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Päätöshistoria

Kaupunkisuunnittelulautakunta 22.10.2013 § 336

Pöydälle 22.10.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Ksv 3364_12

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti panna asian pöydälle 3.12.2013 
saakka.

Käsittely

22.10.2013 Pöydälle

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Asia jätetään pöydälle 3.12.2013 saakka.

20.11.2012 Ehdotuksen mukaan

13.11.2012 Pöydälle

Esittelijä
yleiskaavapäällikkö
Rikhard Manninen

Lisätiedot
Marja Piimies, yleiskaava-arkkitehti, puhelin: 310 37329

marja.piimies(a)hel.fi
Anne Karlsson, johtava yleiskaavasuunnittelija, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Matti Kivelä, toimistopäällikkö, puhelin: 310 37145

matti.kivela(a)hel.fi
Jouni Kilpinen, diplomi-insinööri, puhelin: 310 37251

jouni.kilpinen(a)hel.fi
Heikki Mäntymäki, viestintäpäällikkö, puhelin: 310 37368

heikki.mantymaki(a)hel.fi

Kaupunginhallitus 04.02.2013 § 174

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Päätös

Kaupunginhallitus päätti merkitä saadun tilannekatsauksen tiedoksi.
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Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Hannu Penttilä

Lisätiedot
Tanja Sippola-Alho, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36024

tanja.sippola-alho(a)hel.fi

Pelastuskomentaja 23.01.2013 § 6

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Päätös

Kehittyvän yleiskaavan peruslähtökohdissa kaupungin ennustetaan 
kasvavan asukasmäärissä sekä monissa toiminnoissa merkittävästi. 
Suunnitelmissa on muuttaa jo laadittuja asemakaavoja.

Asemakaavojen muutoksissa tulee huomioida kaupungin eri muotoisen 
kasvun yhteensovittaminen. Viitteenä esim. Turvallisuus- ja 
kemikaaliviraston lausuttavaan asiaan antama kannanotto Seveso-
direktiivin mukaisten kohteiden olemassaolosta kaupungin alueella.

Viimeistään osayleiskaavavaiheessa rakentamiselta tulee edellyttää ja 
mahdollistaa turvallisuudenkin osalta kestävän kehityksen mukaisia 
ratkaisuja kuten mm. huomioiden väestön ikääntyminen, korkea 
rakentaminen, rakennusmateriaalien ja arkkitehtonisen ilmeen yhteen 
sopivuus turvallisuuden kanssa, kehittyvän turvallisuusodotuksen 
yhteensovittaminen kulttuurihistoriallisesti arvokkaisiin kohteisiin, 
liikenneväylien mahdollinen tunneloittaminen, korttelikatujen 
talvisietokyky, maanalainen rakentaminen, väestön suojaaminen 
poikkeusolotilanteissa, pelastustoiminnallisten mahdollisuuksien 
turvaaminen, tmv. 

Yleiskaavasuunnittelun edetessä julkisen hallinnon 
tonttivaraussuunnitteluun, pelastuslaitos varaa oikeuden tulla kuulluksi 
oman toimintansa edellyttämien uusien toimipisteiden sijoittamisessa 
toiminnallisesti tehokkaisiin paikkoihin. 

Pelastuslaitoksella ei ole tässä vaiheessa muuta huomautettavaa.   

Lisätiedot
Seppo Sihvonen, valvontayksikön päällikkö, puhelin: 310 31230

seppo.sihvonen(a)hel.fi

Helsingin Energia -liikelaitos Toimitusjohtaja 23.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00
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Helsingin Energian lausunto liitteenä 1.

Lisätiedot
Marko Riipinen, Johtaja, puhelin: +358 9 617 2900

marko.vj.riipinen(a)helen.fi

Nuorisoasiainkeskus 23.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Nuorisoasiainkeskus on antanut kannanottonsa viranomaiskuulemisen 
yhteydessä 28.11.2012:

1. Nuorten osallistaminen on huomioitava yleiskaavan valmistelun 
kaikissa vaiheissa. Nuorten vaikuttamisen varmistamisessa voidaan 
käyttää esimerkiksi nuorisoasiainkeskuksen koordinoimaa nuorten 
vaikuttamisjärjestelmää Ruutia. Tarvittaessa nuorisoasiainkeskus voi 
toimia linkkinä yleiskaavan valmisteluun osallistuvien virastojen ja 
nuorten vaikuttajaryhmien välillä.

2. Yleiskaavan yhtenä periaatteena oleva kaupunkirakenteen 
tiivistäminen on etu nuorten kuntalaisten kannalta. Nykyistä tiheämmin 
sijaitsevat aluekeskukset tuovat monipuolisemmat peruspalvelut ja 
vapaa-aikapalvelut lähemmäksi käyttäjiä.

3. Kaupunkirakenteen tiivistäminen mahdollistaa myös kävellen ja 
polkupyörällä tapahtuvan lähiliikkumisen edistämisen ja lisää siten 
turvallisuutta. Lähellä toisiaan sijaitsevat aluekeskukset mahdollistavat 
myös tiheät joukkoliikenteen vuorovälit. Näin voidaan tuottaa nykyistä 
turvallisempaa ka ekologisempaa kaupunkiympäristöä

4. Pääkaupunkiseudulla kaupunkien väliset rajat eivät näy arjen 
fyysisessä ympäristössä. Yleiskaavassa voitaisiin ottaa huomioon 
ihmisten luonteva liikkuminen palvelujen perässä yli kuntarajojen ja 
samalla varautua mahdollisiin kuntarakennemuutoksiin.  

Lisätiedot
Harri Taponen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 89036

harri.taponen(a)hel.fi

Kulttuurikeskus 23.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston laatima Helsingin yleiskaavan 
osallistumis- ja arviointisuunnitelma (13.11.2012) on selväpiirteinen ja 
sisältää modernit vuorovaikutuksen muodot erilaisine kuulemis- ja 
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keskustelutapoineen.  Yleiskaavan esittelystä ilmenee, miksi se 
tehdään sekä mihin ja millä aikavälillä se vaikuttaa. Esittelystä ilmenee 
myös kaavan laatimiseen vaikuttava muu kaavahierarkia ja eri 
lainsäädäntö. Kaavan vaikutusarviointiin on luotu erilaisia 
kaavoitusprosessia ja sen osa-alueita tukevia työkaluja. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on esitelty kaavoitustyön 
aikataulut ja yhteyshenkilöt.

Kulttuurikeskuksella ei ole huomautettavaa hyvin laaditusta 
Yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta eikä 
työsuunnitelmasta.

Lisätiedot
Paiju Tyrväinen, vs. osastopäällikkö, puhelin: 310 29874

paiju.tyrvainen(a)hel.fi

Kaupunginmuseo Kulttuuriympäristöyksikkö 22.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluviraston lausuntopyyntö 20.11.2012

Helsingin kaupunginmuseo - Keski-Uudenmaan maakuntamuseo on 
tutustunut Helsingin yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelma 
(13.11.2012) selvitykseen ja osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan 
(13.11.2012). Kaupunginmuseo – Keski-Uudenmaan maakuntamuseo 
arvioi yleiskaavan lähtökohtia kulttuuriympäristön: arkeologisen 
perinnön, rakennetun kulttuuriympäristön ja kulttuurimaiseman 
vaalimisen näkökulmasta seuraavaa.

Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kulttuuriympäristöjen osalta ja 
sen tarkoittamat inventoinnit Valtakunnallisesti merkittävät rakennetut 
kulttuuriympäristöt (RKY 2009 -kohteet) ja valtakunnallisesti arvokkaat 
maisema-alueet tulee yleiskaavan valmistelussa ja vaikutusten 
arvioinnissa ottaa huomioon ja ne tulee myös merkitä kaavakarttaan. 
Samoin uudistuvan maakuntakaavan maakunnallisesti arvokkaat 
kulttuuriympäristöt on otettava mukaan yleiskaavoituksen tärkeänä 
tausta-aineistona.

Kulttuuriympäristö ja maisema liittyvät suoraan useaan Helsingin 
yleiskaavan lähtökohdat ja työohjelman kohtaan. 

Matkailun kehittämisessä on nostettu esiin Helsingin merellisyys yhtenä 
tärkeänä kansainvälisenä kilpailuvalttina. Helsingin siluetin säilyminen 
ja ranta-alueiden vaaliminen ovat kaupunginmuseon mielestä Helsingin 
vahvan kaupunkikuvallisen ominaislaadun keskeisiä tekijöitä. 
Maiseman ja kulttuuriympäristön huomioon ottaminen ja esimerkiksi 
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korkean rakentamisen sijoittelu liittyvät Helsingin ranta-alueiden 
maiseman, historiallisen kaupunkikuvan ja kaupungin siluetin 
säilyttämiseen ja suojeluun, joihin uuden yleiskaavan on otettava 
kantaa. 

Yksi esiin nostettu viihtyvyystekijä kaupungin toimivuuden ohella on 
arjen estetiikka ja kaupunkitilan laatu. Kaupunginmuseo korostaa, että 
monenikäinen ja monimuotoinen, kerroksinen rakennuskanta tuo 
nimenomaan laatua ja arjen estetiikkaa kaupunkitilaan. 

Täydennysrakentamisen paikkoja kartoitettaessa joukkoliikenteen 
solmukohtien ja merkittävien raideliikenteen pysäkkien ympäristöt 
korostuvat. Samoin lisärakentaminen tonteilla nousee yhä 
tärkeämmäksi 1960–1970 -luvun alueilla, missä on suuri rakennusten 
korjausvelka. Kulttuuriympäristön ja maiseman huomioon ottaminen on 
myös täydennysrakentamisalueita määriteltäessä olennainen 
lähtökohta. Samoin nuoren rakennusperinnön inventointi ja 
arvottaminen tulee tehdä täydennysrakentamiselle soveltuvien alueiden 
arvioimiseksi.

Viheralueiden tarkastelun yhteydessä on tuotu esiin myös 
kulttuuriympäristön, maiseman ja luonnon arvot.  Yleiskaavatyön 
pohjaksi laaditaan Viheralueiden strateginen kehityskuva (VISTRA), 
jonka avulla muodostetaan näkemys Helsingin viheraluerakenteesta 
tulevaisuudessa. Sen teemoina ovat mm. viher- ja virkistysalueiden 
toiminnallinen kehittäminen, maiseman kulttuuriarvojen vaaliminen ja 
arvottaminen ja ilmastonmuutoksen haasteisiin vastaaminen 
viheralueilla.

Työohjelmassa keskeisenä Helsingin identiteettitekijänä todetaan 
rakennetun ympäristön historialliset kerrostumat ja sitä kautta 
muotoutuneet erilaiset rakennetun ympäristön tyypit. Myös rakennetun 
ympäristön ylläpito ja sen arvojen vaaliminen nostetaan esiin osana 
kulttuurisesti kestävää kehitystä. Helsingin keskeisiksi ominaispiirteiksi 
mainitaan: merellisyys ja kaupungille luonteenomainen siluetti ja 
Helsingin vahva puutarhataiteen perintö, johon sisältyy kartano- ja 
huvilakulttuuri ja historialliset puistot. 

Yleiskaavatyön kuluessa tulee kulttuuriperintöä ja rakennettua 
ympäristöä koskevia selvityksiä tarkentaa. Yksi jo käynnistynyt hanke 
on Helsingin ensimmäisen maailmansodan linnoitusvyöhykettä 
koskeva selvitys kaupunkisuunnitteluviraston, Museoviraston ja 
kaupunginmuseon yhteistyönä.

Yleiskaavan vaikutusten arvioinnissa arvioidaan vaikutukset 
valtakunnallisesti ja paikallisesti merkittäviin maisema-alueisiin, 
kulttuuriympäristöihin, rakennusperintöön, muinaismuistolain mukaisiin 
muinaisjäännöksiin ja rakennettuihin ympäristöihin.  
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Kaupunginmuseo korostaa, että rakennettujen kulttuuriympäristöjen 
tarkastelu ja arvotus tulee ulottaa viher- ja maisema-alueiden lisäksi 
myös mahdollisiin täydennys- ja lisärakentamisen aluevarauksiin sekä 
merkittäviin liikenteellisiin hankkeisiin.

Lisätiedot
Anne Mäkinen, yksikön päällikkö, puhelin: +358 9 310 36486

anne.makinen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 22.1.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Rakennusvirasto osallistuu yleiskaavan laadintaan mahdollisimman 
laajasti ja aktiivisesti painottaen erityisesti viraston ydinosaamiseen 
kuuluvien yleisten alueiden kehittämisen, toimivuuden ja ylläpidon 
näkökulmia.

Kaupunginarkkitehti Jukka Kauto vastaa rakennusviraston 
osallistumisesta. Hänen sijaisenaan on toimistopäällikkö Jussi 
Luomanen.

Teknisen verkoston, sen vaatiman tilatarpeiden ja kaupungin 
huollettavuuden tarkasteluun osallistuvat toimistopäällikkö Ville 
Alatyppö ja suunnitteluinsinööri Marko Jylhänlehto.

Erityisesti viheralueiden osalta yleiskaavatyöhön rakennusviraston 
edustajina osallistuvat suunnitteluasiantuntija Kaisu Ilonen 
(maisemasuunnittelu, asuinalueet), luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila 
(luonnon monimuotoisuus, kulttuurimaisema, mahdolliset 
kompensaatiotoimet) ja luonnonhoidon suunnitteluvastaava Tiina 
Saukkonen (metsäluonto, luonnonhoito).

Lisätiedot
Jussi Luomanen, toimistopäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi

Sosiaali- ja terveysvirasto 18.01.2013

HEL 2012-012586 T 10 03 02 00

Kaupunkisuunnitteluvirastossa valmistellaan Helsingin uutta 
yleiskaavaa. Suunnittelualueena on koko kaupunki poisluettuna 
Östersundomin alue, jonne laaditaan parhaillaan kuntien yhteistä 
yleiskaavaa. Yleiskaava on pitkän aikavälin maankäytön suunnitelma, 
jolla ohjataan kaupungin yhdyskuntarakenteen kehittämistä. 
Helsingissä yleiskaava on laadittu noin kymmenen vuoden välein. 
Yleiskaava vaikuttaa siihen, millainen Helsinki on vuosikymmenten 
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kuluttua. Valmisteilla olevassa yleiskaavassa tehdään maankäytön 
visio vuoteen 2050. Yleiskaavalla on suuri vaikutus helsinkiläisten 
elämään. Se vaikuttaa siihen, kuinka helppoa on liikkuminen töihin, 
palveluihin, kotiin ja harrastuksiin sekä siihen, löytyykö Helsingistä 
kohtuuhintaisia asuntoja erilaisiin elämänvaiheisiin. Yleiskaava ohjaa 
asemakaavoitusta ja muuta tarkempaa suunnittelua. Nykyisiä 
asemakaavoja tullaan muuttamaan uuden yleiskaavan perusteella. 
Yleiskaavalla otetaan kantaa mm. liikenneratkaisuihin, 
asuinrakentamiseen sekä yritysten ja infrastruktuurin sijoittumiseen. 

Yleiskaavatyötä varten on jo tehty selvityksiä eri näkökulmista ja 
aiheista. Kaavaprosessin aikana selvitystarpeet tarkentuvat. 
Yleiskaavatyö tuli vireille 13.11.2012 päivätyllä osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmalla. Kaavan visiotyö tehdään vuoden 2013 aikana. 
Kaavaluonnos valmistellaan kaupunkisuunnittelulautakunnan 
käsittelyyn 2014 ja kaavaehdotuksen on tarkoitus valmistua 2015. 

Yleiskaavan valmistelusta vastaa kaupunkisuunnitteluvirasto. 
Yleiskaava valmistellaan yhteistyössä kaikkien Helsingin kaupungin 
hallintokuntien, pääkaupunkiseudun ja Helsingin seudun kuntien, 
muiden viranomaisasiantuntijoiden ja julkisyhteisöjen kanssa. 
Suunnittelun aikana viranomaisille ja muille asiantuntijoille järjestetään 
erillisiä neuvotteluja, seminaareja ja työpajoja sekä tarpeen mukaan 
muita tapaamisia. Viranomaisilta pyydetään lausunnot ainakin 
kaavaluonnoksesta ja kaavaehdotuksesta. 

Mielipiteet suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta on pyydetty toimittamaan viimeistään 23.1.2013 
mennessä.

Lausuntonaan sosiaali- ja terveysvirasto esittää seuraavaa:

Yleiskaavan keskeisiä lähtökohtia ovat Verkostokaupunki, Helsinki 
osana eurooppalaista suurkaupunkien verkostoa, Hyvä elämä – lasten 
ja nuorten kaupunki, Arjen kaupunki – kauppa, elinkeinot ja työ, energia 
sekä Tulevien sukupolvien Helsinki – kaupunkitalous. Sosiaali- ja 
terveysviraston mielestä keskeiseksi lähtökohdaksi tulee lisätä 
Ikääntyvät kaupunkilaiset. Tulevina vuosikymmeninä ikääntyneiden 
asukkaiden määrä Helsingissä kasvaa nopeasti, mikä on hyvä 
huomioida kaikessa suunnittelussa. Lähtökohtana ikääntyneille 
tarkoitettujen palvelujen järjestämisessä on kotona asumisen 
tukeminen. Erityisesti ikääntyvien asukkaiden näkökulmasta 
lähipalvelujen järjestäminen alueella ja palvelujen esteetön 
saavutettavuus julkisin kulkuvälinein on tärkeää. Nykyinen 
kaupunkirakenne ei tue ikääntyneiden kotona asumista.

Yleiskaavatyötä varten on tehty ja tehdään tarvittavista selvityksistä. 
Yksi valmistunut selvitys on saavutettavuustarkastelu. Sosiaali- ja 
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terveysviraston mielestä saavutettavuustarkasteluja tulee laajentaa ja 
syventää. Ikääntyvä väestön kannalta palvelujen sijainti ja 
saavutettavuus on keskeinen kotona asumisen mahdollistaja. 
Saavutettavuustarkasteluja tulee jatkossa laajentaa paikallistasolle ja 
ottaa huomioon vanhenevan väestön palvelutarpeet laaja-alaisesti 
sekä kaupallisten että julkisten palvelujen osalta. Erityisesti ikääntyvien 
asukkaiden näkökulmasta lähipalvelujen järjestäminen alueella ja 
palvelujen esteetön saavutettavuus julkisin kulkuvälinein on tärkeää. 

Työohjelman mukaan vuonna 2013 käynnistyvät mm. yleiskaavan 
palveluita ja elinkeinotoimintaa koskevat selvitykset. Näissä 
selvityksissä tulee olla myös erityistä tukea tarvitsevien väestönosien ja 
vanhenevan väestön näkökulma. 

Asuminen muodostaa lähipalvelujen kanssa kokonaisuuden, jossa 
palvelutarpeet vaikuttavat asumisen suunnitteluun ja asumisratkaisut 
taas palveluratkaisuihin. Kaupungin sosiaalipoliittisena linjauksena on 
kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään. Tämä asettaa 
vaatimuksia kaikille väestöryhmille soveltuvalle esteettömälle 
asumiselle, ympäristölle ja palvelujen saavutettavuudelle. Sosiaali- ja 
terveysvirasto esittää lisättäväksi ikääntyvien ihmisten asumisen ja 
palvelutarpeiden huomioon ottamisen suunnittelussa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa on selostettu selkeästi 
yleiskaavan tekemisen sisältö, vaiheet ja osallistumisen tavat. 
Helsingin yleiskaavan vaikutusalue on pääasiassa pääkaupunkiseutu ja 
Helsingin seutu. Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan 
yleiskaavoituksen yhteydessä vaikutuksia arvioidaan laaja-alaisesti. 
Vaikutuksia koskevaa tietoa tuotetaan ja hyödynnetään läpi koko 
kaavaprosessin. Vaikutusarvioinnit pohjautuvat sekä olemassa oleviin 
että kaavaprosessin aikana laadittaviin selvityksiin, joista vastaa 
kaavoittaja. Merkittävä rooli arviointityössä on kaupungin virastojen ja 
liikelaitosten asiantuntijoilla. Vaikutusten arvioinnin aihealueista 
sosiaali- ja terveysviraston kannalta keskeisiä ovat:

 Alue- ja yhdyskuntarakenne, jonka osalta arvioidaan asutuksen 
ja työpaikkojen, palvelujen sekä virkistysalueiden määrää ja 
sijoittumista, yhdyskuntarakenteen toimivuutta ja eheyttä sekä 
olemassa olevan yhdyskuntarakenteen, palveluverkkojen ja 
yhdyskuntateknisten verkostojen hyväksikäyttömahdollisuuksia.

 Ihmisten elinolot ja elinympäristö, jonka osalta arvioidaan 
toimintaympäristöjen terveellisyyttä ja turvallisuutta, viihtyisyyttä 
ja toimivuutta, maankäyttöratkaisujen mahdollistamaa 
asuntotarjontaa sekä eri väestöryhmien toiminta- ja 
virkistysmahdollisuuksia. Lisäksi arvioidaan vaikutukset 
palveluihin ja palveluverkkoon.
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Yhdessä kaupunkisuunnittelun ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa 
pitää kehittää hyvät käytännöt, joiden avulla varmistetaan sosiaali- ja 
terveysviraston mukanaolo ja vaikutusmahdollisuudet yleiskaavan 
suunnitteluun ja sisältöön.

Lisätiedot
Pirjo Sipiläinen, arkkitehti, puhelin: 310 42256

pirjo.sipilainen(a)hel.fi


