintänä ja liitekartan maakunnallisina
kulttuuriympäristökohteina. Valtakunnallisten arvokkaiden
kulttuuriympäristöjen läheisyyteen tulevassa maankäytön tulee olla
sellaista, että kulttuuriympäristöt on edelleen ymmärrettävissä
kokonaisuuksina, esim. Östersundomin kartano viljelysmaisemineen.
Maakuntakaavatyössä on arvioitu myös puolustusvoimien saarten
vaikutuksia alueiden käyttöön. Puolustusvoimien saaret ovat olleet
muulta maankäytöltä suljettuja, mistä syystä näille saarille on
muodostunut ainutlaatuisia luonnon- ja kulttuuriympäristöjä. Niiden
muuttamisella yleiseen käyttöön voi olla ympäristöarvoja heikentävää
vaikutusta.
Kulttuuriympäristöjen vaikutukset
Alueiden käytön osalta kulttuuriympäristöjen vaikutusten arvioinnissa
todetaan mm. että ”Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen sekä
tiivistettävien ja uusien taajamatoimintojen alueiden ja maakunnallisesti
merkittävien kylien välillä voi kohdistua keskenään ristiriitaisia
maankäyttötavoitteita. Erityisesti ristiriitoja voi syntyä tiiviillä
kaupunkialueella, johon liittyy suuria rakentamispaineita. Vaikutukset
sekä alueiden käyttömahdollisuudet riippuvat kohteiden herkkyydestä
ja haavoittuvuudesta.” Kylien tiivistäminen ja uudisrakentaminen
vaikuttavat kylämaisemaan. Erityisesti niissä kylissä, jotka sijoittuvat
valtakunnallisesti arvokkaille maisema-alueille tai valtakunnallisesti /
maakunnallisesti arvokkaisiin kulttuuriympäristöihin
täydennysrakentaminen edellyttää arvokkaiden ominaispiirteiden
tunnistamista ja maankäytön harkittua yhteensovittamista alueen
arvokkaiden ominaispiirteiden kanssa. Helsingin kaupunginmuseo –
Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että maiseman ja
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kulttuuriympäristön ominaispiirteet on otettava näillä alueilla erityisesti
huomioon.
Uudet liikenneväylät aiheuttavat estevaikutusta ekologisilla yhteyksillä
ja rikkovat yhtenäisiä luonto-, maisema- ja kulttuuriympäristöalueita.
Kielteisiä vaikutuksia voidaan estää ja lieventää ottamalla huomioon
alueiden ominaispiirteet ja käyttämällä erilaisia teknisiä ratkaisuja.
Tämä on erityisesti mahdollista vielä ohjeellisina osoitettavia
liikenneväyliä suunniteltaessa. Arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja
maisemien vaaliminen vaikuttaa uusien tiehankkeiden toteuttamiseen
sekä vanhojen tielinjausten mahdollisiin muutos- ja parannustöihin.
Samoin yhdyskuntahuollon rakentaminen voi vaikuttaa arvokkaisiin
maisema- ja kulttuurialueisiin, mutta vaikutukset voivat olla vain
väliaikaisia. Arvokkailla kulttuuri- tai maisemakohteilla voi olla
vaikutusta suurten yhdyskuntateknisen huollon sijoittamisratkaisuihin,
kuten tuulivoimaloihin ja sähkölinjoihin.
Kulttuuriympäristön vaalimisen vaikutukset luontoon ja ympäristöön
todetaan myönteisiksi. Arvokkaat maisema-alueet tukevat luonnon
monimuotoisuuden ja perinnebiotooppien säilymistä.
Kulttuuriympäristöt voivat toimia osana ekologista verkostoa. Helsingin
kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo korostaa, että
kulttuuriympäristöihin liittyy usein viher- ja virkistysalueita ja arvokkaat
maisema-alueet ovat myös arvokkaita luontokohteita.
Kulttuuriympäristöt eivät ole irrallisia saarekkeita kaupunkimaisessa,
maaseudun tai luonnon ympäristössä vaan ne niveltyvät näihin
olennaisina osina erilaisina nautintaympäristöinä.
Kulttuuriympäristöjen vaikutuksista talouteen ja elinkeinoihin todetaan
niiden merkitys matkailu- ja virkistyselinkeinojen ja
maatalouselinkeinojen kannalta. Arvokkaat kulttuurikohteet ja
maisema-alueet voivat vaikuttaa maan arvoon ja maa-alueiden
hyödyntämismahdollisuuksiin. Myönteisiä vaikutuksia syntyy
elinympäristön viihtyisyyden sekä ympäristökokemusten kautta.
Kulttuuriympäristöt vahvistavat myös paikallisidentiteettiä ja
yhteisöllisyyttä.
Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo toi
esiin jo luonnosvaiheessa, että maakunnallisesti arvokkaat
kulttuuriympäristöt tulisi esittää myös kaavakartalla. Ehdotuksessa
kaavakarttaan on merkitty valtakunnalliset kohteet, mutta
maakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt kuvataan erillisessä
liitteessä. Maakuntamuseo pitää tätä puutteena.
Helsingin kaupunginmuseolla – Keski-Uudenmaan maakuntamuseolla
ei ole muuta huomautettavaa 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.
30.4.2012 Lausunto annettu
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Lisätiedot
Saresto Sari, tutkija, puhelin: +358 9 310 36483
sari.saresto(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 29.05.2012 § 212
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Päätös
Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle
seuraavan lausunnon:
Tiivistelmä
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus on kehittynyt
myönteisesti koko maakunnan osalta. Myös Helsingin kaupungin
kaavaluonnoksesta lausumia Helsingin kaupunkia koskevia tärkeitä
näkökohtia on otettu huomioon.
Joitakin edelleen liian tarkkoja merkintöjä tai määräyksiä on
kaavaehdotukseen kuitenkin jäänyt, kun ottaa huomioon
maakuntakaavan mittakaavatason, maakuntakaavan pääperiaatteet
yhdyskuntarakenteen eheyttämisen ja metropolialueen kilpailukyvyn
vahvistamisen osalta sekä Helsingin osalta lisäksi tiivistyvän
pääkaupungin tarpeet.
Myönteistä ja oikeansuuntaista on esimerkiksi raideliikennekäytävien ja
julkisen liikenteen solmukohtien tiivistämismerkinnät, mutta toisaalta
ydinalueen poikittaisia joukkoliikennekäytäviä ei edelleenkään ole
merkitty raideyhteyksinä.
Malmin lentokentän tilanne on edelleen ratkaisematta, mikä vaikeuttaa
huomattavasti Helsingin koillisten alueiden kehittämistä.
Luonnokseen verrattuna kaavaehdotus on selkeämmin luettavissa
lausuntomateriaaliin sisällytetyn epävirallisen yhdistelmäkartan
ansiosta. Mm. seudulliset virkistysreitit hahmottuvat näin paremmin.
Lausunto
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotus perustuu neljään
pääperiaatteeseen: alue- ja yhdyskuntarakenteen eheyttäminen,
metropolimaakunnan kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan
palveluverkon suunnitteleminen osaksi alue- ja yhdyskuntarakennetta
sekä kylien ja muun hajarakentamisen ohjaaminen.
Koko maakunnan mittakaavassa maakuntakaavaehdotuksen pohjana
olevat kehittämisperiaatteet mahdollistavat toimivan perusrakenteen.
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Uusi mittavampi maankäyttö pyritään ohjaamaan erityisesti sekä
nykyisiin että uusiin raideliikenteen kasvukäytäviin.
Yksi keskeisimmistä periaatteista seudun ohjaamisessa on
taloudellisen, tehokkaan ja kestävän rakenteen edistäminen. Tähän
pyrittäessä seudun kasvun ohjaaminen tulee tapahtua niin, että
infrarakenteeseen tehdyt investoinnit tulevat mahdollisimman hyvin
hyödynnettyä. Samalla uusien investointien ohjaamisen tulee tapahtua
siten, että yhdyskunnan laajeneminen ja kehittyminen täydentää jo
olemassa olevaa fyysistä ja toiminnallista rakennetta oikeatahtisesti ja suuntaisesti.
Maakuntakaavan laatimisen haasteena on sen eri osien erilainen
luonne ja kehitysvaihe. On erittäin vaikeaa hallita kattavin merkinnöin ja
määräyksin koko aluetta ja ottaa samalla huomioon hyvin erilaiset
tarpeet.
Valtakunnallisissa alueiden käyttötavoitteissa, jotka ohjaavat
maakuntakaavoitusta, Helsingin seutu on käsitelty omana
erityiskysymyksenään. Voidaan ajatella, että myös seudun neljällä
kaupungilla ja erityisesti Helsingillä on omia erityiskysymyksiä, joita on
vaikea käsitellä koko maakuntaa koskevien samansisältöisten
määräysten puitteissa.
Kaavaehdotukseen on tehty Helsingin kaupungin kaavaluonnoksesta
antaman lausunnon pohjalta tarkennuksia ja parannuksia. Joiltakin osin
kaavaehdotus on kuitenkin edelleen liian yksityiskohtainen ottaen
huomioon maakuntakaavan mittakaava ja kasvavan pääkaupungin
tarpeet.
Helsingissä on vuoden 2012 alussa käynnistynyt yleiskaavatyö.
Maakuntakaava ohjaa yleiskaavan valmistelua. Maakuntakaava ei saisi
estää välttämättömiä kehittämistarpeita, joita metropolialueen
ydinkaupungilla väistämättä on.
Kaavakartan esittämistarkkuudesta johtuu, että tiettyjä aluevarauksia
on edelleen hahmotettavissa liian tarkasti kaavan mittakaava huomioon
ottaen. Ahtaasti tulkittuna rajaukset vaikeuttavat esimerkiksi
täydennysrakentamista ja ovat sen vuoksi kaavan pohjana olevan
yhdyskuntarakenteen eheyttämistä koskevan pääperiaatteen vastaisia.
Jatkossa maakuntakaavan tulkinnan tuleekin perustua enemmän
laajempien tavoitteiden edistämispyrkimyksiin kuin aluevarausten
ehdottomiin rajauksiin.
Maakuntakaavan strategisen luonteen, seutu- ja kaupunkirakenteen
ohjausvaikutuksen ja vaikuttavuuden lisääminen edellyttänee
seuraavan maakuntakaavauudistuksen käynnistämistä välittömästi nyt
käynnissä olevan 2.vaihemaakuntakaavakierroksen jälkeen. Erityisesti
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Helsingin osalta maakuntakaavan tarkistaminen voi tulla hyvin nopealla
aikavälillä ajankohtaiseksi uuden yleiskaavatyön nyt käynnistyttyä.
Lausunnossa yksityiskohdat on käsitelty Helsingin näkökulmasta.
Maankäytön ja liikenteen perusrakenne
Helsingin seutu on kansainvälisesti vertailtuna poikkeuksellisen laajalle
levinnyt työssäkäyntialue, kun se suhteutetaan alueen väestö- ja
työpaikkamäärään. Merkittävä osa seudusta ja Uudenmaan
maakunnasta on harvaan rakennettua. Pääosa työpaikoista sijaitsee
Helsingin kantakaupungissa. Raideyhteyksiä on suunniteltu säteittäin
seudulta Helsingin keskustaan päättyviksi.
Toimipaikkojen saavutettavuus ja keskinäiset yhteydet ovat
tulevaisuudessa yhä tärkeämpi tekijä, kun yritykset tekevät
sijoittumisratkaisujaan. Kasautumisedusta johtuen merkittävä osa
toimipaikoista sijoittuu jatkossakin seudun ydinalueelle. Ydinalueeksi
voidaan nykytilanteessa lukea pääosin kaikki pääkaupunkiseudun neljä
kuntaa. Helsingin seutu on siirtymässä kaupungistumiskehityksen
vaiheeseen, jossa työpaikkojen tihentymiä ja toiminnallisia ytimiä
syntyy myös ydinkeskustasta riippumatta. Kun seutu laajenee,
työpaikka-alueiden sisäisen saavutettavuuden merkitys koko
työmarkkina-alueelta korostuu entisestään.
Pääkaupunkiseudun osalta kaavaehdotukseen on luonnosvaiheesta
poiketen nyt merkitty poikittaiset joukkoliikenteen yhteysvälit, joihin
tukeutuen taajama-alueille on rasterimerkinnällä esitetty maankäytön
tehostamisalueita. Tämä on hyvä tavoite ja edistää kestävän
verkostomaisen kaupunkirakenteen syntymistä. Toivottavaa olisi
kuitenkin ollut, että joukkoliikennekäytävää koskeva merkintä olisi ollut
raideliikenne-merkintä, kuten Helsingin kaupunki esitti lausunnossaan
kaavaluonnoksesta. Se ilmaisisi selkeän tahtotilan pysyvän poikittaisen
joukkoliikennejärjestelmän luomisesta, johon kaupunkirakenne voi
tukeutua kestävällä tavalla.
Kaavaehdotuksen poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli-merkintä,
joka määräyksen mukaan voidaan toteuttaa joko raide- tai linjaautoyhteytenä näyttää maakuntakaavan kehittämispyrkimyksen kohti
pääkaupunkiseudun verkostomaista rakennetta. Kuitenkin raiteiden
maankäyttövaikutukset ovat aivan eri luokkaa verrattuna
bussirunkolinjaan. Alakeskusten kytkeminen raiteilla toisiinsa luo
edellytyksiä työvoiman mahdollisimman sujuvalle liikkumiselle. Se on
myös olennainen kilpailukykytekijä.
Raide mielletään pysyväksi osaksi kaupunkirakennetta, joka luo pitkällä
tähtäimellä taloudellisimmat ja kestävimmät puitteet tiivistävälle asuntoja toimitilarakentamiselle. Yritysten ja asukkaiden sijoittumispäätökset
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saavat näin selkeän ja uskottavan perustan. Tästä syystä
pääkaupunkiseudun poikittaiset yhteydet tulisi merkitä
maakuntakaavaan nimenomaan raideyhteyksinä.
HELI-ratavarauksen poistuminen kaavaehdotuksesta on erittäin
myönteinen asia. Se avaa odotettuja
täydennysrakentamismahdollisuuksia koilliseen Helsinkiin ja osoittaa
selkeän maakunnallisen tahtotilan nopean itäradan linjaamisesta
lentokentän kautta.
Malmin lentokentän tilanne
Malmin lentokentän tilanne on edelleen ratkaisematta. Epävarmuus
kentän siirtymisestä vaikuttaa laajasti koillisen Helsingin, erityisesti
Malmin alueen kehittämiseen. Seudun uuden pienilmailukentän
sijaintipaikka tulisi mielellään löytää alle 50 km päästä Helsingin
keskustasta.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin
lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti. Lentokentän
korvaavien toimintojen sijoittaminen Uudellemaalle on kysymyksenä
edelleen ratkaisematta. Vaihemaankuntakaavaluonnoksen valmistelu
ei ole toistaiseksi luonut ratkaisulle edellytyksiä. Tältä osin
maakuntakaava ei täytä VAT:n vaatimuksia.
Helsinki on jatkanut rakennuskieltoa lentokentän alueella useaan
otteeseen. Jatkuvalla epävarmuudella on alueellisia vaikutuksia, jotka
heijastuvat koko Helsingin koillisen alueen ja osin Vantaankin
kehittämismahdollisuuksiin.
Helsingin uudessa yleiskaavatyössä Malmin kentän kysymystä
arvioidaan uudelleen. Mikäli kentälle ei löydy korvaavaa sijaintia,
kysymys uhkaa jäädä edelleen ratkaisematta. On oletettavaa, että
ratkaisun edelleen lykkääntyessä kielteiset taloudelliset ja sosiaaliset
aluevaikutukset pahenevat. Pysyväisluontoisen ratkaisun löytyminen
lentokentän sijoittumiselle on siksi sekä yleispiirteisen maankäytön
suunnittelun että Malmin alueen kehittymismahdollisuuksien kannalta
ensiarvoisen tärkeää.
Liikenne
Raideliikenneverkko
Tärkeimmät uudet hankkeet maakunnan rautatieverkkoon ovat Pisararata ja Lentorata. Pisara-rata poistaa Helsingin ratapihan ja pääradan
ahtaudesta aiheutuvat junaliikenteen ongelmat, jotka heijastuvat koko
maahan. Lentoradan ansiosta Pasila – Kerava välillä ei tarvita
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lisäraiteita, joiden sovittaminen kaupunkirakenteeseen olisi erittäin
vaikeaa.
Maakuntakaavan ehdotuksessa on varaukset Pisara-radalle,
Lentoradalle ja nopealle raideyhteydelle sekä idän että lännen suuntiin.
Niiden sisältyminen lopulliseen maakuntakaavaan on erittäin tärkeää.
Vuosikymmeniä sitten suunniteltu Tapanilan kautta kulkeva ja vielä
maakuntakaavan luonnoksessa esitetty Heli-rata on poistettu
maakuntakaavan ehdotuksesta. Yhdyskuntarakenteen
tarkoituksenmukainen laajeneminen ei enää perustele Heli-rataa, vaan
Lentoradalta haarautuva ja Nikkilän kautta Porvoon suuntaan kulkeva
Helsinki – Pietari (HEPI) rata ja Itämetron jatke Mellunmäestä
Söderkullaan yhdessä korvaavat Heli-radan.
Kaavaehdotuksessa on esitetty metron suunnittelun mahdollistama
ohjeellinen seutuliikenteen rata Östersundomin kautta Söderkullaan ja
sieltä yhteystarvemerkintä Porvoon suuntaan. Tähän ei ole
huomautettavaa.
Uudenmaan vahvistetun maakuntakaavan ohjeellinen seuturatayhteys
Laajasaloon on merkintänä kumottu ja korvattu liikenteen
yhteystarvemerkinnällä. Tämä on perusteltua, koska Laajasalon
raideyhteydestä on käynnissä yleissuunnitelman laadinta ja
ympäristövaikutusten laadinta.
Raide-Jokeri ja Jokeri 2 sekä Östersundomin Kehä III:n
työpaikkakeskittymiin kytkevä Jokeri 3 eivät nouse esille
maakunnallisesti tärkeinä raideratkaisuina. Ne on esitetty
”Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli”
merkinnällä. Tiederatikka (Otaniemi - Pasila - Viikki) puuttuu kokonaan
maakuntakaavan ehdotuksesta. Ne tulisi merkitä maakuntakaavaan
raideratkaisuina. Jokeri 3:n linjausta Östersundomin kautta Vuosaaren
satamaan ja Vuosaaren metroasemalle tulisi myös pohtia
maakuntakaavassa.
Tie- ja katuverkko
Tärkeitä tie- ja pääkatuverkon kehittämishankkeita ovat mm.
Hakamäentien jatkeet länteen ja itään, Kehä II:n jatke Turuntieltä
Hämeenlinnanväylälle ja Helsingin keskustatunneli. Maakuntakaavan ei
tule asettaa esteitä näiden hankkeiden toteuttamiselle.
Honkasuon tunnelin läntinen suuaukko Kehä II:lla tulee kaavakartalla
esittää pohjois-eteläsuuntaisen seudullisen virkistysreitin länsireunaan
eikä itäreunaan.
Moottoriväylät
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Helsingin uuden yleiskaavatyön pohjaksi laaditaan parhaillaan
moottoritiemäisten alueiden kaupunkirakenteellista selvitystä, jossa
tarkastellaan liikennealueiden ja niiden ympäristöjen maankäytön
tehostamista.
Moottoriväyliä koskevassa suunnittelumääräyksessä todetaan, että
maakuntakaavakartalle merkitty tieyhteys voidaan
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa esittää riittävin perustein
teknisesti tai toiminnallisesti alemmanluokkaisena.
Merkinnän kuvauksessa kuitenkin todetaan, että merkintään liittyy
Maankäyttö- ja rakennuslain 33 §:n 1. momentin mukainen
rakentamisrajoitus. Sen mukaan Maakuntakaavassa virkistys- tai
suojelualueeksi taikka liikenteen tai teknisen huollon verkostoja tai
alueita varten osoitetulla alueella on voimassa rakentamista koskeva
rajoitus. Rakentamisrajoituksen aluetta voidaan kaavassa erityisellä
määräyksellä laajentaa tai supistaa. Alueella, jolla rakentamisrajoitus
on voimassa, ei lupaa rakennuksen rakentamiseen saa myöntää siten,
että vaikeutetaan maakuntakaavan toteutumista.
Mahdollisuus osoittaa yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa tieyhteys
alempiluokkaisena on näin meneteltäessä voitava tarkoittaa sitä, että
rakentamisrajoitus ei enää siinä tapauksessa ole voimassa. Toisin
sanoen alemmanluokkaisena suunniteltavan tien tulee mahdollistaa
uudet kaupunkimaiset rakentamisratkaisut, jossa maakuntakaavan
moottoritievarausta ei enää tarvitse ottaa jatkossa huomioon
tulevaisuuden reservinä. Eli yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa
tulee liikenne ja maankäyttö voida pysyvästi ratkaista alempiasteiseen
väylään tukeutuvana.
Taajamatoimintojen alueet
Kilpailukyvyn vahvistaminen, liikkumistarpeen vähentäminen, kattavan
joukkoliikenteen mahdollistaminen ja niiden kautta päästöjen
vähentäminen edellyttävät tiivistä ja eheää yhdyskuntarakennetta ja
hallittua kasvua taajamarakenteen ulkopuolella. Erityinen huomio tulee
kiinnittää raideliikenteen asemien ympäristöihin ja liikenteellisiin
solmukohtiin.
Tämä tärkeä tavoite näkyy kaavakartalla tiivistettävinä
taajamatoimintojen alueina. Kaavamääräyksen mukaan alueita on
suunniteltava joukkoliikenteeseen tukeutuvana kyseisen taajaman
muuta aluetta tehokkaammin rakennettavana alueena.
Helsingin kaupunki lausui kaavaluonnoksesta, että Helsingin alueella
tulee kaikki ne viheralueet, joilla ei ole seudullista merkitystä, merkitä
taajamatoimintojen alueeksi, riippumatta siitä, mihin
käyttötarkoitukseen alueet yksityiskohtaisessa kaavoituksessa
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osoitetaan. Taajamatoimintojen alue -merkintä sisältää ulkoilureitit,
pyöräily- ja jalankulkureitit, paikalliset suojelualueet sekä virkistys- ja
puistoalueet, joten paikallisia virkistysalueita ei ole tarpeen merkitä
maakuntakaavaan. Tämä mahdollistaa rakentamisalueiden ja
paikallisten viheralueiden tarkoituksenmukaisen yhteensovittamisen.
Kaavaluonnokseen on tältä osin tehty tarkistuksia ja kaavaehdotus
noudattaa pääsääntöisesti tätä periaatetta. Tästä on kuitenkin poikettu
Ramsinniemen ja Laajasalon itärannan osalta. Myös nämä tulisi
merkitä taajamatoimintojen alueeksi, jolla on viheryhteystarve.
Seudullisesta näkökulmasta edellä mainittujen osalta kyseessä on
ensisijaisesti tiivistyvän taajamarakenteen alue virkistysyhteyksineen.
Viher- ja virkistysalueilla on tärkeä merkitys ihmisten hyvinvoinnin
kannalta. Asukkaat arvostavat ja pitävät asuinalueidensa viher- ja
virkistysalueita osana hyvää kotikaupunkia. Merkitykseltään paikallisia
virkistysalueita ei kuitenkaan tule merkitä maakuntakaavaan. Kaavan
mittakaava ei puolla näin yksityiskohtaisia rajauksia.
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto on aloittanut Vartiosaaren ja
Kivinokan osayleiskaavojen laatimisen. Molemmat ovat Helsingin
yleiskaava 2002:ssa selvitysalueita. Osayleiskaavatyössä molempien
osalta laaditaan useita maankäyttövaihtoehtoja asumisesta
virkistykseen. Molempien osalta tavoitteena on, että
kaupunkisuunnittelulautakunta valitsee yhden periaatevaihtoehdon,
jonka pohjalta suunnittelua jatketaan. Alueet sijaitsevat Itä-Helsingin
asuinalueiden keskellä.
Helsingin kaupunki esitti lausunnossaan kaavaluonnoksesta, että
molemmat alueet tulisi merkitä maakuntakaavaan selvitysalueina.
Lautakunta katsoo, että Kivinokan alue tulisi edelleen merkitä
selvitysalueeksi.
Vartiosaari sen sijaan on kaavaehdotuksessa merkitty valkoiseksi
alueeksi sekä kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta
tärkeäksi alueeksi. Valkoista aluetta koskevan määräyksen mukaan
alue on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden ja niitä tukevien
sivuelinkeinojen käyttöön. Alueelle suuntautuvaa asuin- ja
työpaikkarakentamista on ohjattava taajamatoimintojen alueille ja kyliin.
Kaavamääräykseen on luonnoksesta poiketen tullut lisäys, jonka
mukaan yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa voidaan alueelle
osoittaa muutakin vaikutuksiltaan paikallisesti merkittävää
maankäyttöä. Vartiosaaren osalta tämä ei kuitenkaan ole riittävä.
Vartiosaaren suunnittelun kannalta maakuntakaavaan tulisi antaa
erillinen suunnittelumääräys, jonka mukaan Helsingin Vartiosaaren
maankäyttö tulee ratkaista yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa
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erillisten rakennettua kulttuuriympäristöä, joukkoliikenteen järjestämistä
sekä virkistystarpeita koskevien selvitysten perusteella.
Vastaavaa yksittäistä aluetta koskevaa maakuntakaavamääräystä on
käytetty useissa tapauksissa sekä voimassa olevassa
maakuntakaavassa että kaavaehdotuksessa.
Viheralueet ja viheryhteystarve
Seudulliset viheralueet ja viheryhteystarpeet ovat kaavaehdotuksessa
pääpiirteittäin tarkoituksenmukaisilla alueilla ja turvaavat
viheryhteyksien verkoston ja jatkuvuuden, joskin joissain tapauksissa
rajaukset ovat liian tarkasti luettavissa kaavakartalta. Tämä ei ole
oikeansuuntainen ratkaisu tiivistyvällä ydinalueella maakuntakaavan
mittakaava huomioon ottaen.
Selkeänä parannuksena kaavaluonnokseen on kaavaehdotuksen
liitemateriaalissa oleva maakuntakaavojen epävirallinen
yhdistelmäkartta, joka selkeyttää seudullisten virkistysalueiden ja
viheryhteyksien hahmottamista.
Viheryhteystarve -merkinnän kuvausta ja suunnittelumääräystä tulisi
edelleen tarkistaa. Määräyksen mukaan olemassa olevat virkistykseen
varatut tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan
virkistyskäyttöön. Tämä ei tiivistyvässä kaupunkirakenteessa ole
perusteltua, koska näin ehdottomana se voisi estää kokonaan
täydennysrakentamisen. On vaikea osoittaa, ettei jokin vapaa viheralue
kelpaa virkistykseen.
Tarkoituksenmukaisempaa olisi liittää jokin virkistysalueita koskeva
kehittämistavoite taajamatoimintojen sisällä oleville virkistysalueille.
Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulisi myös laajentaa. Sen tulisi
joissain tapauksissa mahdollistaa myös pelkästään
virkistysyhteystarve. Varsinkin ranta-alueilla ei aina ole kyse
viheryhteydestä vaan virkistysyhteydestä.
Keskustatoimintojen alueet
Valtakunnan keskus
Luonnokseen verrattuna valtakunnan keskusta on laajennettu
Länsisatamaan ja Hernesaareen, mikä onkin näiden alueiden
suunnittelun tavoite Helsingissä. Myös Kalasatamaa suunnitellaan
keskusta-alueen laajentumana kaupallisine palveluineen. Tämä on
luontevaa ja tarkoituksenmukaista valtakunnan keskeisimmän alueen
kehittämiselle eläväksi, elinvoimaiseksi ja monipuoliseksi keskukseksi.
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Valtakunnan keskuksen osalta suunnittelumääräyksissä ei ole osoitettu
kaupan enimmäismitoitusta, mikä on perusteltua.
Pääkaupunkiseudun aluekeskukset
Valtakunnan keskuksen lisäksi pääkaupunkisedun aluekeskukset
osoitetaan keskustatoimintojen kohdemerkinnällä. Helsingissä näitä
ovat Kannelmäki, Malmi, Itäkeskus, Herttoniemi ja Östersundom. Näille
aluekeskuksille ei esitetä kaupan enimmäismitoitusta vaan sanalliset
suunnittelumääräykset. Tavoitteena on, että kauppa sijoittuu
ensisijaisesti keskusta-alueille. Tämä on keskusten kehittämisen
kannalta tarkoituksenmukaista.
Kaavaluonnokseen verrattuna Helsingin aluekeskusten määrä on
ehdotuksessa vähentynyt. Maakuntakaavaehdotuksessa ei esitetä
alakeskuksia, joiden kaupallinen merkitys on paikallista. Tämä on
perusteltua, sillä merkintä ohjaa seudullisesti merkittävän kaupan
sijoittumista. Yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa voidaan osoittaa
paikallisesti merkittäviä suuryksiköitä pienempiin keskuksiin, joihin
maakuntakaava ei ota kantaa. Tällöin on huomioitava, että kaupan
kokoluokka voi olla suurempikin kuin maakuntakaavaehdotuksessa
esitetyt seudullisuuden alarajat, mikäli se voidaan osoittaa
vaikutusarviointeihin perustuen paikallisiksi. Jo nyt useissa Helsingin
paikalliskeskuksissa on enemmän kaupan liiketilaa kuin ehdotuksessa
esitetyt seudullisuuden viitteelliset alarajat ovat, mutta silti ne ovat
vaikutuksiltaan paikallisia.
Keskustojen ulkopuolelle sijoittuvat seudullisesti merkittävät
vähittäiskaupan suuryksiköt
Merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön, joka ei
laatunsa puolesta sovellu keskustatoimintojen alueelle, alarajaksi on
pääkaupunkiseudun kunnissa määritelty 30 000 k-m², jollei selvitysten
perusteella erityisesti muuta osoiteta. Merkitykseltään seudullisella
vähittäiskaupan suuryksiköllä tarkoitetaan myös useasta erillisestä
myymälästä koostuvaa keskittymää.
Helsingissä merkitykseltään seudullisen vähittäiskaupan suuryksikön
kaavamerkinnät on sijoitettu Roihupelto-Herttoniemen alueelle,
Konalaan, Suutarilaan ja Östersundomiin. Östersundomia lukuun
ottamatta jo olemassa olevat myymälät sekä kaavavarannot
edellyttävät näillä alueilla vähittäiskaupan suuryksikkömerkinnän.
Energiahuollon alueet
Vahvistettuihin maakuntakaavoihin verrattuna kaavaehdotus osoittaa
Vuosaaren C-voimalaitoksen sekä Herttoniemen ja Viikinmäen
kytkinasemien likimääräisen sijainnin. Vahvistettujen
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maakuntakaavojen energiahuoltoa koskevat kaavamerkinnät jäävät
voimaan, sillä niitä ei ole esitetty kumoamiskartalla. Kaavamerkintöjen
selitteessä todetaan, että energiahuollon aluetta koskeva
suunnittelumääräys korvaa voimassa olevan maakuntakaavan
energiahuollon aluetta koskevan suunnittelumääräyksen. Tällaisena
määräyksenä on annettu seuraava: Mikäli Helsingin Hanasaaressa
alueen käyttö voimalaitosalueena lakkaa, se varataan
taajamatoimintojen alueeksi.
Kaavaehdotuksen ja vahvistettujen maakuntakaavojen muodostama
kokonaisuus on tarkoituksenmukainen, sillä se osoittaa varautumista
Helsingin sähkönjakelun vahvistamiseen 400 kV:n korkeajännitteellä.
Haltiavuoren vedenpuhdistuslaitos
Maakuntakaavaan tulee merkitä 18.11.2011 tältä osin voimaan
tulleessa Helsingin maanalaisessa yleiskaavassa osoitettu
Haltiavuoren (Pitkäkosken) vedenpuhdistuslaitos. Laitos palvelee
seudullista vesihuoltoa.
Kivikon jätevoimala
Koska HSY:n Jätehuollon jätevoimalaitos toteutetaan Vantaan
Långmossebergeniin, aiemmin suunnittelussa olleen Kivikon
jätevoimalavaihtoehdon merkintä Uudenmaan 1.
vaihemaakuntakaavassa tulee kumota tässä 2.
vaihemaakuntakaavassa.
Hernesaaren helikopterikenttä
Helikopterikentän sijoittamista on selvitetty Hernesaaren
osayleiskaavoituksen yhteydessä. Se tulisi merkitä maakuntakaavaan.
Muutokset kaavaehdotukseen
Kaupunkisuunnittelulautakunta esittää, että Uudenmaan 2.
maakuntakaavan ehdotukseen tehdään seuraavat muutokset tai
tarkennukset:
 Poikittaiset raideyhteydet, erityisesti raidejokerit ja tiederatikka
tulee merkitä maakuntakaavaan.
 Honkasuon tunnelin läntinen suuaukko Kehä II:lla tulee
kaavakartalla esittää pohjois-eteläsuuntaisen seudullisen
virkistysreitin länsireunaan eikä itäreunaan.
 Malmin lentokentälle tulee osoittaa korvaava sijainti.
 Helsingin seudun valkoisia alueita koskevaan
suunnittelumääräykseen tulee lisätä lause: "Helsingin
Vartiosaaren maankäyttö tulee ratkaista yksityiskohtaisemmassa
suunnittelussa erillisten rakennettua kulttuuriympäristöä,
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joukkoliikenteen järjestämistä sekä virkistystarpeita koskevien
selvitysten perusteella."
Helsingin alueella vain ne viheralueet, joilla on seudullista
merkitystä, tulee merkitä viheralueiksi.
Viheryhteystarve -merkinnän selitystä tulee tarkistaa siten, että
myös pelkkä virkistysyhteys on joissain kohdin mahdollinen.
Määräyksestä tulee poistaa lauseen loppuosa, jossa todetaan,
että olemassa olevat virkistykseen varatut tai siihen soveltuvat
rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön.
Haltiavuoren vedenpuhdistuslaitos tulee merkitä
maakuntakaavaan.
Kivikon jätevoimalavaihtoehdon merkintä tulee poistaa
maakuntakaavasta.
Hernesaaren helikopterikenttä tulee merkitä maakuntakaavaan.

Käsittely
29.05.2012 Esittelijän ehdotuksesta poiketen
Vastaehdotus:
Osmo Soininvaara: Lausunnosta poistetaan kohta Hernesaaren
helikopterikenttä, joka kuuluu seuraavasti: "Helikopterikentän
sijoittamista on selvitetty Hernesaaren osayleiskaavoituksen
yhteydessä. Se tulisi merkitä maakuntakaavaan."
Kannattajat: Mari Holopainen
Vastaehdotus:
Silvia Modig: Lausunnon kohdan Taajamatoimintojen alueet
seitsemännen kappaleen viimeinen lause korvataan seuraavalla
lauseella: "Lautakunta katsoo, että Kivinokan alue tulisi edelleen
merkitä selvitysalueeksi." Esityslistatekstissä lause kuului seuraavasti:
"Kivinokan osalta maakuntakaavaehdotuksessa oleva taajamamerkintä
viheryhteyksineen mahdollistaa yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa eri maankäyttövaihtoehdot."
Kannattajat: Risto Meriläinen
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnosta poistetaan kohta Hernesaaren
helikopterikenttä, joka kuuluu seuraavasti: "Helikopterikentän
sijoittamista on selvitetty Hernesaaren osayleiskaavoituksen
yhteydessä. Se tulisi merkitä maakuntakaavaan."
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Jaa-äänet: 4
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö, Risto Meriläinen
Ei-äänet: 4
Mari Holopainen, Silvia Modig, Matti Niemi, Osmo Soininvaara
Poissa: 1
Elina Palmroth-Leino
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus voitti äänin 4 - 4
puheenjohtajan äänen ratkaistessa. Yksi jäsen oli poissa.
2 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lausunnon kohdan Taajamatoimintojen alueet
seitsemännen kappaleen viimeinen lause korvataan seuraavalla
lauseella: "Lautakunta katsoo, että Kivinokan alue tulisi edelleen
merkitä selvitysalueeksi." Esityslistatekstissä lause kuului seuraavasti:
"Kivinokan osalta maakuntakaavaehdotuksessa oleva taajamamerkintä
viheryhteyksineen mahdollistaa yksityiskohtaisemmassa
kaavoituksessa eri maankäyttövaihtoehdot."
Jaa-äänet: 3
Stefan Johansson, Arja Karhuvaara, Lasse Männistö
Ei-äänet: 5
Mari Holopainen, Risto Meriläinen, Silvia Modig, Matti Niemi, Osmo
Soininvaara
Poissa: 1
Elina Palmroth-Leino
Suoritetussa äänestyksessä jäsen Modigin vastaehdotus voitti äänin 5 3. Yksi jäsen oli poissa.
22.05.2012 Pöydälle
Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen
Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329
marja.piimies(a)hel.fi
Matti Kivelä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37145
matti.kivela(a)hel.fi
Eija Kivilaakso, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37247
eija.kivilaakso(a)hel.fi
Anne Karlsson, yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444
anne.karlsson(a)hel.fi
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Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251
jouni.kilpinen(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 22.05.2012 § 183
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös
Ympäristölautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle seuraavan
lausunnon Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta.
Maakuntakaavan laatiminen on kestänyt neljä vuotta, ja kaava on
tarkoitus saada voimaan vuonna 2014. Aikatauluun vaikuttavat mm.
mahdolliset valitukset ja niiden käsitteleminen. Helsingissä on juuri
aloitettu koko kunnan uuden yleiskaavan valmistelu siten, että
kaupunginvaltuusto hyväksyisi yleiskaavan vuonna 2016. Vaarana on,
että maakuntakaavan ohjausvaikutus jää Helsingin osalta vähäiseksi.
Tärkeiden tavoitteiden toteutuminen
Uudenmaan liiton 2. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta tilaamissa
ulkopuolisissa asiantuntija-arvioissa todettiin, että kaavaluonnosta
voitiin perustellusti kutsua ”ilmastonmuutoskaavaksi”, koska kaavan
tärkeä tavoite on yhdyskuntarakenteen eheyttäminen ja siten
ilmastonmuutoksen hillitseminen. Arvioijien mukaan kaavaluonnoksella
saavutettiin hyvin kolme päätavoitetta: yhdyskuntarakenteen
tehokkuus, energiankäytön ja liikkumisen vähentäminen ja
hiilineutraalisuus.
Joukkoliikenteen merkitys kaavan tavoitteiden toteutumiselle
Kaavaa on luonnosvaiheen jälkeen vielä kehitetty
ilmastonmuutostavoitteiden saavuttamiseksi.
Vaihemaakuntakaavaehdotuksen liikenteellinen arviointi osoittaa, että
uusi asutus sijoittuu joukkoliikennevyöhykkeille enemmän
kaavaehdotuksessa kuin luonnoksessa. Asuminen tiivistyy taajamien
ytimiin, työpaikka-alueet painottuvat ratojen varsiin ja ehdotuksessa
uusien asukkaiden kestävien kulkutapojen (kävely, pyöräily,
joukkoliikenne) käyttö on yleisempää kuin luonnoksessa.
Raideliikenteen painottamisella halutaan vähentää maakunnan
asukkaiden riippuvuutta henkilöautoista. Maakuntakaavaehdotus
perustuukin useisiin ratahankkeisiin, jotka edellyttävät runsaasti niin
valtion kuin kuntienkin investointeja. Joukkoliikennettä on tarkoitus
kehittää myös bussilinjoilla. Uudellamaalla on kolme erillistä
liikennejärjestelmäsuunnitelma-aluetta. Hankkeiden aikatauluissa,
aiesopimuksissa ja toteutuksessa tarvitaan tehokasta koordinointia.
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Liikennerahoituksen puute tai viivästyminen voivat uhata
maakuntakaavan hyvien tavoitteiden toteutumista ja jopa lisätä
henkilöautoriippuvuutta maakunnan laajalla työssäkäyntialueella.
Östersundomin alue
Maakuntakaavaehdotuksessa Östersundomin alue on merkitty pääosin
raideliikenteeseen tukeutuvaksi taajamatoimintojen alueeksi.
Taajamatoimintojen alueet sisältävät myös virkistys- ja puistoalueet,
ulkoilureitit, pyöräily- ja jalankulkureitit sekä paikalliset suojelualueet.
Taajamatoimintojen alueita koskevan suunnittelumääräyksen mukaan
alueiden käyttöä suunniteltaessa on huolehdittava siitä, että
rakentaminen tai muu käyttö ei yksistään tai tarkasteltuna yhdessä
muiden hankkeiden ja suunnitelmien kanssa aiheuta aluevaraukseen
rajoittuvalla tai alueen läheisyydessä sijaitsevalla Natura 2000verkostoon kuuluvalla tai valtioneuvoston verkostoon ehdottamalla
alueella sellaisia haitallisia vaikutuksia veden laatuun, määrään,
vesitasapainoon tai vesialueen pohjaolosuhteisiin eikä sellaisia melutai muita häiriöitä, jotka merkittävästi heikentävät alueen niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus
sisällyttää Natura 2000-verkostoon.
Östersundom on Helsingille huomattavan tärkeä asuntorakentamisen
kannalta ja Helsingin itäisenä kasvusuuntana. Siellä on myös erityisen
paljon arvokasta luontoa ja kulttuurihistoriallisia kohteita. Vaikutusten
arvioinnilla tulee olemaan merkittävä rooli aluetta koskevien
suunnitelmien hyväksymisessä.
Vaihemaakuntakaavaehdotuksessa Östersundomin taajama-alue on
rajattu kiinni Mustavuoren lehdon ja Östersundomin lintuvesien Naturaalueisiin, ja rannalle on merkitty viheryhteystarve. Kaavaehdotuksen
Natura-arviointi kuitenkin puuttuu. Lausuntovaiheessa ei ole
mahdollista varmistua siitä, ettei vaihemaakuntakaavaehdotus aiheuta
merkittäviä haittoja Östersundomin lintuvesien ja Mustavuoren lehdon
sekä Sipoonkorven Natura-alueille.
Ympäristölautakunta huomauttaa, että kaavaehdotusvaiheessa tulee
olla käytettävissä luonnonsuojelulain mukainen Natura-arviointi, jotta
voidaan varmistua, ettei suunnitelma aiheuta Natura-alueen suojelun
perusteina oleville luontotyypeille ja lajeille merkittävää haittaa.
Östersundomin yhteistä yleiskaavaa on valmistelu samaan aikaan
maakuntakaavaehdotuksen kanssa. Natura-aluetta turvaavien
suojavyöhykkeiden sijainti ja riittävyys tulisi määritellä yhteistyössä
ennen maakuntakaavan viemistä ympäristöministeriöön
vahvistettavaksi.
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Östersundomin ranta-alue on myös Ely-keskuksen määrittelemää
tulvariskialuetta, mitä ei ole otettu huomioon maakuntakaavaehdotusta
valmisteltaessa.
Virkistysalueita taajamatoimintojen alueiksi
Kivinokan, Talin, Kalasataman ja Ramsinrannan voimassa olevassa
maakuntakaavassa osoitetut virkistysalueet ehdotetaan tässä
maakuntakaavaehdotuksessa muutettaviksi taajamatoimintojen alueiksi
siten, että alueiden paikallinen virkistysarvo ja luontoarvot sovitetaan
kuntakaavoituksessa yhteen taajatoimintojen kanssa. Muutos
heikentää maakuntakaavan ohjaavuutta virkistysalueiden
turvaamisessa. Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään myös, että
Meri-Rastilan länsirannan alue muutetaan virkistysalueesta
viheryhteystarve -alueeksi. Tämä ehdotus ei kuitenkaan vastaa alueen
virkistys- ja luontoarvoja, jonka vuoksi lautakunta ehdottaa että alueella
säilytetään voimassa olevan maakuntakaavan mukainen virkistysaluekaavamääräys.
Kivinokan merkitseminen taajama-alueeksi ei vastaa Helsingin
suunnittelutilannetta. Alueelle laaditaan vaihtoehtoisia suunnitelmia,
joista yksi perustuu Kivinokan virkistysalueen kehittämiseen.
Ympäristölautakunta on jo aiemmin todennut, että Kivinokassa sijaitsee
merkittävä luonnonsuojelualuevaraus sekä paljon muita luonto- ja
kulttuuriarvoja. Kivinokka on aiheellista liittää Helsinki-puistoon ja
perustaa arvokkaat luontoalueet mm. vanha metsä
luonnonsuojelualueiksi. Muitakaan virkistysalueita ei
ympäristölautakunnan mielestä pidä muuttaa taajamatoimintojen
alueiksi.
Malmin lentokenttä
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden (VAT) mukaan Malmin
lentokentälle on osoitettava vaihtoehtoinen sijainti.
Maakuntakaavaehdotuksessa Malmin lentokenttä on edelleen mukana
eikä vaihtoehtoista sijaintipaikkaa esitetä, vaikka kentän vuokra-aika
umpeutuu vuonna 2034 ja maakuntakaavan tavoitevuosi on 2035.
Tältä osin kaava ei toteuta valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Melualueiden merkitseminen
Maakuntakaavaehdotuksen karttaan on merkitty puolustusvoiminen
ampuma-alueiden melualueet puolustusvoimien meluselvitysten
perusteella sekä Malmin lentokentän melualue voimassa olevan
ympäristöluvan mukaisena. Ympäristölautakunnan mielestä
melualueiden merkitseminen pitkään voimassa olevaan kaavakarttaan
on epäjohdonmukaista. Toiminnot ja niiden vaikutukset muuttuvat,
uusia selvityksiä tehdään ja lupia muutetaan tarvittaessa. Melualueet
Postiosoite
PL 1
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
hallintokeskus@hel.fi

Käyntiosoite
Pohjoisesplanadi 11-13
Helsinki 17
http://www.hel.fi/hallintokeskus

Puhelin
+358 9 310 1641
Faksi
+358 9 655 783

Y-tunnus
0201256-6

Tilinro
FI0680001200062637
Alv.nro
FI02012566

Helsingin kaupunki
Kaupunginhallitus

Pöytäkirja

27/2012

56 (61)

Kaj/3
13.08.2012
otetaan huomioon tarkemmanasteisessa kaavoituksessa aina
uusimpien selvitysten ja tietojen perusteella.
Hernesaaren helikopterikenttä
Hernesaareen suunniteltu helikopterikenttä aiheuttaa niin mittavia
ympäristövaikutuksia viereisen asutuksen melutilanteeseen, että sitä ei
ole syytä osoittaa kaavassa. Harkittavissa on enintään
selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle. Päätös
helikopterikentän sijoituksesta on tehtävä vasta perusteellisempien
vaihtoehto- tarkastelujen ja kustannusarvioiden valmistelun jälkeen.
Erityisesti sijaintivaihtoehtoja on kartoitettava nykyselvityksiä
enemmän.
Käsittely
22.05.2012 Ehdotuksen mukaan
Vastaehdotus:
Kati Vierikko: Lisäys kappaleeseen 13: Muutos heikentää... -virkkeen
jälkeen:
Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään myös, että Meri-Rastilan
länsirannan alue muutetaan virkistysalueesta viheryhteystarve alueeksi. Tämä ehdotus ei kuitenkaan vastaa alueen virkistys- ja
luontoarvoja, jonka vuoksi lautakunta ehdottaa että alueella säilytetään
voimassa olevan maakuntakaavan mukainen virkistysaluekaavamääräys.
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Vastaehdotus:
Timo Pyhälahti: Lisäys kappaleen (16) jälkeen
Hernesaaren helikopterikenttä
Hernesaareen suunniteltu helikopterikenttä aiheuttaa niin mittavia
ympäristövaikutuksia viereisen asutuksen melutilanteeseen, että sitä ei
ole syytä osoittaa kaavassa. Harkittavissa on enintään
selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle. Päätös
helikopterikentän sijoituksesta on tehtävä vasta perusteellisempien
vaihtoehto- tarkastelujen ja kustannusarvioiden valmistelun jälkeen.
Erityisesti sijaintivaihtoehtoja on kartoitettava nykyselvityksiä
enemmän.
Kannattajat: Lauri Alhojärvi
Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappaleen 5 loppuun lisätään:
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"Helsingin keskustatunnelin säilyttäminen lopullisessa kaavassa ei ole
ympäristönäkökulmasta perusteltua."
Kannattajat: Timo Pyhälahti
Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappaleen 16 jälkeen otsikoksi "Mitoitus" ja sen alle
omaksi kappaleekseen:
"Arviota 430 000 asukkaan lisäyksestä vuoteen 2035 mennessä voi
pitää ylimitoitettuna. Ympäristölautakunnan mielestä on tärkeää olla
liiaksi kiihdyttämättä muuttoliikettä Uudellemaalle."
Ehdotusta ei kannatettu, joten se raukesi.
Vastaehdotus:
Lauri Alhojärvi: Kappaleen 14 loppuun lisätään:
"Muitakaan virkistysalueita ei ympäristölautakunnan mielestä pidä
muuttaa taajamatoimintojen alueiksi."
Kannattajat: Timo Pyhälahti
1 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleeseen 13: Muutos heikentää... -virkkeen
jälkeen:
Maakuntakaavaehdotuksessa esitetään myös, että Meri-Rastilan
länsirannan alue muutetaan virkistysalueesta viheryhteystarve alueeksi. Tämä ehdotus ei kuitenkaan vastaa alueen virkistys- ja
luontoarvoja, jonka vuoksi lautakunta ehdottaa että alueella säilytetään
voimassa olevan maakuntakaavan mukainen virkistysaluekaavamääräys.
Jaa-äänet: 2
Timo Korpela, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 5
Lauri Alhojärvi, Satu Erra, Romeo Pulli, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho
Suoritetussa äänestyksessä Kati Vierikon ehdotus hyväksyttiin äänin 52.
2 äänestys
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JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Lisäys kappaleen (16) jälkeen
Hernesaaren helikopterikenttä
Hernesaareen suunniteltu helikopterikenttä aiheuttaa niin mittavia
ympäristövaikutuksia viereisen asutuksen melutilanteeseen, että sitä ei
ole syytä osoittaa kaavassa. Harkittavissa on enintään
selvitysalue-merkintä hankkeen mahdolliselle sijoitukselle. Päätös
helikopterikentän sijoituksesta on tehtävä vasta perusteellisempien
vaihtoehto- tarkastelujen ja kustannusarvioiden valmistelun jälkeen.
Erityisesti sijaintivaihtoehtoja on kartoitettava nykyselvityksiä
enemmän.
Jaa-äänet: 3
Romeo Pulli, Timo Korpela, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 4
Lauri Alhojärvi, Satu Erra, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho
Suoritetussa äänestyksessä Timo Pyhälahden ehdotus hyväksyttiin
äänin 4-3.
3 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 5 loppuun lisätään:
"Helsingin keskustatunnelin säilyttäminen lopullisessa kaavassa ei ole
ympäristönäkökulmasta perusteltua."
Jaa-äänet: 4
Romeo Pulli, Timo Korpela, Satu Erra, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 3
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho
Suoritetussa äänestyksessä esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänin 4-3.
4 äänestys
JAA-ehdotus: Esityksen mukaan
EI-ehdotus: Kappaleen 14 loppuun lisätään:
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"Muitakaan virkistysalueita ei ympäristölautakunnan mielestä pidä
muuttaa taajamatoimintojen alueiksi."
Jaa-äänet: 3
Timo Korpela, Satu Erra, Lea Saukkonen
Ei-äänet: 4
Lauri Alhojärvi, Timo Pyhälahti, Kati Vierikko, Romeo Pulli
Tyhjä: 0
Poissa: 2
Anne Kettunen, Cata Mansikka-aho
Suoritetussa äänestyksessä Lauri Alhojärven esitys hyväksyttiin äänin
4-3.
08.05.2012 Ehdotuksen mukaan
09.08.2011 Ehdotuksen mukaan
Esittelijä
ympäristötutkimuspäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
Lisätiedot
Pirkko Pulkkinen, johtava ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 31518
pirkko.pulkkinen(a)hel.fi

Helsingin Energian johtokunta 22.05.2012 § 41
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös
Johtokunta päätti antaa asiasta kaupunginhallitukselle esittelijän
ehdotuksen mukaisen lausunnon.
Energiainfrastruktuurin näkökohdat ovat maakuntakaavan
uudistamisessa vähemmän esillä kuin yksityiskohtaiset kaupan
sijoittumista ja liikennejärjestelyjä koskevat huomiot. Kuitenkin
ehdotuksessa korostetaan rakennusten lämmityksen olevan keskeinen
tekijä ilmastonmuutoksessa ja sen torjunnassa.
Optimaaliset lämmitysratkaisut ovat erilaiset taajamissa ja hajaasutuksessa. Helsingin Energia tähdentää energiatehokkaan
kaukolämmön ja kaukojäähdytyksen kilpailukykyistä hyödyntämistä
taajamissa. Energiantuotantolaitosten ja sähkönsiirron verkostojen
lisäksi tulee huomioida myös lämmitysverkostojen tilantarve ja
sijoittuminen.
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Suurimittakaavaiset avomerituulipuistot ovat kokonaistehokkuudeltaan
ja maisemavaikutuksiltaan paremmin hallittavia kuin hajasijoitetut
tuulimyllyryhmät. Inkoon avomerialueen tuulivoimahanke etenee, mutta
tulevaisuutta ajatellen myös Helsingin osayleiskaava 2002 mukainen
avomerituulivoima-alue voisi sisältyä maakuntakaavaan.
Aurinkosähkön hyödyntäminen voisi laajentua Suomen pitkinä valoisina
päivinä. Asuinalueiden ja korttelien sijoittaminen ilmansuunnat ja
tuuliolot huomioiden vaikuttaa passiivisen aurinkoenergian
hyödyntämiseen. Kokonaisenergiatarkastelun mukaisesti myös
maalämmöllä ja aurinkolämpökeräimillä on merkitystä etenkin hajaasutusalueilla. Östersundomista on tarkoitus muodostua
aurinkoenergian ja muun uusiutuvan energian alue.
Helsingin Energia korostaa, että toimivan yhteiskunnan perusedellytys
on sähkön, lämmön ja jäähdytyksen saaminen kaikissa tilanteissa sekä
tietojärjestelmien ja liikenteen toimiminen, mikä edellyttää korkean
toimitusvarmuuden energiajärjestelmää.
Helsingin Energian mielestä niin maakuntakaavaa kuin alueittaista
kaavoitusta ja rakentamista tulee tarkastella elinkaarensa
kokonaisuutena sekä ilmaston, ilman laadun ja muiden
ympäristönäkökohtien että energiatehokkuuden ja myös talouden
kannalta.
Esittelijä
Toimitusjohtaja
Seppo Ruohonen
Lisätiedot
Martti Hyvönen, Ympäristöjohtaja, puhelin: +358 9 617 2075
martti.hyvonen(a)helen.fi

Liikuntalautakunta 15.05.2012 § 93
HEL 2011-000144 T 10 03 00

Päätös
Liikuntalautakunta päätti antaa kaupunkisuunnittelulautakunnalle
seuraavan lausunnon:
Liikuntalautakunta on aiemmin antanut mm. lausunnon Uudenmaan ja
Itä-Uudenmaan rakennemalleista. Tässä lausunnossa todettiin, että
tiivistyvässä kaupunkirakenteessa on turvattava seudullisten
viheryhteyksien, ulkoilureittien ja virkistysmahdollisuuksien säilyminen.
Koko alueesta tulee kehittää vetovoimaista virkistys-, asuin- ja
työpaikka-aluetta.
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Aiempien kaupunkipalvelututkimuksien mukaan hyvät ulkoilu- ja
liikuntapalvelut ovat hyvien joukkoliikenneyhteyksien ja alueen
rauhallisuuden jälkeen tärkein asuinalueen viihtyvyyttä lisäävä,
ja asuinalueen valintaan vaikuttava, tekijä. Liikunnan peruspalveluja
ovat liikuntapaikkojen ja ulkoilualueiden tarjoaminen, liikuntapalveluista
tiedottaminen ja liikunnan markkinointi, liikunnan kansalaistoiminnan
tukeminen sekä erityisryhmien ohjattu liikunta.
Liikuntalautakunta toivoo kaavoituksessa huomioitavan liikuntaviraston
teettämä selvitys ampumaradan sijoitusvaihtoehdoista. Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan luonnoksesta laadittiin 3.8.2011 viraston kirje.
Viraston lausunnon liitteenä oli ampumaradan sijoittamisesta laadittu
Helsingin seudun ampumarata-alueiden kehittämisen esiselvitys
(25.10.2010/Ramboll Oy, liikuntaviraston julkaisusarja B/42).
Liikuntalautakunnalla ei ole huomauttamista Uudenmaan 2.
vaihemaakuntakaavan ehdotukseen.
Esittelijä
liikuntajohtaja
Anssi Rauramo
Lisätiedot
Hanna Lehtiniemi, arkkitehti, puhelin: 310 87723
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