
Helsingin kaupunki Esityslista 5/2015 1 (3)
Kiinteistölautakunta

To/3
5.3.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 2214 Fabianinkatu 31 D +358 9 310 1671 0201256-6 FI4780001370069628
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 10 Faksi Alv.nro
tontti@hel.fi http://www.hel.fi/kv/tontti +358 9 310 36380 FI02012566

3
Kiinteistölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 
4. vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausuntoehdotus

Kiinteistölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Maakuntakaavoituksessa on viime aikoina pyritty entistä 
strategisempaan suunnitteluun, jossa korostuu halutun kehityssuunnan 
kannalta tärkeiden tekijöiden korostaminen ja perinteisen tarkan 
aluevaraussuunnittelun vähentäminen. Lautakunta pitää 
suunnanmuutosta kahlitsevasta mahdollistavaan kaavoitukseen 
oikeana.

Lautakunta katsoo kuitenkin, että maakuntakaavaluonnos on edelleen 
laadittu liian tarkoilla aluevarausmerkinnöillä. Erityisesti pienten, 
enintään muutamien kymmenien hehtaarien kokoisten tai leveydeltään 
vain muutamaa karttaviivan leveyttä (100 - 200 metriä) vastaavien 
aluevarausten merkitseminen ei maakuntakaavan mittakaavassa ole 
perusteltua, vaan ne tulisi merkitä joko symbolimerkinnöin tai jättää 
liitekarttoihin.

Vaihemaakuntakaavan tavoite, kestävä kilpailukyky ja hyvinvointia 
Uudellemaalla, on kannatettava. Vaihemaakuntakaavassa tätä 
tarkastellaan kuuden teeman, Elinkeinot ja innovaatiotoiminta, 
Logistiikka, Tuulivoima, Viherrakenne, Kulttuuriympäristöt ja 
Mahdolliset muut ajankohtaiset aiheet, sekä vahvistettujen 
maakuntakaavojen muutostarpeiden kannalta.

Lautakunta on kuitenkin huolestunut siitä, että kannatettavista 
tavoitteista huolimatta maakuntakaavan luonnoksessa esitetään 
Helsingin alueelle lähes yksinomaan säilyttäviä ja käyttöä rajoittavia 
aluevarauksia sekä viher- ja eriasteisia suojelualueita. Myönteisenä on 
toki pidettävä, että näiden merkintöjen ehdottomuutta on 
kaavamerkinnöissä osittain aavistuksen pehmennetty sallimalla 
toiminta, joka ottaa arvokkaat kohteet huomioon. Tätä olisi syytä tehdä 
rohkeammin, koska tiivistyvässä Helsingissä ajaudutaan muutoin 
paikoin tilanteisiin, joissa maakuntakaavan liian ehdottomilla 
merkinnöillä estetään detaljitason järkevät, tavoitteita toteuttavat 
ratkaisut.

Elinkeinot ja innovaatiotoiminta
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Helsingin osalta Malmin lentokenttäalueen varaaminen tiivistettäväksi, 
kestävään liikennejärjestelmään tukeutuvaksi taajama-alueeksi on 
merkittävä ja oikea ratkaisu. Ilman asuntoja ja niihin kuuluvia palveluja 
ei ole edellytyksiä uuteen elinkeinotoimintaan.

Vartiosaaren jättäminen valkoiseksi alueeksi eli maa- ja 
metsätalousalueeksi on selkeä virhe. Helsingillä on jo käynnissä 
tiiviiseen rakentamiseen perustuva ja ranta-alueiden historiallisen 
huvila-alueen (rky) arvoa kunnioittava osayleiskaavoitus. Vartiosaari on 
kaavaillun itäisen saariston ns. rantaratikka- ja virkistysreitin kannalta 
olennainen niin taloudellisesti kuin toiminnallisesti. Ilman Vartiosaarta 
Kruunuvuorenrannan kallis raitiovaunuyhteys jää torsoksi. Raitiovaunu- 
/kevyen liikenteen yhteys keskustasta Kruunuvuoren ja Vartiosaaren 
kautta Vuosaareen on Itä-Helsingin kannalta erittäin tärkeä. Vartiosaari 
ja Ramsinniemi on merkittävä maakuntakaavaan tavalla, joka 
mahdollistaa tämän reitin ja sitä tukevaa taajamarakentamista.

Vaikka Helsingin yleiskaavaehdotuksessa esitetyt kaupunkibulevardit ja 
niihin liittyvä rakentaminen lienevät ajankohtaisia vasta 2030-luvulla, 
niiden toteuttamismahdollisuuksia ei tulisi estää liian yksityiskohtaisilla 
viher- tms. merkinnöillä.

Logistiikka

Helsingin kannalta merkittävän uuden logistiikka-alueen varaaminen 
Helsinki-Vantaan lentokentän pohjoispuolelta ja siihen liittyvä sujuva 
uusi tieliikenneyhteys Lahdenväylältä Hämeenlinnanväylälle (Kehä IV) 
sekä Sipoon Bastukärrin logistiikka-alueen merkittävä laajennusvaraus 
tukevat Vuosaaren sataman toiminnan kehittämistä. Toimiakseen Kehä 
IV:n vaihtoehdoista on karsittava ne, jotka eivät kulje uuden 
lentokentän viereisen logistiikka-alueen kautta.

Tuulivoima

Helsingistä ei kaavatyössä löytynyt aluetta, johon voisi sijoittaa 
maakunnallisesti merkittävän tuulivoima-alueen.

Viherrakenne ja Kulttuuriympäristöt

Viher-, suojelualue- ja kulttuuriympäristömerkinnöissä tulee pitäytyä 
maakuntakaavan mittakaavassa sekä luovuttava liian tarkoista ja 
ehdottomista merkinnöistä. Pienten jo suojeltujen alueiden 
merkitseminen ei tuo maakuntakaavalle lisäarvoa, vaan vaikeuttaa 
kaavan tulkintaa ja pienalueiden tunnistamista. Suojelualueiksi 
ehdotettavat alueet tulee erotella jo suojelluista alueista.

Muut ajankohtaiset aiheet
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Lautakunta pitää oikeana merkitä kaavaan ohjeellinen varaus pitkälle 
tulevaisuuteen sijoittuvalle maanalaiselle Tallinna-yhteydelle. 
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