
Helsingin kaupunki Esityslista 4/2015 1 (6)
Ympäristölautakunta

Ysp/3
03.03.2015

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 500 Viikinkaari 2a +358 9 310 1635 0201256-6 800012-62637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 00790 Faksi Alv.nro
ymk@hel.fi http://www.hel.fi/ymk +358 9 310 31633 FI02012566

Asia tulee käsitellä 3.3.2015

3
Lausunto kaupunginhallitukselle Uudenmaan 4. 
vaihemaakuntakaavan luonnoksesta

HEL 2015-000583 T 10 03 00

Lausuntoehdotus

Ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon.

Uusimaa-ohjelman keskeisenä tavoitteena on hiilineutraali Uusimaa 
2050. Vaihemaakuntakaavan vaikutusten arvioinnissa tulisi 
selkeämmin tarkastella, miten viherrakenne-, logistiikka- ja 
tuulivoimaratkaisut edistävät tavoitteen saavuttamista. Asumiseen 
suunnitellun Malmin lentokenttäalueen yhdyskuntarakennetta 
täydentävä vaikutus tulee tuoda selvemmin esiin. 

Viherrakenne

Viherrakennetarkastelussa on käytetty apuna uusia työkaluja: 
Zonation-menetelmää luontoarvojen priorisointiin ja GreenFrame-
menetelmää ekosysteemipalvelujen arviointiin. Menetelmät sopivat 
hyvin maakuntakaavatasolle ja niiden tulokset täydentävät toisiaan. 
Zonation-menetelmä antaa aineistojen saatavuuden vuoksi parhaat 
tulokset yhtenäisillä maa-alueilla. Merialueilta ja saaristosta aineistoa 
on vähemmän. Merialueen, merenrannan ja sisävesien luontoarvot 
tarvitsisivat täydentäviä menetelmiä tullakseen samanarvoisesti 
huomioon otetuksi.

Logistiikka

On erittäin hyvä, että logistiikan suunnittelun kärkitavoitteisiin on lisätty 
ympäristöllisten reunaehtojen huomioiminen. Kuitenkin ympäristö- ja 
ilmastonäkökulma on logistiikan kehityskuvassa ja erityisesti sen 
vaikutusten tarkastelussa jäänyt hyvin vähälle tarkastelulle. 
Uudenmaan tavoitteena on olla hiilineutraali vuonna 2050. Tämä tulee 
vaatimaan erittäin tehokkaita toimenpiteitä. Myös liikenne- ja 
viestintäministeriön ympäristöstrategiassa on asetettu liikenteelle 
kunnianhimoiset päästövähennys- ja energiatehokkuustavoitteet, jotka 
pitäisi huomioida. Logistiikan vaihtoehtojen vaikutusarvioinneissa ei ole 
lainkaan arvioitu eri skenaarioiden tai valitun kehityskuvan vaikutuksia 
hiilidioksidipäästöihin. 

Vaikutusten arvioinnin mukaan kehityskuvan liikenteelliset vaikutukset 
kohdistuvat voimakkaimmin poikittaisväylille. Arvion mukaan raskaan 
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logistiikan painopisteen siirtyessä pohjoisemmaksi Kehä I:n kuormitus 
vähenee. Kuitenkin Logistiikan vaihtoehtojen vaikutusten arviointi -
raportissa esitettyjen karttojen mukaan Kehä I:llä ja muutenkin 
Helsingissä raskaan liikenteen määrät tulevat 
kehityskuvavaihtoehdossa kasvamaan huomattavasti enemmän kuin 
skenaarioissa 1-4. Kasvu esim. Kehä I:llä ja Itäväylällä olisi yli 50 %. 
Lisäksi, jos uusi poikittainen yhteys Keski-Uudellamaalla ei toteudu tai 
sen toteuttaminen viivästyy, lisääntyvät liikennemäärät myös Kehä 
III:lla merkittävästi. Kehityskuvassa kriittisimmät väylät liikenteen 
välityskyvyn suhteen ovat Valtatie 4 eli Lahdenväylä ja Kehä III, joille 
ennustetaan muutoinkin merkittävää liikennemäärien kasvua. 
Liikennemääräennusteet vaativat tarkistuksia ja selvennyksiä.

Kehityskuvan mukainen logistiikan kehittyminen lisää siis entisestään 
haittoja pääkaupunkiseudun ilmanlaadultaan ja melutilanteeltaan 
pahimmilla alueilla. Myönteistä tietysti on, että logistiikkaa keskittämällä 
saadaan liikennesuoritteen kasvua ja sitä kautta 
kasvihuonekaasupäästöjä hieman vähennettyä. On hyvä, että 
maakuntakaavan tavoitteena on ohjata tiekuljetuksia pois tiiviisti 
asutuilta seuduilta. Väistämättä useilla alueilla haitat tulevat kuitenkin 
lisääntymään liikennemäärien lisääntyessä. 

Logistiikan kehityskuvan mukainen Vuosaaren sataman roolin 
vahvistuminen ja Venäjän liikenteen lisääntyminen kasvattaa 
Porvoonväylän raskaan liikenteen määrää huomattavasti. Tämä lisää 
liikenteen haittoja Östersundomin alueelle. Rakentuvan alueen 
liikennemäärien kasvun myötä ruuhkautuva Porvoonväylä kuormittuu 
entisestään.

Raideliikenteen rooli on logistiikan kehittämisessä jäänyt luonnoksessa 
pienelle painoarvolle. Ruotsin esimerkit osoittavat, että on täysin 
mahdollista ohjata nykyistä huomattavasti suurempi osuus kuljetuksista 
raiteille, mikä siihen olla valmiita panostamaan. Tällä olisi suuri 
merkitys ympäristöhaittojen, väylien välityskyvyn säilymisen sekä 
hiilineutraalisuuden saavuttamisen kannalta.

Malmin kentän alue

Valtion ja kuntien kesken on sovittu, että valtio lopettaa toimintonsa 
Malmin lentoasemalla viimeistään vuoden 2020 loppuun mennessä. 
Tämän jälkeen alue palautuu Helsingin kaupungin käyttöön.  Malmin 
lentokenttäalueen ratkaisut vaativat maakuntakaavoituksen 
ajantasaistamista. Kaavaluonnoksessa Malmin lentokenttää osoittava 
liikennealue, jonka toissijainen käyttötarkoitus on taajamatoimintojen 
alue -merkintä sekä siihen liittyvä melualueen merkintä kumotaan ja 
osoitetaan taajamatoimintojen alueeksi. Alueella säilyy 
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kulttuuriympäristöön liittyvä ominaisuusmerkintä. Lisäksi Malmin aluetta 
tulee kehittää tiivistettävänä alueena, jolloin aluetta on suunniteltava 
joukkoliikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn tukeutuvana tehokkaasti 
rakennettavana alueena. 

Ympäristölautakuntaa pitää hyvänä, että 4. vaihemaakuntakaavassa 
mahdollistetaan Malmin lentokenttäalueen ottaminen 
asuntotuotantokäyttöön. Alueen merkitys Helsingille uutena 
kaupunginosana on erittäin tärkeä. Vaihemaakuntakaavan kanssa 
samanaikaisesti laaditaan Helsingin kaupungin yleiskaavaa. 
Yleiskaavaluonnoksessa Malmin lentokenttäalue on yksi 
merkittävimmistä uusista rakentamisalueista. Alueelle on alustavasti 
hahmoteltu noin 25 000 asukkaan kaupunginosaa.  Malmille osoitettu 
alue sijaitsee tiiviisti olemassa olevan yhdyskuntarakenteen sisällä, 
mikä tukee sekä koko seudun aluerakenteen että Helsingin 
kaupunkirakenteen kestävää kehittämistä. Tiivistäminen mahdollistaa 
joukkoliikenteen, erityisesti raideliikenteen tehokkaan hyödyntämisen. 
Mikäli Malmin lentokenttäalueen rakentamispotentiaalia ei saataisi 
hyödynnettyä, on vaarana, että rakentamisalueita Helsingissä 
jouduttaisiin etsimään viheralueilta. Toisaalta asuinrakentaminen voisi 
hajautua laajemmin seudulle, mikä olisi kestämätön ratkaisu liikenteen 
ilmastopäästöjen kannalta.

Tuulivoima

Kansainvälisissä ilmastotavoitteissa Suomi on sitoutunut edistämään 
uusiutuvia energiamuotoja. Kansallisena tavoitteena on nostaa 
tuulivoimakapasiteettia 9 TWh vuoteen 2025 mennessä. Uudellamaalla 
tuulivoiman kehitys on jäänyt vaatimattomaksi. Uudellamaalla on viisi 
tuulivoimalaa, joiden yhteenlaskettu kapasiteetti on 10 MW, mikä on 
noin 2 % koko Suomen tuulivoimalla tuotetusta energiasta. Kuitenkin 
tuuliolosuhteet ovat Uudellamaalla hyvät. 

4. vaihemaakuntakaavassa pyritään edistämään ja ohjaamaan 
tuulivoimarakentamista Uudellamaalla.  Taustaselvityksen pohjalta 
kaavaluonnoksessa osoitetaan viisi maakunnallisen kokoluokan 
tuulivoima-aluetta. Maakunnallisen tuulivoima-alueen alaraja on 10 
tuulivoimalaa. Tätä pienempiä tuulivoima-alueita voidaan kaavoittaa 
paikallisesti kuntakaavoituksessa. Tuulivoimaselvityksen mukaan 
Helsingistä ei löytynyt maakunnallisia tuulivoima-alueita. 

On hyvä, että kaavaluonnoksessa on esitetty myös ne kaksi 
merialueelle sijoittuvaa tuulivoima-aluetta, joiden toteuttaminen ei 
välttämättä vielä tänä päivänä ole mahdollista. Tuulivoimaselvityksessä 
on jo esitetty potentiaalisia tuulivoima-alueita, jotka ovat karsiutuneet 
pois jatkotarkastelusta. Kaavan aikajänne ulottuu vuoteen 2040, joten 
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jatkotyössä voisi edelleen tarkastella näitä potentiaalisia alueita, jotka 
voisivat olla mahdollisia mikäli esimerkiksi puolustusvoimien 
tutkarajoitukset poistuvat. Ehdottomat rajoitusalueet, joihin ei voi tulla 
muutoksia, tulisi perusteluineen esittää erikseen. 

Vaihemaakuntakaavalla pyritään mahdollistamaan myös paikallisen 
tuulivoiman suunnittelu. Tätä tukemaan luonnoksessa on annettu koko 
maakuntaa koskeva suunnittelusuositus, jonka mukaan paikallisten 
tuulivoima-alueiden suunnittelu on mahdollista myös maakuntakaavan 
tuulivoima-alueiden ulkopuolella. Vaikutusten arvioinnin perusteella jää 
epäselväksi, kuinka vaihemaakuntakaava pystyy vastaamaan 
maakuntatason tuulivoimatuotanto- ja hiilineutraaliustavoitteisiin sekä 
toisaalta tukemaan paikallista tuulivoimatuotantoa.

Hiljaiset alueet

Maakuntahallitus päätti keväällä 2014 selvittää osana 4. 
vaihemaakuntakaavan valmistelua myös hiljaisia alueita. Samalla 
päätettiin, että mahdollisesta kaavakäsittelystä päätetään kaavatyön 
edetessä. Lainvoimainen maakuntakaavamerkintä hiljaiselle alueelle 
on vasta Satakunnan ja Pohjois-Savon maakuntakaavassa, vaikka 
selvityksiä on tehty muissakin maakunnissa. 

Maakuntakaavatasolla on parhaat mahdollisuudet ottaa huomioon 
yhtenäiset, mahdollisesti useamman kunnan alueelle ulottuvat 
maakunnallisesti merkittävät melutasoltaan hiljaiset alueet. 
Ympäristölautakunnan mielestä hiljaisiin alueisiin liittyvää selvitystyötä 
kannattaa jatkaa ja samalla selvittää mahdollisuuksia merkitä alueet 
myös maakuntakaavaan. Tämä olisi tärkeää myös valtakunnallisten 
alueidenkäyttötavoitteiden näkökulmasta. Tavoitteiden mukaan 
alueidenkäytössä tulee edistää hiljaisten alueiden säilymistä.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus pyytää lausuntoa 3.3.2015 mennessä.

Pääsisältö

Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on kilpailukykyinen 
ja hyvinvoiva Uusimaa. Aikatähtäin on vuodessa 2040. Kaava laaditaan 
koko maakunnan 26 kunnan alueelle, lukuun ottamatta Östersundomin 
aluetta, jota käsitellään omassa kaavaprosessissaan osana 2. 
vaihemaakuntakaavan loppuunsaattamista. Vaihemaakuntakaava 
täydentää ja tarkistaa Uudellamaalla voimassa olevia maakuntakaavoja 
valittujen teemojen sekä muiden ajankohtaisten aiheiden osalta. 
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Vaihemaakuntakaavan keskeisin sisältö muodostuu viidestä teemasta: 
elinkeinot ja innovaatiotoiminta, logistiikka, tuulivoima, viherrakenne ja 
kulttuuriympäristöt. Muuta ajankohtaiset aiheet ovat Malmin lentokenttä 
ja Pääradan asemanseudut Palopuro ja Ristikytö. Kaavan teemoista on 
koottu laaja taustaselvitysaineisto sekä laadittu kehityskuvia, joissa 
kuvataan teemojen nykytilaa, kehittämistavoitteita ja tulevaisuuden 
näkymiä sekä visioidaan, miltä maakunta voisi kunkin teeman osalta 
näyttää vuonna 2040. Nämä valmisteluaineistot muodostavat pohjan 
kaavaluonnokselle.

Suunnittelun tavoitteena on pyrkiä entistä strategisempaan kaavaan ja 
hyödyntää Uusimaa-ohjelmaa keskeisenä lähtökohtana. Tällä 
kierroksella jatketaan myös maakuntakaavojen kehittämistä ja 
yhdenmukaistamista. Tavoitteiden toteuttamista edistetään laatimalla 
ehdotusvaiheessa toteutusohjelma sekä kehittämällä 
seurantajärjestelmää ja viranomaistyötä.

Kaavaprosessi

Kaavan valmistelu on käynnistynyt vuoden 2013 aikana osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman laadinnalla, joka oli nähtävillä vuosien 2013–2014 
vaihteessa. Suunnitelman yhteydessä määriteltiin käsiteltävä sisältö.

Vuoden 2014 aikana osana valmisteluprosessia koottiin kustakin 
teemasta kehityskuvan tai taustaselvityksen muotoon 
kehittämistavoitteet, nykytila ja kehitys sekä Uudenmaan tahtotila 
kyseisen teeman kehityksestä vuoteen 2040. Joidenkin aihealueiden 
kehityskuvia analysoitaessa on tultu siihen johtopäätökseen, ettei 
aihealuetta ole tarvetta tai edellytyksiä käsitellä varsinaisessa 
kaavatyössä. Näin on osoittautunut mm. elinkeinojen ja 
innovaatiotoiminnan kohdalla. Vuoden 2014 aikana on käyty laajaa 
vuorovaikutusprosessia kuntien, eri sidosryhmien ja asiantuntijoiden 
kanssa. 

Maakuntahallitus päätti kokouksessaan 8.12.2014 Uudenmaan 4. 
vaihemaakuntakaavan nähtäville asettamisesta ja lausunnoille 
lähettämisestä. Kaavaluonnos on nähtävillä 20.1.–20.2.2015. Saadun 
palautteen pohjalta luonnoksesta muodostetaan kaavaehdotus vuoden 
2015 aikana. Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavan ehdotus on 
tarkoitus saada hyväksyttäväksi maakuntahallitukseen ja 
maakuntavaltuustoon vuoden 2016 aikana ja sen jälkeen se saatetaan 
vahvistettavaksi ympäristöministeriöön.

Kaavaluonnoksen aineistot

Luonnosvaiheen aineisto koostuu kaavaluonnoskartasta, kumottavien 
merkintöjen kartasta, merkinnöistä ja määräyksistä, selostuksesta ja 
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liitekartoista sekä epävirallisesta yhdistelmäkartasta. Kaavakartta, 
kartta kumottavista merkinnöistä sekä merkinnät ja määräykset ovat 
vahvistettavia asiakirjoja. Kaavaselostusta ja sen liitekarttoja ei 
vahvisteta. Luonnosvaiheen lausuntoaineisto sekä taustaselvitykset 
teemoittain ovat saatavissa sähköisesti osoitteesta 
www.uudenmaanliitto.fi/kaavaluonnos.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund
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