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Kaupunginhallitus ote pöytäkirjasta 19.06.2017

SISÄLLYSLUETTELO



Östersundom-toimikunnan asettaminen toimikaudeksi 2017-2019

VD/5943/00.00.01.02/2017
KN/KK/JB

Kaupunginvaltuusto päätti 15.11.2010 § 8 Helsingin, Vantaan ja Sipoon kuntien yhteisen Östersundomin
yleiskaavatyön käynnistämisestä. Kaupunginvaltuusto päätti muun muassa hyväksyä sopimusluonnoksen 
Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi (jäljempänä Östersundom-sopimus). Osapuolet ovat 
allekirjoittaneet Östersundom-sopimuksen. Sopimus on Vantaan osalta allekirjoitettu 10.12.2010. Sopimuksen 
mukaan yhteisen yleiskaavan hyväksyy maankäyttö- ja rakennuslain 47:n tarkoittama kuntien yhteinen toimielin, 
Östersundom-toimikunta. Toimikunnan tehtävä päättyy, kun yhteinen yleiskaava on tullut voimaan. Östersundom-
sopimuksen mukaan toimikunta perustetaan kaupunginhallituksen toimikausittain, kunnes yleiskaava on tullut 
voimaan.

Östersundom-sopimuksen mukaan toimikunnan asettavat saman sisältöisillä päätöksillään Helsingin 
kaupunginhallitus, Vantaan kaupunginhallitus ja Sipoon kunnanhallitus. Toimikuntaan valitaan kolme jäsentä, yksi 
kustakin kunnasta sekä kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäsenet valitsee kunkin kunnan kunnanhallitus. 
Toimikunnan jäseninä toimivat seuraavat viranhaltijat: Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja, 
Vantaan kaupunkisuunnittelujohtaja sekä Sipoon kehitysjohtaja. Varsinaisille jäsenille nimetään varajäseniksi 
erikseen nimettävät viranhaltijat. 

Helsingin ja Vantaan kaupungit ja Sipoon kunta ovat päättäneet laatia näiden kolmen kunnan alueelle ulottuvan, 
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen Östersundomin yhteisen yleiskaavan. Yhteisen yleiskaavan laadintaa 
määrittävät maankäyttö- ja rakennuslainsäädäntö sekä kuntalaki, minkä lisäksi menettelytavoista on hyväksytty 
kuntien kesken sopimus. Östersundom-toimikunta valmistelee, hyväksyy ja toimeenpanee yleiskaavaa koskevat 
päätökset yleiskaavatyöhön osallistuvien kuntien puolesta. Sopimuksen mukaan yleiskaavaluonnos käsitellään 
kunkin kunnan kunnanhallituksessa ennen Östersundom-toimikunnan päätöstä ja kaavaehdotus käsitellään kunkin 
kunnan kunnanvaltuustossa ennen sen hyväksymistä toimikunnassa. Östersundom-toimikunta kokoontuu 6.6.2017 
ja päättää lähettää Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen aineistoineen kunkin kunnan käsiteltäväksi ja 
puollettavaksi, jotta toimikunta voi jatkossa päättää:

- yleiskaavaehdotuksen asettamisesta uudelleen nähtäville
- vuorovaikutusraportin mukaisten vastineiden antamisesta vuonna 2015 nähtävillä olleesta kaavaehdotuksesta 
esitettyihin muistutuksiin ja lausuntoihin sekä
- tarvittavien lausuntojen pyytämisestä ehdotuksesta.

Kuntien hyväksymän, yleiskaavatyötä koskevan sopimuksen mukaan Östersundom-toimikunnan asettavat kunkin 
kunnan kunnanhallitukset samansisältöisillä päätöksillään. Kuntalain mukaan toimikunta voidaan asettaa vain 
kunnanhallitusten toimikaudeksi. Esitykset Helsingin kaupungin ja Sipoon kunnan edustajista on saatu kyseisistä 
kunnista. Yhteisen yleiskaavan laadintaa koskeva sopimus on liitteenä 1. 

Kaupunginhall itus on 13.12.2010 § 16 nimennyt toimikunnan toimikaudeksi 2010, 14.2.2011 § 17 toimikaudeksi 
2011–2012, 11.2.2013 § 18 toimikaudeksi 2013–2014 ja 15.12.2014 § 10 toimikaudeksi 2015–2016.

Kaupunginhall itus 19.6.2017 § 11

Kaupunginjohtajan esitys:
Päätetään
a) asettaa Östersundom-toimikunta kaupunginhallituksen toimikaudeksi 2017–2019,
b) nimetä toimikuntaan Helsingin kaupunkiympäristön toimialan toimialajohtaja Mikko Aho 

(puheenjohtaja), Vantaan kaupunkisuunnittelun kaupunkisuunnittelujohtaja Tarja Laine 
(varapuheenjohtaja) sekä Sipoon vt. kehitysjohtaja, mittaus- ja kiinteistöpäällikkö Pekka Söyrilä, ja

c) nimetä edellä mainittujen varsinaisten jäsenten varajäseniksi samassa järjestyksessä Helsingin 
yleiskaavapäällikkö Rikhard Manninen, Vantaan yleiskaavapäällikkö Mari Siivola sekä Sipoon 
yleiskaavapäällikkö Kaisa Jama.

Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.
Päätös:
Hyväksyttiin esitys.
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Tarkastettiin ja hyväksyttiin pöytäkirja tämän pykälän osalta heti kokouksessa.

Liite:
- Sopimus Östersundomin yhteisen yleiskaavan laatimiseksi

Täytäntöönpano: kaupunginkanslia
maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimiala

Muutoksenhakuohje: 1. Oikaisuvaatimus

Lisätiedot:
kiinteistöpäällikkö Kai Ketelimäki, puh. 09 8392 3816, etunimi.sukunimi[at]vantaa.fi
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