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Kaupunginkirjaston lausunto kaupunkisuunnitteluvirastolle 
Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

HEL 2012-014214 T 10 03 02 00

Kaupunginkirjasto antaa lausunnon Östersundomin yhteisestä 
yleiskaavaehdotuksesta. Yleiskaava on Vantaan ja Helsingin yhteinen.

Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa pääkaupunkiseudun 
kaupunkirakenteen laajeneminen itään. Tavoitteena on 70 000 – 
100 000 asukkaan pientalovaltainen kaupunki. Yleiskaavan keskeisenä 
perusteemana on raideliikenteen varaan rakennettava tiivis ja matala 
rakentaminen. Yleiskaava-alueesta muodostuu seudulle uusi taajama-
alue

keskuksineen. Tavoitteissa yhdistyvät pientaloasuminen ja 
kaupunkimainen ympäristö sekä hyvä joukkoliikenteen ja 
lähipalveluiden palvelutaso.

Merkitykseltään seudulliseksi keskukseksi on merkitty Sakarinmäki, 
jota luonnehditaan kaupalliseksi keskukseksi.  Seudullisesti 
merkittävänä liikenteen solmukohtana kehitetään Sakarinmäen lisäksi 
Länsisalmea. Muut keskukset ovat merkitykseltään paikallisia.

Kirjastoverkon kehityksestä kaupungissa on pidettävä huolta. Helsingin 
asutusrakenteen tiiviyden takia kaupunginkirjasto on asettanut 
ohjeeksi, että uusilla asuinalueilla tulisi olla kiinteä kirjasto jos 
asukasluku ylittää 20 000 asukasta. 

Kaavaluonnoksen selostuksessa painotetaan palvelujen 
saavutettavuutta kävellen, polkupyörällä ja joukkoliikenteellä. Tämä on 
erityisen tärkeää kirjastoille, joilla on paljon autottomia käyttäjiä. 
Kirjastot tulee sijoittaa ja tarvittaessa siirtää helposti ja turvallisesti 
saavutettaviin paikkoihin, kuten yleiskaavaluonnoksessa mainittuihin 
joukkoliikenteen verkostokaupunkien solmukohtiin. Kaupunginkirjasto 
suosii jatkossa kirjastotilojen rakentamista muiden palvelujen yhteyteen 
ja asiointireittien varrelle. 

Tällä hetkellä Östersundomin aluetta palvelee Sakarinmäen 
peruskoulun yhteydessä oleva lastenkirjasto, joka on kaikille asukkaille 
avoinna vain yhtenä päivänä viikossa. Lisäksi alueella käy kirjastoauto. 

Kaupunginkirjaston talonrakennushankkeiden rakentamisohjelmassa 
vuosille 2016 – 2025 esitetään tulevaisuuden hankkeena 
Östersundomin kirjasto (1000 hum²; 2024-). Se tulee olemaan 
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laajempaa väestöä palveleva kirjasto, joka tulisi saada alueelle samalla 
kun asuntorakentaminen etenee. Sijaintipaikkana paras olisi 
Sakarinmäen kaupallinen keskus. Hanke voisi olla Maunula-talon 
kaltainen kumppanuushanke.
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