
KaKe-pohdintaa 6.3.2013

Helsingin yleiskaavan lukemista:
- Kasvu (-> 2050)
- Maahanmuutto, vieraskielisten määrä, ennuste 2030
- Kaavoitettu maa loppuu n. 2020
- Mistä maata? -> luonto, moottoritiet, ylöspäin, nykyisille tonteille jne:
- Kantakaupunki laajenee
- Verkostokaupunki, raideliikenne -> CO2-päästöt

+ Metropoliselvitys 5.3.2013 -> hallintorakenne ja metropolikaava
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Metropoliselvityksen
julkistustilaisuus
5.3.2013







Yhteisön kehitys, segregaatio ja maahanmuutto

Tavoitteena on välttää haitallinen alueellinen segregaatio, joka olisi esteenä seudun sosiaaliselle
eheydelle ja kilpailukyvylle. Seudun vieraskielisen väestön määrä kasvaa erittäin nopeasti ja sen
hallinta on seudullinen tehtävä. Maahanmuuttajien syrjäytymisen ehkäisemiseksi työllistymiseen,
kielikoulutukseen sekä ammatilliseen koulutukseen liittyvien toimenpiteiden suunnittelu sekä
toteuttaminen ovat metropolihallinnon tehtävänä yhdessä kuntien kanssa. Tärkeää on
kohtuuhintaisen asumisen järjestäminen syrjäytymisvaarassa oleville perheille ja muuttajille alueille,
joissa ei ole seudullisen segregaation uhkaa.

Nuorisotyöttömyys ja siihen liittyvä segregaation uhka ovat osittain ehkäistävissä nuorisotakuulla,
jota metropolihallinto hoitaa yhteistyössä kuntien kanssa. Metropolihallinnon rooli on tässä
merkittävä, kun ammattikoulutus siirretään sen tehtäväksi. Metropolihallinnon vastuulle siirtyvät
kunnilta ja ELY-keskuksilta nuorten ja maahanmuuttajien työllistymiseen ja ammatilliseen
koulutukseen sekä maahanmuuttajien kotouttamiseen liittyvät palvelut sekä täydennys- ja
kielikoulutusten järjestämisvastuu.



Maankäytön, asumisen ja liikenteen suunnittelu

Metropolihallinnolla on kokonaisvaltainen vastuu yhdyskuntarakenteen suunnittelusta ottaen
huomioon hyvän asumisympäristön ja ilmastomuutoksen hallinnan vaatimukset. Metropolihallinto
laatii ja hyväksyy luvussa 5.4 määritetyn oikeusvaikutteisen metropolikaavan, joka on kuntien
kaavoitusta ohjaava. Metropolikaava sisältää toteuttamisohjelman (nykyinen MAL-aiesopimus), joka
ohjaa ja velvoittaa kunnat sekä laatimaan sovitun aikataulun mukaisesti asemakaavoja että
huolehtimaan muista metropolikaavan edellyttämistä toimenpiteistä. Valtakunnalliset alueiden
käytön tavoitteet ohjaavat metropolikaavan valmistelua. Lisäksi ympäristöministeriö on mukana
toteuttamisohjelman laadinnassa. Vahvistamismenettelystä voidaan luopua.

Metropolikaavalla on ohjausvaikutus suhteessa kuntien kaavoitukseen. Metropolikaavalla vastataan
seudun väestön ja työpaikkojen määrän kasvuun osoittamalla riittävät alueet eri tarkoituksiin,
erityisesti asumiseen ja aluekeskukset yhdistäviin liikenneväyliin. Metropolikaava sisältää siis
yleiskaavan strategisen tason suunnittelun. Kunnat vastaavat maankäytön suunnittelusta alueellaan
ottaen huomioon metropolikaavan sisällön ja laativat asemakaavat, jotka sisältävät myös nykyisin
osayleiskaavatasoista suunnittelua. Tämän lisäksi kunnat voivat tehdä muuta yleispiirteistä
maankäytön suunnittelua ilman yleiskaavatason sitovuutta. Kunnat myöntävät poikkeusluvat, mutta
pääsääntönä on, että metropolikaava-alueella uudisrakentaminen asemakaava-alueen ulkopuolelle
on mahdollista ainoastaan erityisin perustein.



Kuntien kanssa neuvotellaan metropolikaavaa laadittaessa myös sen toteuttamisesta.
Metropolikaavan toimeenpano-osassa päätetään asuntoalueiden, vesihuollon sekä seudullisten
väylien suunnittelun ja toteuttamisen aikataulusta ja rahoituksesta. Samalla kunta sitoutuu
käytännössä katujen, viheralueiden ja puistojen 82
rakentamiseen. Valtio on toimeenpano-osan yksi osapuoli. Toimeenpano-osaa tarkastellaan
vähintään neljän vuoden välein.

Metropolihallinnolle siirretään valtiolta päätösvalta seudun liikennehankkeiden toteutuksesta,
ajoituksesta sekä rahoituksesta. Uuden liikennepolitiikan tärkeimpiä tavoitteita on löytää
liikenneongelmille monipuolisia, asiakaslähtöisiä yli hallintorajojen meneviä ratkaisuja. Kasvavan ja
laajenevan metropolialueen liikenteen ja kuljetusten keskeisinä ongelmina nähdään jatkuvasti
paheneva ruuhkautuminen ja kasvavasta liikennesuoritteesta johtuvat kasvihuonepäästöt. Uudessa
liikennepolitiikassa maankäytön, asumisen, liikenteen, elinkeinoelämän ja palvelujen strategisen
suunnittelun tulisi tapahtua toiminnallisella kaupunkiseudulla yhteen sovittaen. Myös seudun
tieverkon ylläpitovastuun siirtäminen metropolihallinnolle tulee selvittää. Tällöin olisi mahdollista
vähentää päällekkäistä toimintaa ja saavuttaa merkittäviäkin kustannussäästöjä. Mahdollinen
tehtävien siirto metropolihallinnolle tulee tehdä kustannusneutraalisti.

Metropolihallinto suunnittelee ja päättää metropolikaavan mukaisesti väylä- ja yhdyskuntahuollon
investoinneista, kun metropolihallinnon osana ovat HSL, HSY sekä perustettava väylärahasto, jolla
rahoitetaan seu-dullisten väylien rakentaminen. Lisäksi jos kunnat eivät omien vuokra-
asuntoyhtiöiden tai markkinoilla olevien muiden toimijoiden toimesta, pysty rakentamaan
metropolikaavan mukaisesti vuokra-asuntoja, metropolihallinnon osana oleva Helsingin Seudun
Asuntoliikelaitos (HSA-liikelaitos) hankkii rakentamiseen tarvittavat tontit, rakentaa, ylläpitää
kunnissa vuokra-asuntoja sekä valitsee niihin asukkaat.
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Kuntien kasvusuunnat

Segregaatio
Asumisen kalleus
Liikenne
Kuntayhteistyön
toimimattomuus
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