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Lausunto Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta

Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen kaavaselostuksessa ja teknistaloudellisessa
selvityksessä on todettu Östersundomin alueen vesihuoltojärjestelyistä seuraavasti:

liitettäväksi Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) operoimaan keskitettyyn

HSY:tä perustettaessa on sovittu, että Östersundomin alueen vesihuolto jää Sipoon Veden
omaisuudeksi ja, että Sipoon Vesi ei laajenna toiminta-alueitaan Helsingin puoleisilla verkostoosillaan. Mikäli kuitenkin ilmenee selkeä tarve putkiverkkojen laajentamisesta alueella, tulee siitä
sopia erikseen Sipoon Veden kanssa. HSY:tä perustettaessa on myös sovittu, että Helsingin
kaavoituksen edistyessä Östersundomin alueella Sipoon Veden toiminta-alueille, HSY lunastaa
Sipoon Veden vesihuoltoverkostot liiketoimintakaupalla samoilla perusteilla kuin HSY:n jäsenkuntien
vesihuoltoverkostot on lunastettu HSY:n muodostamisvaiheessa.
25.5.2016 Östersundom-projektin kokouksessa kokousmuistion (liite 3) mukaisesti tarkennettiin
ajoittua esimerkiksi yleiskaavan hyväksymisen tai lainvoimaiseksi tulemisen ajankohtaan, kuitenkin
aivan viimeistään ajankohtaan ennen aluerake
Sipoon Vesi esittää, että edellä mainittujen kohtien muotoilua tarkennetaan sovitun mukaiseksi siten,
että vesihuoltoa käsitteleviin kohtiin lisätään maininta siitä, että toiminta-alueiden ja liiketoiminnan
siirto tapahtuu liiketoimintakaupalla samoilla perusteilla kuin HSY:n jäsenkuntien vesihuoltoverkostot
on lunastettu HSY:n muodostamisvaiheessa. Sipoon Vedellä ei ole edellä esitetyn lisäksi muuta
lausuttavaa ehdotuksesta.

Sipoossa 14.2.2018
Sipoon Veden johtokunta

LAUSUNTO

LAK-2018-0423-MK

LAUSUNTO

LAK-2018-0423-MK

3.3.1 Suojaetäisyydet rakennuksista
Suojaetäisyyksiä määritettäessä ulkopuoliset rakennukset jaetaan ryhmiin A ja B.
Ryhmään A kuuluvat yleiset kokoontumiseen tarkoitetut rakennukset: majoitushuoneistot
(hotelli, sairaala, vanhainkoti), kokoontumishuoneistot (koulu, elokuvateatteri,
suurmyymälä), asuinhuoneistot (kerrostalo). Lisäksi ryhmään A kuuluu räjähteitä valmistava,
varastoiva tai käyttävä laitos sekä vaarallisia kemikaaleja teollisesti käsittelevä tai varastoiva
laitos.
Ryhmään B kuuluvat asuinhuoneistot (omakotitalo, rivitalo), työpaikkahuoneistot tai muut
kuin asumiseen tarkoitetut rakennukset, missä ihmisiä säännöllisesti oleskelee sekä erillinen
rajattu alue.
Taulukko 1
Rakennusten suojaetäisyys maakaasun siirtoputkesta
Putken nimelliskoko Etäisyys ryhmän A kohteista, m Etäisyys ryhmän B kohteista, m
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8
DN > 500
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10
3.3.2 Maanpäällisten rakennelmien suojaetäisyydet
Paineenlisäysaseman ja siirtoputkistoon liittyvän paineenvähennys-, linjasulkuventtiili- ja
kaavinaseman suojaetäisyyden tulee olla vähintään taulukon 2 mukainen. Suojaetäisyys
mitataan paineenlisäys- ja paineenvähennysasemalla suojarakennuksesta ja venttiili- ja
kaavinasemalla uloimmasta venttiilistä tai kaavinloukusta.
Taulukko 2
Suojaetäisyys rakennuksista, erillisistä rajatuista alueista ja muista erityiskohteista

Laite tai asema
Paineenvähennys-,
linjasulkuventtiili- ja
kaavinasema
Paineenlisäysasema

Etäisyys
ryhmän A
kohteista, m

Etäisyys
ryhmän B
kohteista, m

Moottori-, moottoriliikenne-,
valta- ja kantatie, rautatie, m

50

25

25

100

50

50

Lausunto

20.02.2018

MV/596/05.02.00/2014 1 (2)

Helsingin kaupunki / Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10
00099 Helsingin kaupunki

Viite

Lausuntopyyntönne 15.12.2017

Asia

HELSINKI, SIPOO, VANTAA, Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus
Östersundom-toimikunta on päättänyt asettaa Östersundomin yhteisen
yleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville ja pyytää kaavaehdotuksesta lausuntoa.
Museovirasto on perehtynyt asiaan ja antaa Östersundom-toimikunnalle osoitettuna
lausuntonaan seuraavan.
Kaava-alue ulottuu Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueelle. Museoviraston ja
maakuntamuseoiden välisen yhteistyösopimuksen mukaisesti rakennetun
kulttuuriympäristön asiantuntijaviranomaisina toimivat Helsingissä Helsingin
kaupunginmuseo, Vantaalla Vantaan kaupunginmuseo ja Sipoossa Itä-Uudenmaan
maakuntamuseo. Helsingin ja Vantaan alueella kaupunginmuseot vastaavat myös
arkeologisesta kulttuuriperinnöstä vedenalaista kulttuuriperintöä lukuun ottamatta.
Museovirasto on antanut kaava-asiassa lausunnon 24.2.2015 arkeologisen
kulttuuriperinnön osalta. Tämä on paikallaan tälläkin kertaa, koska Sipooseen kuuluvalla
alueella toimivalla Itä-Uudenmaan maakuntamuseolla ei ole arkeologian asiantuntemusta.
Jo kaavan aiemmissa valmisteluvaiheissa annetuissa lausunnoissa on todettu, ettei riittäviä
arkeologisia selvityksiä ole tehty koko kaava-alueelta. On myös todettu, että tilannetta tulee
täydentää yksityiskohtaisemmassa maankäytön suunnittelussa jatkossa. Koska
yleismääräyksiin on nyt lisätty edellytys lisäselvityksistä niiltä alueilta, joissa selvitykset ovat
vaillinaisia, voidaan tilannetta pitää arkeologisen kulttuuriperinnön osalta tyydyttävänä.
Kaavaselostuksessa inventointien tilanne on todettu ja siellä on viitattu jatkoselvitysten
tarpeellisuuteen. Olisi kuitenkin suositeltavaa vielä lisätä kaavaselostukseen viittaus
muinaismuistolain 15 §:n aiheuttamaan tutkimusvelvoitteeseen. Jos kaava-alueella on
muinaisjäännöksiä, joiden alueelle on osoitettu maahan kajoamista edellyttävää muuttuvaa
maankäyttöä, on muinaisjäännökset tutkittava muinaismuistolain mukaisesti ennen niihin
kohdistuvaa vahinkoa ja muutosta. Lisäksi on kohtuullista, että tuleville tontin omistajille
tiedotetaan muinaismuistolain asettamista rajoitteista ja mahdollisten tutkimusten
aiheuttamista viivästyksistä hankkeiden toteuttamisessa.
Vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta Museovirasto totesi aiemmassa lausunnossaan, että
kaavalla voi olla vaikutusta vedenalaiseen kulttuuriperintöön, josta ei selvitysten puuttuessa
ole käytettävissä kattavaa tietoa kaava-alueelta. Museovirasto esitti kaavaan lisättäväksi
kaavamääräystä, joka ohjaa hankkimaan tietoa vedenalaisesta kulttuuriperinnöstä
teettämällä selvityksiä yksityiskohtaisemman maankäytön suunnittelun yhteydessä ennen
vesialueiden käytön muuttumista. Museoviraston kanta on otettu kaavaselostuksessa
huomioon lisäämällä kaavaehdotuksen yleisiin määräyksiin asiaan liittyvä määräys. Näin
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ollen vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta ei ole huomautettavaa muutetusta
kaavaehdotuksesta.
Museovirastossa yhteyshenkilöt Länsi-Suomen kulttuuriympäristöpalvelut –yksikössä ovat
maassa olevan arkeologisen kulttuuriperinnön osalta intendentti Teija Tiitinen
(teija.tiitinen@museovirasto.fi; puh.0295 33 6293) ja vedenalaisen kulttuuriperinnön osalta
intendentti Maija Matikka (maija.matikka@museovirasto.fi puh. 0295 33 6284).

Tiedoksi

Yli-intendentti

Helena Taskinen

Intendentti

Teija Tiitinen

Helsingin kaupunki / Helsingin kaupunginmuseo
Vantaan kaupunki/Vantaan kaupunginmuseo/Kulttuuripalvelut
Porvoon museo
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Östersundom toimikunta
Helsingin kaupunki, kirjaamo
Kaupunkisuunnitteluvirasto
PL 10, 00099 Helsingin kaupunki
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Viite: Östersundom-toimikunnan lausuntopyyntö 15.12.2017

Östersundomin alueen yleiskaavoitusta on tehty v. 2010 lähtien ja siinä on etsitty ratkaisua, joka ei
merkittävästi heikentäisi Natura-alueiden suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Samanaikaisesti
on tehty myös Österundomin alueen 2. vaihemaakuntakaavaa.
Östersundomin alueen asukasmääräksi on arvioitu 80 000-100 000 v. 2020-2060 asukasta riippuen
tarkemmassa suunnittelussa tarkasteltavasta aluekohtaisesta toteutettavuudesta. Alueella asuu tällä
hetkellä runsaat 6000 asukasta. Työpaikkamääräksi on arvioitu 15 000-30 000 uutta työpaikkaa.
Suunnittelualue on pinta-alaltaan 44,5 km². Rakentamisalueiden pinta-ala kaavaehdotuksessa on 21,4
km², viheralueiden 16 km² ja muiden alueiden osuus 9,8 km². Kaavaehdotus perustuu selostuksen
mukaan tehokkaaseen joukkoliikennejärjestelmään (itämetron laajennus). Se tarjoaa kaupunkimaista ja
pientalovaltaista asumista palveluiden ja joukkoliikenteen äärellä. Kaavaselostuksen mukaan yhtenä
tavoitteena on Sipoonkorven ja Natura 2000-alueiden arvojen säilyttäminen ja ekologisten käytävien
huomioiminen kaupunkirakenteessa.
Keskeisiä muutoksia nykyisessä kaavaehdotuksessa verrattuna edelliseen ovat asutuksen painopisteen
ja metrolinjauksen siirtäminen pohjoisemmaksi, mutta kuitenkin suoristettuna, Salmenkallion
metroaseman ja siihen liittyvän asuinalueen poistaminen sekä eteläisempää Natura-aluetta lähempänä
olevien alueiden (Salmenkallio, Marbacken, Ribbingö, Kantarnäs ja Talosaari) merkitseminen
selvitysalueeksi, joiden maankäyttö ratkaistaan erillisellä osayleiskaavalla.

Valtion omistuksessa, Metsähallituksen hallinnassa luontopalvelujen eli julkisten hallintotehtävien
taseessa on kaava-alueella kiinteistöjä, jotka on kaavaehdotuksessa merkitty merkinnöillä
luonnonsuojelualue ja Natura 2000 -verkostoon kuuluva alue. Metsähallituksen kiinteistöt 91-442-6592 ja 91-442-1-186 kuuluvat lintuvesien suojeluohjelmaan Östersundominlahti, Bruksviken,
Porvarinlahti, Torpviken LVO010030 ja Natura 2000 -verkoston kohteeseen Mustavuoren lehto ja
Östersundomin lintuvedet FI0100065, joka on suojeltu luonto- ja lintudirektiivien (SAC ja SPA)
perusteella. Valtion omistuksessa olevilla alueilla on käynnissä säädösvalmistelu, josta vastaa
ympäristöministeriö. Perustettavassa luonnonsuojelualueessa on myös maita, jotka eivät ole vielä
Metsähallituksen hallinnassa. Lisäksi kaava-alueella ja sen välittömässä läheisyydessä on
Sipoonkorven kansallispuistoa, joka sisältää pääosan Sipoonkorven Natura 2000 -alueesta FI0100066
(SAC-alue). (kts. Liitekartta).

Kaikkien kaava-alueella tai sen läheisyydessä olevien Metsähallituksen hallinnassa olevien
kiinteistöjen käyttötarkoitus on luonnonsuojelu ja ne ovat julkisten hallintotehtävien taseessa.
Metsähallitus antaa lausuntonsa maanhaltijana ja luonnonsuojelualueiden hoitajana. Metsähallituksen
hallinnassa olevat alueet ja säädösvalmistelussa luonnonsuojelualueeksi perustettava alue oleva alue
liitteessä 1.

Metsähallitus on edellisissä kaavaehdotuksen lausunnoissaan (30.3.2015 yhdistetty kaava- ja Naturaarviolausunto ja 31.10.2017 lausunto Natura-arvioinnista) mm. todennut, että kaavaehdotusta tulee
muuttaa, jotta löydetään kaavaratkaisu, joka ei merkittävästi heikennä ”Mustavuoren lehto ja
Östersundomin lintuvedet”- Natura-alueen suojeluperusteena olevia luonnonarvoja sekä ehdottanut
laajemman vihervyöhykkeen tekemistä Sipoonkorven kansallispuistoon rajautuvilla osilla ja
kiinnittänyt huomiota ekologisten käytävien laatuun ja leveyksiin.
Metsähallituksen hallinnassa ja säädösvalmistelussa mukana olevat alueet (liite 1) on oltava
kaavaehdotuksessa luonnonsuojelualuemerkinnällä. Nyt niissä on pieniä eroavaisuuksia.
Metsähallitus ehdottaa edelleen, että kaavaan lisätään laajempi ulkoilualuemerkinnällä oleva vyöhyke
Sipoonkorven kansallispuiston ja kaavaehdotuksen elinkeinotoiminnan/kaupan alueen ja
jätevedenpuhdistamon väliin sekä ns. Ultunan portin urheilu- ja lähivirkistysalueen jatkoksi.
Kaavamääräysten mukaan elinkeinotoiminnan alueelle voidaan sijoittaa ympäristölle häiriötä
aiheuttavaa toimintaa ja etäisyys kansallispuistosta on kapeimmillaan vain noin 200 m. Myös
kansallispuiston yksi suosituimmista käyntikohteista eli Storträsk sijaitsee välittömässä läheisyydessä.
Kaavamerkintöjä muuttamalla voidaan turvata MRL 39§:n mukaista sisältövaatimusta luonnonarvojen
vaalimisesta, virkistysalueiden riittävyydestä ja ekologisesta kestävyydestä. Myös eri
virkistyskäyttömuotojen vaatimille reiteille jää tilaa ja käyttöpainetta voidaan paremmin ja
kestävämmin ohjata luonnoltaan arvokkaan osan eli kansallispuiston ulkopuolelle. Tämä korostuu
etenkin nyt kun kaavaehdotuksessa asukasmäärä ja asutuksen painopiste on siirtynyt pohjoisemmaksi
ja lähemmäksi kansallispuistoa.
Metsähallitus muistuttaa, että LSL 66§:n mukaan viranomainen ei saa hyväksyä suunnitelmaa, jos
arviointi-ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Metsähallitus katsoo,
että sen Natura-arvioinnin lausunnossa tuomat näkemykset eivät ole välittyneet nykyiseen
kaavaehdotukseen. Nyt ehdotetut kaavamerkinnät ja kaavamääräysten tarkennukset mm. tehtävien
suunnitelmien osalta eivät ole riittäviä toimenpiteitä. Metsähallitus katsoo Natura-arvioinnin
lausuntonsa mukaan, että Östersundomin alueen Natura-arvioinnin mukainen yleiskaavaehdotus voi
vieläkin esitetyistä lieventämistoimenpiteistä huolimatta aiheuttaa merkittäviä heikentäviä vaikutuksia
Mustavuorenlehto ja Östersundomin lintuvedet (FI0100065) Natura 2000-alueen suojelun perusteena
oleville luonnonarvoille (kehrääjä, pyy, silikaattikalliot ja Natura-alueen eheys linnuston kannalta).
Metsähallitus ehdottaa edelleen muutoksia kaavaehdotukseen.
Selvitysalue -kaavamerkintä: Selvitysalue kaavamerkintä tulee poistaa. Kaavaehdotuksessa
esitettyyn selvitysalueeseen kuuluvan Salmenkallion-Kantarnäsbergetin metsäiset alueet on
osoitettava luonnonsuojelualue-kaavamerkinnällä selvitysalueen sijaan. Muilta osin selvitysalueen
maankäyttö tulee ratkaista osoittamalla alueita rakentamattomina pääosin virkistyskäyttöön. Naturaarvioinnin johtopäätökset perustuvat siihen lähtökohtaan/ajatukseen, että alueet säilyvät
nykyisenkaltaisessa tilassa eli pääosin rakentamattomina, mikä Metsähallituksen mielestä edellyttää
kaavamerkintää, joka sitoo maankäyttöä. Nyt ehdotetut kaavamerkinnät ja määräykset kuten virkistysja luonnonhoidon ohjaussuunnitelmat eivät ole riittäviä takaamaan Natura-arvojen ja
ominaispiirteiden säilymistä. Luonnonsuojelualueen rauhoitussäännösten avulla on mahdollista

lainsäädännöllisin keinoin tehdä virkistyskäytön ja liikkumisen ajallista (pesimäaika) ja paikallista
rajoittamista.
Ekologiset yhteydet: Sipoonkorven ja Östersundomin välinen ekologisena yhteytenä toimiva
pohjois-eteläsuuntainen metsäyhteys turvataan ja säilytetään riittävän leveänä osoittamalla se
kaavassa nykyistä ehdotusta leveämpänä. Mahdollisen korvaavan yhteyden käyttöönotto voi alkaa
vasta kun korvaava yhteys on tehty ja osoitettu pitkäaikaisin seurannoin toimivaksi metsälajiston ja
pyyn kannalta. Käytävän leveys tulee olla vähintään / vastata käytävää Östersundomin alueen 2.
vaihemaakuntakaavan ehdotuksessa. Nykyisellään ehdotus ei vastaa käynnissä olevan
maakuntakaavan ehdotusta, jossa käytävää ja sen vaatimuksia tarkasteltiin yleiskaavaa tarkemmin.
Metsähallitus katsoo, että nyt ehdotuksen kaavamääräyksessä esitetyt tehtävät suunnitelmat yksinään
(luonnonhoidon ja virkistyskäytön ohjaussuunnitelmat) eivät riitä turvaamaan yhteyden toimivuutta ja
leveämpi yhteys on tarpeen.
Muut ekologisina yhteyksinä toimivat käytävät ovat myös paikoitellen liian kapeita ja niitä tulee
leventää. Karhusaarentien lähtökohdalta Uuden Porvoontien varressa ekologinen yhteys on liian
kapea. Kaavaehdotuksessa alue tulee rajata siten, että risteyksen pohjoispuolella olevat pellonreunan,
kartanon puoleisia mäkiä ei rakenneta vaan osoitetaan ulkoilualuemerkinnällä. Porvoonväylän
eteläpuolella olevat viheryhteydet ovat paikoittain liian kapeilta etenkin puronvarsilla ja niiden
leventäminen on tarpeen. Virkistysalueeseen liittyvä kaavamääräys sallii ja mahdollistaa myös
toimintoja (mm. ryhmäpuutarhat, hautausmaat, ulkoilu- ja liikunta-alueet) jotka heikentävät
yhteyksien toimivuutta ja ulkoilualuemerkintä on soveliaampi kaavamerkintä. Itäisimmän, Landbon
alueen ekologisen yhteyden toimivuutta heikentää alueen läpi suunniteltu 400 kw:n voimalinja.
Metsähallitus muistuttaa, että LSL 66§:n mukaan viranomainen ei saa hyväksyä suunnitelmaa, jos
arviointi-ja lausuntomenettely osoittaa hankkeen tai suunnitelman merkittävästi heikentävän niitä
luonnonarvoja, joiden suojelemiseksi alue on sisällytetty Natura 2000 verkostoon. Maankäyttö- ja
rakennuslain sisältövaatimukset virkistykseen soveltuvien alueiden riittävyydestä, ekologisesta
kestävyydestä ja luontoarvojen vaalimisesta toteutuvat kun kaavaehdotukseen tehdään vielä
ehdotettuja muutoksia.
Lausunnon tekemiseen Metsähallituksessa ovat osallistuneet suojelubiologi Antti Below ja
erikoissuunnittelija Annukka Rasinmäki.

26.2.2018 Turku

Mikael Nordström, Aluepäällikkö
Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut

LIITTET: Kartta Metsähallituksen hallinnassa olevista alueista kaava-alueella ja sen
läheisyydessä sekä valtion luonnonsuojelualueeksi perustettava alue

Liite 1: Kaava-alueella ja sen läheisyydessä Metsähallituksen hallinnassa olevat alueet merkittynä
punaisella ja Natura-alueet vinoviivoituksella

© 1/MML/2018

Liite 1: Suunniteltu luonnonsuojelualue valtion omistuksessa oleville maille punaisella merkittybä ja Natura-alue
vaakaviivoituksella merkittynä.
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Östersundom-toimikunta,
Järvenpään kaupungilla ei ole lausuttavaa Östersundomin yhteisestä yleiskaavaehdotuksesta.
Ystävällisin terveisin,
Sampo Perttula
***********************************
Sampo Perttula
Kaavoitusjohtaja
JÄRVENPÄÄN KAUPUNKI
Kaupunkikehitys, kaavoitus ja liikenne
Seutulantie 12, PL 41, 04401 Järvenpää
Vaihde (09) 27191
Puhelin 040-315 2005
etunimi.sukunimi@jarvenpaa.fi
Järvenpään fiilisfilmi:
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Tiivistelmä
Yhteistä yleiskaavaa laadittaessa on oltu tiiviissä vuorovaikutuksessa
Uudenmaan liiton kanssa ja laadittavan maakuntakaavan sisältö ja tavoitteet
on siten voitu ottaa huomioon yleiskaavaehdotuksessa. Kaavaehdotus
sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuuteen ja ottaa asianmukaisesti
huomioon maakuntakaavan sisältövaatimukset maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla. Ehdotus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain
arvioinnille, tutkimuksille ja selvityksille asettamat vaatimukset. Osa
kaava-alueesta on osoitettu selvitysalueeksi. Suositeltavampaa olisi kuitenkin
ollut, että myös Salmenkallion-Talosaaren maankäyttö olisi voitu ratkaista
tarkemmin osana kaavakokonaisuutta. Liitto muistuttaa, että Östersundomin
alueen maakuntakaavan tulee olla hyväksytty ennen kuin yhteistä
yleiskaavaa koskevia hyväksymispäätöksiä voidaan tehdä.
Asian vireilletulo
Helsingin ja Vantaan kaupunkien ja Sipoon kunnan yhteinen toimielin,
Östersundom-toimikunta päätti kokouksessaan 15.12.2017 asettaa
Östersundomin yhteisen yleiskaavaehdotuksen uudelleen nähtäville ja pyytää
kaavaehdotuksesta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 20 §:n mukaiset
lausunnot. Lausunnot pyydetään toimittamaan 28.2.2018 mennessä.
Yleiskaavaehdotus on ollut nähtävillä 11.1.-9.2.2018. Yhteisen yleiskaavan
laatii ja hyväksyy Östersundom-toimikunta.
Asian taustat
Yhteisen yleiskaavan vireille tulosta ilmoitettiin vuonna 2011 ja kaavaehdotus
oli nähtävillä vuonna 2015. Saadusta palautteesta sekä Natura-arvioinnista ja
siitä saadusta ELY-keskuksen lausunnosta johtuen on yleiskaavaa muutettu
nyt lausunnolla olevaan muotoon.
Kaava-alue sijoittuu kolmen kunnan Helsingin, Vantaan ja Sipoon alueelle.
Nykyisin on kaava-alue pääosin maaseutua ja sijaitsee Helsingin ja Vantaan
tiiviin kaupunkirakenteen reunalla ja avaa sille uuden laajenemissuunnan
itään. Alueen sijainti on logistisesti ja liikenteellisesti hyvä. Asukkaita
kaava-alueella on tällä hetkellä noin 6 500. Kaavaratkaisu mahdollistaa
asuntojen rakentamisen 80 000-100 000 uudelle asukkaalle vuoteen 2060
mennessä.
Kaavaehdotus mahdollistaa tehokkaaseen joukkoliikenteeseen perustuvan
kaupunkimaisen taajamarakenteen. Se tukeutuu nykyisiin pääliikenneväyliin
ja suunniteltuihin uusiin raideyhteyksiin. Alue liitetään nykyiseen
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raideliikenteen verkkoon jatkamalla nykyistä metrolinjaa Mellunmäestä
Majvikiin. Yleiskaava määrittelee laajat yhtenäiset rakentamisalueet, niihin
liittyvät liikennejärjestelmän perusratkaisut sekä laajat, yhtenäisinä säilyvät
viheraluekokonaisuudet ja niitä yhdistävät viheryhteydet.
Uuden alueen käyttöönotto ja rakentaminen edellyttävät merkittäviä ja
etupainotteisia investointeja. Kunnille kohdistuviksi edellytysinvestointien
kustannuksiksi on arvioitu 1,8-1,9 miljardia euroa ja erillisinvestointien
kustannuksiksi noin 1 miljardia euroa. Maankäytöstä saatavat tulot ovat
arviolta 1,8-2,3 miljardia euroa. Ne kattavat edellytysinvestoinnit ja osan
erillisinvestoinneista. Rakentaminen kestää vuosikymmeniä ja sen aikana
tullaan näkemään vaihtelevia rakentamistarpeita, taloudellisia syklejä ja
suunnitteluideologioita. Yleiskaavalta edellytetään erityistä kykyä joustaa.

Ehdotus lausunnoksi
Östersundomin yhteisellä yleiskaavaehdotuksella on kiinteä yhteys
maakuntakaavoitukseen sekä alueellisesti että lainsäädännöllisesti. Yhteinen
yleiskaava sijaitsee alueella, jolle Uudenmaan liitto on laatimassa
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan Östersundomin alueen
maakuntakaavaa. Maakuntakaava on ollut ehdotusvaiheena nähtävillä
27.11.2017-3.1.2018 ja sen kaava-alue on yhteisen yleiskaavan aluetta
laajempi.
Maankäyttö- ja rakennuslain 48§ määrittelee maakuntakaavan ja yhteisen
yleiskaavan suhteen. Maakuntakaava on ohjeena yhteistä yleiskaavaa
laadittaessa ja muutettaessa. Yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta
syystä laatia sisällöltään mainitusta säännöksestä poiketen. Tällöin on
kuitenkin huolehdittava siitä, että yhteinen yleiskaava sopeutuu
maakuntakaavan kokonaisuuteen ja otettava soveltuvin osin huomioon, mitä
säädetään maakuntakaavan sisältövaatimuksista.
Yhteistä yleiskaavaa laadittaessa on oltu tiiviissä vuorovaikutuksessa
Uudenmaan liiton kanssa ja laadittavan maakuntakaavan sisältö ja tavoitteet
on siten voitu ottaa huomioon yleiskaavaehdotuksessa. Se sopeutuu
maakuntakaavan kokonaisuuteen ja ottaa asianmukaisesti huomioon
maakuntakaavan sisältövaatimukset maankäyttö- ja rakennuslain
edellyttämällä tavalla. Yleiskaavaehdotus avaa pääkaupunkiseudulle uuden
laajentumissuunnan itään, perustuu joukkoliikennejärjestelmään sekä turvaa
riittävät ekologiset yhteydet rannikon ja Sipoon korven välille. Myös nämä
ovat aluetta koskevan maakuntakaavoituksen keskeiset tavoitteet ja
suunnitteluperiaatteet. Yhteisen yleiskaavan kaavaselostuksessa on arvioitu
kaavan suhdetta maakuntakaavaan. Arvioinnissa esitettyyn ei liitolla ole
huomauttavaa. Todetut kaavojen väliset erot on perusteltavissa kaavojen
mittakaavoilla, erilaisilla aikatähtäimillä sekä yleiskaavan tehtävällä tarkentaa
maakuntakaavaa.
Kaavan tulee perustua kaavan merkittävät vaikutukset arvioivaan
suunnitteluun ja sen edellyttämiin tutkimuksiin ja selvityksiin. Yhteisen
yleiskaavaehdotuksen taustalla on ajantasainen ja monipuolinen
selvitysaineisto. Ehdotus täyttää maankäyttö- ja rakennuslain arvioinnille,
tutkimuksille ja selvityksille asettamat vaatimukset. Tausta-ainestoa on voitu
hyödyntää myös Östersundomin alueen maakuntakaavaa laadittaessa.
Uudenmaan liitto on käynnistänyt Uusimaa-kaava 2050:n valmistelun. Sen
kaava-alue kattaa koko Uudenmaan eli myös Östersundomin alueen. Sen
keskeinen tavoite on ottaa yhä enemmän ilmastovaikutukset huomioon.
Yleiskaavaehdotuksen raideliikenteeseen tukeutuva joukkoliikenne ja se, että
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ehdotuksessa on huomioitu mm. aurinkosähkö, tuulivoima ja maa-ainesten
massahallinta, tukee ja konkretisoi myös Uusimaa-ohjelman keskeistä
tavoitetta hiilineutraalista Uudestamaasta vuonna 2035.
Salmenkallion-Talosaaren alue on yleiskaavassa jätetty selvitysalueeksi,
jonka maankäyttö ratkaistaan erillisellä osayleiskaavalla. Ratkaisu jättää
edelleen tulkinnallisiksi erityisesti sen, kuinka merkittävät vaikutukset
kaavaehdotuksella on Natura-alueiden luonnonarvoihin.
Kaavakokonaisuuden kannalta olisikin ollut suositeltavampi tilanne, jossa
selvitysalueeseen ei olisi tarvinnut turvautua vaan Salmenkallion-Talosaaren
maankäyttö olisi voitu ratkaista jo tämän kaavaehdotuksen yhteydessä.
Uudenmaan liitto muistuttaa, että Östersundomin alueen maakuntakaavan
tulee olla hyväksytty ennen kuin yhteistä yleiskaavaa koskevia
hyväksymispäätöksiä voidaan tehdä.
Uudenmaan liitolla ei ole asiassa muuta lausuttavaa.
Linkit:
Östersundomin yhteinen yleiskaava, muutettu kaavaehdotus 15.12.2017
Kaavaselostus 15.12.2017

Maakuntajohtajan ehdotus:
Maakuntahallitus päättää
 antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon
 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Vastuujohtaja:
Merja Vikman-Kanerva 040 638 6669
Valmistelija:
Lasse Rekola 044 299 0678
Käsittely:
Tiina Elo Minerva Krohnin kannattamana teki seuraavan esityksen:
Muutetaan lausuntoluonnoksen viimeisen kappaleen loppuosa kuulumaan
seuraavasti: "...Natura-alueiden luonnonarvoihin. Kaavakokonaisuuden
kannalta on välttämätöntä, että Salmenkallion-Talosaaren aluetta ei merkitä
selvitysalueeksi, vaan että sen maankäyttö ratkaistaan siten, että alueen
natura- ja muut luontoarvot tulevat riittävällä tavalla turvatuiksi. Uudenmaan
liitto muistuttaa, että..."
Koska oli tehty kannatettu muutosehdotus, puheenjohtaja totesi, että asiasta
on äänestettävä. Suoritetussa äänestyksessä maakuntajohtajan esitystä
kannattaneet äänestivät JAA ja Elon esitystä kannattaneet äänestivät EI.
Äänestyksessä annettiin ääniä seuraavasti: 11 JAA-ääntä (Markkula,
Karhuvaara, Laaninen, Rautava, Rissanen, Taipale, Pahlman, Adlercreutz,
Asikainen, Kiljunen, Salonen), 3 EI-ääntä (Elo, Krohn, Juurikkala).
Puheenjohtaja totesi, että maakuntajohtajan esitys on tullut
maakuntahallituksen päätökseksi.
Arja Karhuvaara esitti, että lausuntoluonnoksessa on huomioitava paremmin
ikivanha silikaattikallio ja yhteys merellisestä kansallispuistosta Sipoon
korpeen, eikä niitä tule tuhota rakentamisella. Ehdotus raukesi
kannattamattomana.
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Päätös:

Maakuntahallitus päätti
 antaa edellä esitetyn ehdotuksen mukaisen lausunnon
 tarkastaa pöytäkirjan tämän pykälän osalta kokouksessa.
Täytäntöönpano:
Muutoksenhakukielto (Kuntalaki 410/2015 136 §); päätös koskee valmistelua
Päätösote: Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Kaupunkiympäristön
toimiala

Otteen oikeaksi todistaa:
Helsingissä 28.2.2018

Petra Salmi
Arkistonhoitaja

Lähetetty sähköpostilla 28.2.2018
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Kiellon peruste
Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta (Kuntalaki 410/2015 136
§), koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa.
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Östersundom-toimikunta
Kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala
helsinki.kirjaamo@hel.fi

Lausuntopyyntö 15.12.2017

Helsingin Östersundomin osayleiskaavan ehdotus (uudelleen nähtävillä)
Kiitämme lausuntopyynnöstänne ja lausumme seuraavaa:
Yleiskaava-alueelle sijoittuvat Fingrid Oyj:n 110 kV voimajohto Anttila - Vaarala, 400 kV
voimajohto Tammisto - Kymi sekä Länsisalmen 400/110 kV suurmuuntoasema (kuva 1).
Lisäksi yleiskaava-alueelle sijoittuu 400 kV voimajohtohanke Länsisalmi - Vuosaari, jonka
ympäristövaikutusten arviointi (YVA) on valmistunut vuonna 2009 ja voimajohdon
yleissuunnitelma on valmistunut vuonna 2010. Hankkeen valmistelusta vastaavat
yhteistyössä Fingrid Oyj, Vantaan Energia Sähköverkot Oy ja Helen Sähköverkko Oy.
Fingrid on antanut lausuntonsa kaavan aiemmista vaiheista 1.2.2011 ja 6.6.2011 ja
20.3.2015. Fingrid Oyj on lisäksi käynyt keskusteluja kaavaratkaisusta ja energiahuollon
tarpeista Helsingin kaupungin kanssa.
Uuden johtohankkeet
Edellisen lausuntomme jälkeen ajankohtaiseksi on tullut Fingridin 400 kV
maakaapelihanke Länsisalmi-Viikinmäki. Sen sijainti on osoitettu kartalla kuvassa 1.
Helsingin sähköntuotanto vähenee ja toisaalta sähkönkulutus kasvaa, joten nykyisen 110
kV suurjännitteisen jakeluverkon siirtokyky ylittyy. Tämän vuoksi tarvitaan uusi 400 kV
siirtoyhteys Kehä III tasolta kohti Helsingin kantakaupunkia. Tämä sähkönsiirtoverkon
vahvistaminen on keskeinen elementti Helsingin energiastrategian toteuttamisessa.
Fingrid on tutkinut vaihtoehtoja yhteydelle ja havainnut teknistaloudellisesti
edullisimmaksi ratkaisuksi kaapelin Länsisalmen sähköasemalta Viikinmäen
sähköasemalle. Suunnittelu ja vaihtoehtojen tarkempi vertailu jatkuvat keväällä 2018.
Esitämme, että uusi 400 kV maakaapeli lisätään varauksena Östersundomin
osayleiskaavan kaavakartalle. Kyseessä on strategisesti merkittävä johtohanke, jonka
toteutukseen tulee varautua maankäytön suunnittelussa.
Edellisen lausuntomme jälkeen on ilmennyt tarve myös uudelle 400 kV voimajohdolle
Länsisalmen ja Anttilan sähköasemien välillä. Voimajohto sijoittuisi samaan
johtokäytävään (rinnalle) nykyisen 400 kV Länsisalmi-Kymi voimajohdon kanssa.
Tarpeen taustalla on pääkaupunkiseudun sähkönkulutuksen kasvaminen ja
energiantuotannon väheneminen alueella. Fingrid on käynnistämässä em. 400 kV
hankkeesta maakuntakaavoitusta palvelevaa taustaselvitystä ja pyrkii saamaan
selvityksen myötä voimajohdolle varauksen Uudenmaan maakuntakaavaan (Uusimaakaava 2050). Uuden voimajohdon sijoittumista on tutkittu vasta karkealla tasolla, mutta
maankäytön suunnittelussa tulee turvata uuden voimajohdon toteutusmahdollisuudet.
Esitämme, että uusi 400 kV voimajohto lisätään yhteystarpeena tai ohjeellisena
varauksena Östersundomin osayleiskaavan kaavakartalle. Kyseessä on strategisesti
merkittävä johtohanke, jonka toteutukseen tulee varautua maankäytön suunnittelussa.
Fingrid Oyj
Katuosoite
Läkkisepäntie 21
00620 Helsinki

Postiosoite
PL 530
00101 Helsinki

Puhelin

Faksi

030 395 5000

030 395 5196

Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi
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Voimajohto rajoittaa muuta maankäyttöä, joten se on olennaista merkitä yleiskaavaan
ohjausvaikutuksen vuoksi.
Edellä maininut voimajohto- ja kaapelihankkeet saa paikkatietomuodossa Fingridistä
asiantuntija Tommi Raussilta (tommi.raussi@fingrid.fi, puh. 030 395 5173).

Kuva 1. Voimajohdot ja hankkeet Östersundomin alueella.

Muut näkemykset liittyen yleiskaavaehdotukseen
Haluamme kiinnittää huomiota siihen, että nykyisen sähkönsiirtoverkon ohella
sähkönsiirtoverkon laajenemisen edellyttämät alueiden tilavaraukset säilytetään Helsingin
maankäytön suunnitelmissa sellaisina, että alueille voidaan tarvittaessa toteuttaa Fingrid
Oyj:n tarvitsemat sähkönsiirtoverkon laajennukset. Olennaista on, että Fingrid otetaan
Fingrid Oyj
Katuosoite
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00620 Helsinki
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Puhelin

Faksi

030 395 5000

030 395 5196

Y-tunnus 1072894-3, ALV rek.
etunimi.sukunimi@fingrid.fi
www.fingrid.fi

3 (3)
Maankäyttö ja ympäristö

27.2.2018

mukaan kaavatöihin vastaavanlaisena asiantuntijaviranomaisena kuin Helen
Sähköverkko Oy.
Yleiskaavaehdotuksessa Porvoonväylän varteen on varattu alueita aurinkoenergian
tuotantoon. Fingridin voimajohtoreitti sijoittuu näille alueille. Alueen tarkemmassa
suunnittelussa on otettava huomioon, että aurinkovoimalat on sijoitettava kantaverkon
voimajohtojen johtoaukeiden ulkopuolelle. Aurinkovoimalan sijoittamisessa on
huomioitava tarvittaessa voimajohdon rakennusrajoitusalue sekä maadoituspotentiaalista
aiheutuva vaarajännitealue.
Fingridin voimajohdot ovat maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 22 § tarkoittamia
voimajohtoja. Tämä lausunto koskee Fingrid Oyj:n voimajohtoja.
Pyydämme lähettämään meille tietoa kaavan etenemisestä. Tätä kaavoitusasiaa Fingrid
Oyj:ssä hoitaa Mika Penttilä puh. 030 395 5230.
Yleis- ja asemakaavat, joissa on Fingrid Oyj:n voimajohtoja tai muita toimintoja,
pyydämme lähettämään lausunnolle mieluiten sähköisenä osoitteeseen
kirjaamo@fingrid.fi tai kirjallisena osoitteella Fingrid Oyj, Maankäyttö ja ympäristö, PL
530, 00101 HELSINKI.
Ystävällisin terveisin
Fingrid Oyj
Maankäyttö ja ympäristö

Mika Penttilä
projektipäällikkö
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Östersundom - toimikunta

Asia:

Östersundomin yhteinen yleiskaavaehdotus

Viite:

LAUSUNTOPYYNTÖNNE 19.12.2017
Etelä-Suomen Energia Oy esittää lausuntonaan
Verkkoliiketoiminta:
Kaavaehdotuksessa on merkitty Etelä-Suomen Energian sähköasemavaraukselle
tuleva 110kV voimajohto poistettavaksi (ks. liite 1). Kyseessä on vielä rakentamaton
johto-osuus, joka tarvitaan tulevaa sähköasemaa varten.

Tuotantoliiketoiminta:
Ei lausuttavaa.

Keravalla 28.2.2018

Janne Kaarakainen
verkkoliiketoiminta
suunnittelupäällikkö

Jani Riuttaluoto
tuotantoliiketoiminta
suunnittelupäällikkö

PORVOON MUSEO

BORGÅ MUSEUM
28.2.2018

Helsingin kaupunki
Kirjaamo
Kaupunkiympäristön toimiala
PL 10
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Viite:

Lausuntopyyntönne 3.1.2018

Asia:

HELSINKI, SIPOO, VANTAA kuntien yhteinen Östersundomin (muutettu)
yleiskaavaehdotus
Porvoon museo / Itä-Uudenmaan maakuntamuseo on tutustunut Östersundomin
yhteiseen muutettuun yleiskaavaehdotukseen, ja lausuu toimialaansa liittyvistä
asioista, joka yleiskaavaehdotuksessa fokusoituu Sipoon kunnan alueella sijaitsevien
Granön saareen ja Majvikin alueeseen.
Östersundomin uusi yleiskaavaehdotus sovittaa yhteen seudun kasvua ja
luontoarvoja. Kaavaehdotus on muuttunut paljon keväällä 2015 nähtävillä olleeseen
kaavaehdotukseen verrattuna. Tarkastelussa olleista useista metrolinjaus- ja
maankäyttöratkaisuista on päädytty ns. suoran metrolinjauksen vaihtoehtoon.
Metrolinjausta on suoristettu niin, ettei se kulje lähellä Natura-alueita sijaitsevan
Salmenkallion alueen kautta. Salmenkallion metroasema on poistettu. Rakentamista
on tehostettu varsinkin metroasemien ja pääkatujen varsilla, ja kerrostalovaltaisen
rakentamisen osuus on kasvanut erityisesti metroasemien ympärillä.
Yleiskaavaselostuksen liitekartassa 8 (Kulttuuriympäristön suojelu- ja arvokohteet) on
esitetty kootusti muinaisjäännökset sekä eri inventoinneissa arvotetut
kulttuuriympäristön arvokohteet ja -alueet. Valitettavasti johtuen erillisistä
inventoinneista arvottamista ei ole alueella tehty yhdenmukaisesti.
Majvikin tai Granön suojelu- ja arvokohteita ei ole merkitty kaavakartalle.
Kaavamääräysten mukaan merkittävien rakennettujen kulttuuriympäristöjen, maiseman tai rakennussuojelukohteiden kohdalla vasta tarkemmassa suunnittelussa
määrätään kohteiden laajuus. Aiemmissa lausunnoissaan Porvoon museo on pitänyt
tärkeänä, että Majvikin ja Granön alueen kulttuurihistoriallisesti merkittävät
inventoidut kohteet sekä mahdolliset kulttuurihistorialliset tielinjat merkitään kartalle
ohjaamaan tulevaa maankäytön suunnittelua. Valitettavasti Porvoon museon
kannanottoja ei ole huomioitu.

Lisäksi aiemmissa lausunnoissaan Porvoon museo on ollut huolissaan siitä miten
kaava kohtelee Granön saarta. Granö on Sipoon saariston vanhin tiedetysti asuttu
alue ja se kuuluu Sipoon saariston kesähuvila-asutusalueen maakunnallisesti
arvokkaaseen kulttuuriympäristöön (Missä maat on mainioimmat, Uudenmaan
kulttuuriympäristöt 2012). Yleiskaavassa Granölle on osoitettu virkistys, matkailu ja
vapaa-ajan toimintaa sekä ajoneuvoliikenteen yhteystarve Ribbigön kärjestä.
Merkintä sallii loma-asutuksen, matkailupalvelut ja leirintäalueen sekä muita veneilyä
ja matkailua tukevia toimintoja. Porvoon museo on ollut huolissaan merkinnän
riittävyydestä kulttuuriympäristön suojelun kannalta.
Koska kyse on maakunnallisesti arvokkaasta kulttuuriympäristöstä, tulee Granön
saarta koskevaan kaavamääräykseen lisätä virkkeet; ”alue jonka ominaispiirteet
säilytetään. Tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon kulttuuriympäristön
ja maiseman arvot”.

Marina Catani
Museonjohtaja

Tiedoksi:

Juha Vuorinen
Rakennustutkija

Museovirasto / Kulttuuriympäristön suojelu
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

