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Johdanto

Helsingin seutu on kasvanut väestöltään ja merkitykseltään jatkuvasti. 
Kun kaupunkirakenne on pääkaupunkiseudulla tiivistynyt ja levinnyt 
yhä laajemmille alueille Helsingin seudun länsi- ja pohjoisosiin, idäs-
sä Östersundomin alueella ja Helsinki–Porvoo-välillä kaupunkiraken-
teen muutokset ovat olleet vähäisiä muuhun seutuun suhteutettuna. 
Alue on laajuudeltaan ja rakentamispotentiaaliltaan merkittävä koko 
seudun näkökulmasta.

Pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen laajeneminen itään 
edellyttää seudullista yhteistyötä maankäytön ja liikenteen ratkai-
sujen yhteensovittamiseksi. Idän suunnan kasvupaineiden helpot-
tamiseksi valtioneuvosto päätti 28.6.2007 liittää Sipoon lounaisosan 
ja Vantaan ns. Västerkullan kiilan Helsinkiin. Alue liitettiin Helsinkiin 
1.1.2009. Aloite kuntaliitokseen tuli Helsingin taholta. 

Helsingin, Vantaan ja Sipoon valtuustot päättivät vuoden 2010 
lopulla, että Östersundomin alueelle laaditaan oikeusvaikutteinen 
maankäyttö- ja rakennuslain 46 §:n tarkoittama kuntien yhteinen 
yleiskaava. Kaava-alue käsittää Helsingin osalta Östersundomin suur-
piirin, Vantaan osalta Länsisalmen kaupunginosan, osia Länsimäen, 
Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista sekä Sipoon osalta Granön saa-
ren ja Majvikin alueen.
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Kuva 1. Sijainti  pääkaupunkiseudun rakenteessa. (HSY ja seudun kunnat 2016.)

Kuva 2. Kaava-alueen  jakautuminen Helsingin, Sipoon ja Vantaan alueille. 
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Yleiskaavan keskeinen sisältö
Östersundomin yhteinen yleiskaava:

 – Avaa pääkaupunkiseudun ydinalueen tii-
viin kaupunkimaiselle rakenteelle uuden 
laajentumissuunnan itään.

 – Mahdollistaa asuntojen rakentamisen n. 
80 000–100 000 uudelle asukkaalle vuo-
teen 2060 mennessä.

 – Mahdollistaa 25 000–38 000 uutta työ-
paikkaa, jotka ovat hyvin saavutetta-
vissa Helsingin keskustan, lentokentän, 
Vuosaaren sataman, Porvoonväylän ja 
Kehä III:n suunnalta.

 – Perustuu metroon tukeutuvaan tehok-
kaaseen joukkoliikennejärjestelmään.

 – Tarjoaa kaupunkimaista, merellistä ja 
monipuolista pien- ja kerrostaloasumis-
ta joukkoliikenteen ja palveluiden ää-
rellä.

 – Osoittaa mittavia alueita virkistykseen, 
ulkoiluun ja luonnonsuojeluun.

Suunnittelutilanne
Alueen maakuntakaavaa on uudistettu rin-
nan yleiskaavan kanssa, ja Uudenmaan 2. 
vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue 
(jäljempänä Östersundomin maakuntakaa-
va) on hyväksytty maakuntavaltuustossa 
12.6.2018. Yleiskaava toteuttaa Östersun-
domin maakuntakaavan tavoitteita, mut-
ta poikkeaa alueella voimassa olevista maa-
kuntakaavoista. Suunnittelualueella on voi-
massa useita yleiskaavoja, jotka Östersun-
domin yhteinen yleiskaava tulee korvaa-
maan. Suurin osa suunnittelualueesta on 
asemakaavoittamatonta. 

Nykytilanne
Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseutua. 
Kaava-alue sijaitsee Helsingin ja Vantaan tii-
viin kaupunkirakenteen reunalla. Logistises-
ti ja liikenteellisesti sijainti on erinomainen, 
valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyhteyk-
sien, Porvoonväylän ja Kehä III:n äärellä se-
kä Vuosaaren sataman vieressä. Alue on hy-
vin saavutettavissa Helsinki-Vantaan lento-
kentältä. 

Valtaosa nykyisistä n. 6 400:sta asuk-
kaasta asuu Vantaan Länsimäen kerrosta-

loalueella. Korsnäsissä, Landbossa ja Kar-
husaaressa on väljästi asemakaavoitettu-
ja pientaloalueita, ja Sipoonrannassa on ra-
kenteilla tiiviimpää merenrantakaupunkia. 
Alueen pohjoispuolella on Sipoonkorven 
kansallispuisto ja eteläosassa Mustavuoren 
lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natura 
2000 -alueet. 

Helsingin alueella Helsingin kaupun-
ki omistaa 61 % maa-alueista (tilanne 
14.5.2018). Sipoon ja Vantaan alueilla yksi-
tyinen maanomistus on vallitsevaa.

Tavoitteet
Yleiskaavalle on asetettu tavoitteita valta-
kunnallisissa alueidenkäyttötavoitteissa, 
kuntaliitoksen yhteydessä ja kuntien pää-
töksissä. Keskeisiä tavoitteita ovat:

 – pääkaupunkiseudun yhdyskuntaraken-
teen kehittäminen tasapainoisesti kaik-
kiin ilmansuuntiin

 – pääkaupunkiseudun asuntotuotannon 
mahdollistaminen

 – raideliikenteeseen perustuva taajama-
rakenne

 – riittävä väestömäärä metron kannatta-
vuuden ja paikallisen palvelutason var-
mistamiseksi

 – monipuolinen asuntotarjonta, paino-
pisteenä kaupunkimainen pientaloasu-
minen

 – Vuosaari–Kehä III–lentokenttä-akselin 
kehittäminen elinkeinotoiminnan alu-
eena

 – uusiutuvaan energiaan ja energiatehok-
kuuteen liittyvien ratkaisujen soveltami-
nen ja houkuttelevan sijaintipaikan tar-
joaminen cleantech-alojen yrityksille

 – Sipoonkorven ja Natura 2000 -aluei-
den arvojen säilyttäminen ja ekologis-
ten käytävien huomioiminen kaupunki-
rakenteessa 

 – Granön kehittäminen monipuoliseksi 
merellisten toimintojen alueeksi.

Tavoitteiden ja alueen ominaispiirteiden 
pohjalta on muodostunut neljä erityistä 
suunnitteluteemaa: 

 – pientalokaupunki, jossa yhdistyy kau-
punkimainen, toiminnallisesti ja visuaali-

sesti monipuolinen ympäristö, pientalo-
asuminen ja hyvä joukkoliikenteen ja lä-
hipalveluiden palvelutaso

 – kestävä liikkumiskulttuuri ja kaupunki-
mainen liikenneverkko

 – uusiutuvat energialähteet, ekotehok-
kuus ja cleantech-alojen elinkeinotoi-
minta

 – luonnonsuojelu sekä ekologian ja luon-
non erityispiirteiden huomioiminen kau-
punkiympäristön suunnittelussa.

Kaavaratkaisu
Yleiskaava avaa laajentumissuunnan itään 
tehokkaaseen joukkoliikenteeseen perustu-
valle kaupunkimaiselle taajamarakenteelle. 
Östersundomista muodostuu seudulle uusi 
kaupunginosa keskuksineen. Yleiskaava luo 
mittavia mahdollisuuksia asumiselle ja elin-
keinotoiminnalle olemassa olevien liiken-
teen pääväylien ja suunniteltujen raideyh-
teyksien äärellä. Yleiskaava vahvistaa Kehä 
III:n ja Porvoonväylän (E18) merkitystä työ-
paikka-alueena ja luo edellytyksiä Helsinki-
Vantaan lentoaseman ja Vuosaaren sataman 
välisen vyöhykkeen elinkeinotoiminnan ke-
hittämiseen. Alue liitetään olemassa olevaan 
raideliikenteen verkkoon jatkamalla nykyis-
tä metrolinjaa.

Yleiskaavassa määritellään laajat yhte-
näiset rakentamisalueet, niihin liittyvät lii-
kennejärjestelmän perusratkaisut sekä laa-
jat, yhtenäisenä säilyvät viheraluekokonai-
suudet ja niitä yhdistävät viheryhteydet. 
Rakentamisalueet muodostavat rannikon 
suuntaisen taajamarakenteen, joka rajoit-
tuu pohjoisessa Sipoonkorven kansallispuis-
toa reunustavaan metsäalueeseen ja eteläs-
sä Salmenkallion selvitysalueeseen, mereen 
sekä Mustavuoren lehdon ja Östersundomin 
lintuvesien Natura- ja luonnonsuojelualuei-
siin. Luontoalueita yhdistävät pohjois-etelä-
suuntaiset viherkäytävät jakavat taajamara-
kenteen osiin.

Vantaan Länsimäen nykyistä kaupunki-
rakennetta laajennetaan kohti Porvoonväy-
lää ja Kehä III:a. Länsimäen ja tulevan Län-
sisalmen metrokeskuksen väliin jää laaja vi-
heralue ja Westerkullan kartanon kulttuu-

1 Tiivistelmä
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rimaisema. Länsisalmesta Majvikiin raken-
tamisalueet muodostavat yhtenäisen kau-
punkikokonaisuuden, jossa viheralueet toi-
mivat kaupunginosia yhdistävinä puistoina. 
Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja 
Porvoonväylän väliselle vyöhykkeelle metro-
asemien, Uuden Porvoontien ja samansuun-
taisen uuden pääkadun yhteyteen. Pääosa 
tästä ydinalueesta on osoitettu keskusta-
toimintojen alueeksi ja kerrostalovaltaisek-
si alueeksi. Sakarinmäen ja Majvikin välillä 
kerrostalovaltainen alue ulottuu meren ran-
taan. Svinvikenin ja Bölsfjärdenin merenlah-
tien äärelle rakentuu rantakaupunkia ja koko 
kaava-alueen merellinen sydän.

Tiiveimmästä metrovyöhykkeestä 
etääm pänä sijaitsevat Landbon, Puroniityn 
sekä Karhusaaren alueet ovat kaupunkipi-
entalo- ja pientalopainotteisia alueita, jot-
ka kytkeytyvät metrokeskuksiin liityntälii-
kenteellä.

Yleiskaavan tavoitteena on monikeskuk-
sinen kaupunkirakenne ja palveluiden tasa-
painoinen sijoittuminen koko kaava-alueel-
le. Keskustatoimintojen alueet on merkitty 
metroasemien yhteyteen, ja keskusverkkoa 
täydentävät pienemmät lähipalvelujen alu-
eet. Palvelujen kannalta merkittävin keskus 
on Sakarinmäki.

Taajamarakenne perustuu joukkoliiken-
nejärjestelmään, jonka rungon muodostaa 
metrorata Mellunmäestä Majvikiin. Yleis-
kaavaan on merkitty pääkatujen sekä mui-
den kaupunkirakenteen kannalta merkittä-
vien katujen verkko, joka yhdistää keskukset 
ja osa-alueet. Tavoitteena on verkkomainen 
rakenne, jossa kävely, pyöräily ja joukkolii-
kenne tarjoavat kattavan liikkumisen palve-
luverkon.

Kaava-alueen viheralueverkosto muo-
dostuu laajoista yhtenäisistä viheralueista 
ja niitä yhdistävistä kapeammista vihersor-
mista, jotka myötäilevät purolaaksoja. Nä-
mä muodostavat myös keskeiset ekologi-
set yhteydet kaava-alueen eteläosan luon-
nonsuojelualueiden ja merenrantavyöhyk-
keen sekä Sipoonkorven välillä. Tärkein ete-
lä-pohjoissuuntainen yhteys kulkee Sipoon-
korvesta Länsisalmen, Westerkullan kult-

tuurimaisema-alueen ja Mustavuoren kaut-
ta Vuosaareen. Sipoonkorven metsäalue jat-
kuu Porvoonväylälle asti laajoina metsäisi-
nä vihersormina ja Porvoonväylältä edelleen 
purolaaksoja pitkin mereen saakka. Viherra-
kenne muodostuu yleiskaavassa osoitettu-
jen viheralueiden lisäksi rakentamisalueiden 
sisäisistä pienemmistä viher-, puisto- ja vir-
kistysalueista, jotka määritellään tarkem-
massa suunnittelussa.

Alueen yhdyskuntatekninen huolto on 
rakennettava pääosin uudelleen ja yhdys-
kuntateknisen huollon verkostojen liittämi-
nen olemassa oleviin verkostoihin edellyttää 
tavanomaista enemmän järjestelyjä.

Mitoitus
Kaava-alueen pinta-ala on 44,5 km², josta 
maa-aluetta on n. 39 km². Rakentamisaluei-
ta yleiskaavassa on noin 19 km² (45 %), vi-
her- ja virkistysalueita noin 12 km² (26 %) ja 
suojelualueita noin 4 km² (10 %). Keskuksia 
ja asuntovaltaisia alueita koskevat rakenta-
misalueet (16 km²) jakautuvat keskustatoi-
mintojen alueeseen (4 %), kerrostalovaltai-
seen (27 %), kaupunkipientalovaltaiseen (32 
%), pientalovaltaiseen alueeseen (28 %) se-
kä alueeseen, jonka ominaispiirteet säilyte-
tään (10 %).

Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu n. 5 900 
000–8 100 000 k-m², josta asumista on 4 200 
000–5 300 000 k-m². Kokonaiskerrosalassa 
on mukana Länsimäen, Landbon, Karhusaa-
ren ja eteläisen Majvikin nykyinen kerrosala, 
yhteensä noin 300 000 k-m². Asuinkerrosala 
jakaantuu kerrostaloihin n. 52 %, kaupunki-
pientaloihin 32 % ja pientaloihin 16 %.

Asukasmääräksi on arvioitu n. 80 000–
100 000 asukasta riippuen yleiskaavan alue-
kohtaisesta toteutumisasteesta. Maapinta-
alaan suhteutettuna asukastiheys on samaa 
luokkaa kuin esimerkiksi Vuosaaressa.

Yleiskaava-alueen odotettavissa oleva 
työpaikkojen vähimmäismäärä on 15 000.
Yleiskaava kuitenkin mahdollistaa 25 000–
38 000 työpaikkaa, mikä tarkoittaisi noin 31–
38 työpaikkaa / 100 asukasta. Pääkaupunki-
seudun asuntovaltaisten esikaupunkialuei-
den keskimääräinen työpaikkamäärä on 40 
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työpaikkaa / 100 asukasta eli 32 000 työpaik-
kaa 80 000 asukasta kohti.

Kaava- ja kuntatalous
Uuden alueen käyttöönotto ja rakentami-
nen edellyttävät merkittäviä ja etupainot-
teisia investointeja. Kunnille kohdistuvien 
edellytysinvestointien kustannuksiksi on ar-
vioitu kokonaisuudessaan noin 1,8–1,9 mil-
jardia euroa eli noin 250–300 €/k-m² (asun-
to- ja elinkeinorakentamisesta). Erillisinves-
toinneista on arvioitu toteutuessaan aiheu-
tuvan lisäksi noin 1,0 miljardin euron koko-
naiskustannukset eli noin 150 €/k-m². Erillis-
investoinneista merkittävin on metro. Eril-
lisinvestoinnit tulevat vain osittain kuntien 
maksettavaksi. Kokonaiskustannuksia voi-
daan pitää kohtuullisina verraten yleiseen 
kustannustasoon pääkaupunkiseudulla.

Kun maankäytöstä saataviksi tuloiksi on 
arvioitu noin 1,8–2,3 miljardia euroa, pysty-
tään maanarvon noususta kunnille saatavil-
la tuloilla kattamaan edellytysinvestoinnit ja 
osa erillisinvestoinneista.

Yleiskaavan kuntataloudellinen koko-
naisnettovaikutus ilman metroinvestoin-
tia on noin +200–550 miljoonaa euroa asu-
kasmäärästä riippuen eli keskimäärin noin  
3 000–5 500 euroa uutta asukasta kohti.

Östersundomilla on merkittävä työlli-
syys- ja arvonlisäysvaikutus Helsingin seu-
dulle.

Toteuttaminen
Östersundomin alueen koko ja tuleva asu-
kasmäärä vastaavat keskisuurta suomalaista 
kaupunkia. Rakentaminen kestää vuosikym-
meniä, ja sen aikana tullaan näkemään vaih-
televia rakentamistarpeita, talouden sykle-
jä ja suunnitteluideologioita. Yleiskaavalta 
edellytetään kykyä joustaa tulevaisuudessa 
eteen tulevien tarpeiden mukaan.

Keskusten, asuntovaltaisten alueiden ja 
vähittäiskaupan suuryksiköiden toteutta-
minen on sidottu kaavamääräyksellä met-
royhteyden sitovaan toteuttamispäätök-
seen. Yleiskaavan alustava toteutusohjelma 
perustuu siihen, että itämetron jatke toteu-
tetaan kerralla Majvikiin asti vuosina 2030–

2034. Ennen metron toteuttamispäätös-
tä alueella voidaan asuntotuotannon osal-
ta lähtökohtaisesti toteuttaa vain vähäistä 
nykyiseen infrastruktuuriin perustuvaa täy-
dennysrakentamista. Metron rakentami-
nen mahdollistaa aluerakentamisen aloitta-
misen samanaikaisesti Länsisalmessa, Ös-
tersundomissa, Sakarinmäessä ja Majvikis-
sa. Länsisalmen rakentaminen alkaa kuiten-
kin mahdollisesti myöhemmin johtuen yleis-
kaavan ajoitusmääräyksestä. Rakentaminen 
keskittyy aluksi metroasemien ja pääkadun 
yhteyteen. Rakentaminen etenee vähitellen 
metron liityntäliikenteen piirissä oleville alu-
eille kuten Landbo ja Puroniitty. Pääosa kaa-
vavarannosta voisi olla rakennettu vuoteen 
2060 mennessä.

Vaikutukset
Yleiskaavan toteuttamisella on merkittäviä 
myönteisiä vaikutuksia ennen kaikkea seu-
tu- ja yhdyskuntarakenteeseen, pääkaupun-
kiseudun asuntotarjontaan, työllisyyteen ja 
elinkeinoelämän mahdollisuuksiin. Kaaval-
la on suuria nykytilannetta muuttavia vai-
kutuksia luontoon, maisemaan ja nykyisten 
asukkaiden oloihin. Osa näistä vaikutuksis-
ta on merkittäviä ja kielteisiä. Osa valmiste-
lun aikana kielteisiksi todetuista vaikutuksis-
ta on pystytty yleiskaavatyön aikana poista-
maan tai vaikutuksia on pystytty lieventä-
mään. Osaa kielteisistä vaikutuksista pysty-
tään lieventämään yleiskaavaa tarkemmas-
sa suunnittelussa.

Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet
Ennen yleiskaavatyön käynnistämistä alu-
een suunnittelua pohjustettiin Helsinki-Por-
voo kehyssuunnitelmalla (2009), itämet-
ron ja pikaraitiotien esiselvityksillä (2010) 
sekä suunnittelualueen rakennemallityöllä 
(2010).

Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken hy-
väksyttiin 24.11.2010 sopimus yhteisen 
yleiskaavan laatimisesta ja siihen liittyvästä 
suunnittelu-, käsittely- ja päätöksentekojär-
jestelmästä sekä kustannusten jakamisesta.

Yleiskaavan vireille tulosta ilmoitettiin 
1.2.2011 päivätyllä kirjeellä, ja osallistumis- 

ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 3.–
28.2.2011.

Alustava kaavaluonnos ja muu valmis-
teluaineisto asetettiin nähtäville 21.4.–
23.5.2011.

Alustavan yleiskaavaluonnoksen ja sii-
tä saadun palautteen pohjalta laadittiin vii-
si erilaista kaavaluonnosvaihtoehtoa. Kun-
tien puollettua esitystä Östersundom -toi-
mikunta päätti 7.5.2012, että Östersundo-
min yhteistä yleiskaavaehdotusta valmis-
tellaan yleiskaavaluonnoksen 9.2.2012 päi-
vätyn, metroon perustuvan vaihtoehdon B 
pohjalta.

Yleiskaavaehdotus asetettiin nähtäville 
26.1.–4.3.2015. Ehdotuksesta saadusta pa-
lautteesta sekä Natura-arvioinnista ja siitä 
saadusta ELY:n lausunnosta johtuen yleis-
kaavaehdotusta muutettiin. Muutettu yleis-
kaavaehdotus oli nähtävillä 11.1.–9.2.2018. 
Muutetusta kaavaehdotuksesta saadun pa-
lautteen perusteella valmisteltiin tarkistet-
tu kaavaehdotus. Östersundom-toimikunta 
päätti 19.6.2018 kaavan lähettämisestä Hel-
singin, Vantaan ja Sipoon käsittelyyn. Kaik-
kien kolmen kunnan valtuustot ovat puolta-
neet yleiskaavan hyväksymistä. Tavoitteena 
on, että Östersundom-toimikunta hyväksyy 
yleiskaavan vuoden 2018 aikana.
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Kuva 3. Osa-alueet ja paikannimet (pienennös).

2 Alueen nykytilanteen kuvaus

2.1 Yleiskuvaus
Östersundomin yleiskaava-alue sijaitsee 
pääkaupunkiseudun ydinalueen itäreunas-
sa, valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyhte-
yksien äärellä. Alue tarjoaa Helsingin seudul-
le strategisesti tärkeän kasvusuunnan itään.

Nykyisin kaava-alue on pääosin maaseu-
tua, joka sijaitsee Helsingin ja Vantaan kau-
punkimaisen tiiviin kaupunkirakenteen reu-
nalla. Logistisesti sijainti on erinomainen, 
valtakunnallisesti tärkeiden liikenneyhteyk-
sien, Porvoonväylän ja Kehä III:n äärellä se-
kä Vuosaaren sataman ja Helsinki-Vantaan 
lentokentän välissä. Valtaosa nykyisistä n. 6 

400:stä asukkaasta asuu Vantaan Länsimä-
en kerrostaloalueella. Korsnäsissä, Landbos-
sa ja Karhusaaressa on väljästi asemakaa-
voitettuja pientaloalueita, ja Sipoonrannas-
sa on rakenteilla tiiviimpää merenrantakau-
punkia. Alueen pohjoispuolella on Sipoon-
korven kansallispuisto ja eteläosassa Mus-
tavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet 
Natura 2000 -alueet.

Suunnittelualue käsittää Helsingin osal-
ta Östersundomin suurpiirin, Vantaan osalta 
Länsisalmen kaupunginosan, osia Länsimä-
en, Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista se-
kä Sipoon osalta Granön saaren ja Majvikin 

alueen. Granö kuuluu kokonaisuudessaan 
Granön kylään ja Majvik Östersundomin ky-
lään ja pieneltä osin Immersbyn kylään. Hel-
singissä Östersundomin suurpiiriin kuuluvat 
Ultunan, Östersundomin, Karhusaaren, Ta-
losaaren ja Salmenkallion kaupunginosat.

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 45 
km², josta kuuluu Helsinkiin 30 km², Vantaa-
seen 6 km² ja Sipooseen 9 km² (Granö 5 km² 
ja Majvik 4 km²). Pinta-alasta noin 5,7 km² on 
vesialuetta ja lisäksi n. 1,8 km² on n. +0-ta-
sossa olevaa vetistä ruovikkoa. Östersundo-
min suurpiirin maapinta-ala on n. 12 % Hel-
singin kaupungin pinta-alasta.
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Kuva 4. Ote Charta öfver Sibbo Sokn 1750.  

2.2 Historia
Suunnittelualue on ollut asuttua jo varhain. 
Varhaisimmat merkit ihmistoiminnasta löy-
tyvät rannan läheisyydestä ja saarilta. Prons-
sikautisia hautaröykkiöitä (1300–500 eaa.) 
on löytynyt Storörsbottnetin läheisyydestä 
sekä Kasabergetiltä kohdilta, joilta on ollut 
hyvä näköyhteys merelle.

Maanviljelyn alkua on ajoitettu viikinki-
ajan alkuun (750–850 jaa.), jolta ajalta löy-
tyy merkkejä vakituisesta asutuksesta, pel-
toviljelystä ja laidunnuksesta. Itä-Uusimaa 
oli vielä 1200-luvun alussakin melko asu-
maton. Luultavasti hämäläisperäinen väes-
tö harjoitti kaskiviljelyä ja asettui sen vuoksi 
Sipoon metsäisille seuduille. 1200-luvun lo-
pulla ja 1300-luvulla itäiselle Uudellemaalle 

rannikon tuntumaan asettui useita ruotsalai-
sia asutusryhmiä. Vuodelta 1347 on tiedossa 
määräys, jonka mukaan kalastusoikeus siir-
rettiin hämäläisiltä uusille tulokkaille, ranni-
kon ruotsalaisille. Samoihin aikoihin maa-
kuntaan muutettiin jossain määrin myös Vi-
rosta. 

Keskiaikaisesta Porvoon kaupungista 
lohkaistiin uusia asutus- ja hallintokeskuk-
sia (pitäjiä), kuten Sipoo, Helsingin pitäjä, 
Pernaja ja Pyhtää. Sipoon kirkkopitäjän pe-
rustamisajankohdasta ei ole tarkkaa tietoa. 
Itsenäinen seurakunta Sipoo oli jo 1300-lu-
vun jälkipuolella. Sipoon keskiaikaiseen kirk-
kopitäjään kuuluivat myös Helsingin pitäjä, 
Tuusula ja osia Nurmijärvestä. Nikkilän Si-
poon kirkko oli östersundomilaisten kirkko 

1600-luvun lopulle asti, jolloin östersundo-
milaiset rakensivat oman pienen kappelin-
sa. Turku–Viipuri-maantie (Suuri rantatie, 
Kuninkaantie) on ollut etelärannikkoa yhdis-
tävä päätie, joka jo keskiajalla kulki Sipoon 
pitäjän halki. Husö on alueen ensimmäinen 
tunnettu tila, joka mainitaan jo 1300-luvulta.

Vuonna 1550 perustettu Helsinki vaikut-
ti merkittävästi Sipooseen. 1600-luvulla si-
poolaiset kävivät vilkasta kauppaa Helsingin 
kanssa. Östersundomin ja Westerkullan kar-
tanot muodostettiin. Vuonna 1748 alkaneet 
Suomenlinnan linnoitustyöt vaikuttivat Hel-
singin ja sen naapuripitäjien talouskasvuun. 
Maataloustuotteiden, polttopuun ja raken-
nusmateriaalien kysyntä kasvoi ja pitäjiin pe-
rustettiin tehdaslaitoksia, jotka myivät tuot-
teensa Suomenlinnaan. Sipooseen ja Helsin-
gin pitäjään perustettiin mm. kalkki- ja tiili-
tehtaita. Helsingin pääkaupunkiasema kas-
vatti kaupunkia ja uudisrakentaminen pa-
ransi ympäröivien maaseutualueiden toi-
meentuloa. Sipoon ja Helsingin pitäjän si-
jainti lähellä Helsinkiä houkutteli kaupun-
gin porvareita ja virkamiehiä ostamaan tilo-
ja ja kartanoita ja kaupunkilaisten kiinteistö-
kaupat yleistyivätkin 1700-luvun puolivälis-
sä. Kruunu antoi samoihin aikoihin talonpo-
jille luvan jakaa tiloja, jolloin syntyi uusia ta-
louksia. Myös kalastajatorppien perustami-
nen Sipoon saaristoon 1700-luvun loppupuo-
lelta alkaen kasvatti väkilukua.

Kaupunkilaiset löysivät Sipoon saaris-
ton kesänviettopaikakseen 1800-luvun jäl-
kipuolella. Huviloita rakennettiin herrasvä-
elle 1900-luvun alkupuolella pitkin rannik-
koa. 1900-luvun alussa huvilatonttien kysyn-
tä kasvoi siinä määrin, että kartanot ja muut 
maanomistajat palstoittivat kokonaisia saa-
ria. Huviloiden ja kesämökkien määrä lähti 
1920-luvulla jyrkkään nousuun. Östersundo-
min saaristorantavyöhykkeellä kulkuyhtey-
det meritse olivat pitkään maantieyhteyksiä 
paremmat. Höyrylaivaliikenne Sipoon edus-
talla jatkui tärkeänä 1930-luvulle asti. Mer-
kittävimmät maantieliikenneyhteydet alu-
eelle on rakennettu 1900-luvulla.
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2.3 Luonnonympäristö ja 
kulttuurimaisema

2.3.1 Maisema
Yleiskaava-alue on maisemaltaan monipuo-
linen. Maiseman perusrakenne koostuu met-
säisistä selänteistä ja niiden välisistä viljely-
laaksoista, joiden avoin maisema jatkuu ran-
noilla laajoina ruovikkoina. Östersundomin 
maisemakuvaa leimaavat pelto- ja ruovik-
koalueet ja niiltä kohoavat metsäsaarekkeet 
sekä etelämpänä saaristo. Kaava-alueen 
suurimmat saaret ovat Granö ja Karhusaa-
ri. Alueen pohjoisosa on Sipoonkorven reu-
naa, joka on topografialtaan vaihtelevaa ja 
pienipiirteistä. Karut kalliomaastot vuorot-

televat soiden sekä rehevien kangasmetsien 
ja lehtoalueiden kanssa. Lampia ja pieniä jär-
viä sijaitsee lähinnä Sipoonkorven keskiosas-
sa. Metsiä ja soita halkovat monet purot.

Maisemamaakuntajaossa suunnittelu-
alue sijoittuu osittain Suomenlahden rannik-
koseudulle ja osin eteläiselle viljelyseudulle. 
Itä-Uudenmaan maakuntakaavan maise-
matyyppijaottelussa alue sijoittuu Sipoon-
korven metsäylängölle sekä sisäsaaristoon 
ja mannerrannikkoon. Maisematyypit ovat 
hyvin havaittavissa alueella. 

Suljettujen ja avointen maisematilojen 
perusjako on muodostunut jo 1600-luvul-
la ja seurailee maisemarakennetta pääpiir-
teissään. Maatalous on synnyttänyt kulttuu-

rimaiseman ja sen avoimet viljelymaisemat 
puu- ja pensassaarekkeineen, metsien reu-
navyöhykkeet sekä perinnemaisemat. Perin-
teiset maankäyttötavat, kuten laidunnus ja 
niitto, ovat antaneet näille alueille tunnus-
omaisen kasvilajiston. Suunnittelualueen 
hienoimmat viljelymaisema-alueet löyty-
vät Östersundomin kartanon ja Lass-Bengt-
sin läheisyydestä, Westerkullan kartanon ja 
Björkuddenin ympäristöistä, Husöstä, Talo-
saarentien varresta, Kantarnäsbergetin ku-
peesta sekä Mutarsin ja Kusasin edustalta.

Kaava-alueen länsireuna on osa laajaa 
reunamoreeniselännettä, jonka itärinne on 
säilynyt metsäisenä. Selänteen päälle sijoit-
tuvat Mellunmäki ja Länsimäki ovat kaupun-

Kuva 5.  Alueen ilmakuva (HSY).
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Kuva 6. Maanpinnan korkeusasemat.

kimaisia. Metsärinteen alla levittäytyy Wes-
terkullan kartanon viljelymaisema. Vuosaa-
ren satamaan johtava tieyhteys (Kehä III) liit-
tymineen on muuttanut maisemaa voimak-
kaasti. Peltoaukean yhteys merelle on kat-
kennut myös rantaniittyjen kasvettua um-
peen. 

Kaava-alueen nykyinen asutus on pää-
asiassa maisemarakenteeseen sopeutuvaa 
maaseutumaista haja-asutusta. Perinteinen 
rakentaminen sijaitsee rannikolla ja laakso-
painanteiden reunavyöhykkeillä. Uudempi 
asutus ei monin paikoin noudata maisema-
rakennetta. Vanhat tielinjat sulautuvat mai-
semarakenteeseen, sen sijaan esimerkiksi 
Porvoon moottoritie halkaisee maisemara-

kenteen ja jakaa alueen kahteen osaan niin 
visuaalisesti kuin toiminnallisestikin.

Kaava-alueen rantaviivassa on tapahtu-
nut suuria muutoksia vuosisatojen aikana. 
1700-luvulla meren ranta ulottui Östersun-
domin kartanon kohdalla jonkin verran ny-
kyisen Uuden Porvoontien pohjoispuolel-
le. Merenlahdet ovat kutistuneet maanko-
hoamisen (n. 40 cm/100 v) ja vesistöjen re-
hevöitymisen seurauksena. Laajentuneita 
ruovikkoalueita on vähäisesti ruopattu lä-
hinnä veden laadun ja veneilyn tarpeita sil-
mällä pitäen.

Mustavuori ja Kasaberget ovat luokitel-
tu luonnon- ja maisemansuojelun kannalta 
valtakunnallisesti arvokkaiksi kallioalueiksi 

ja Labbacka maakunnallisesti arvokkaaksi.

2.3.2 Maaperä, pinnanmuodostus ja 
rakennettavuus
Kallioperä on murros- ja siirrosvyöhykkei-
den lohkomaa mosaiikkia. Maanpinnan kor-
keusasema yleiskaava-alueella vaihtelee vä-
lillä noin +0 – +60 mpy. Yleisimmät kivilajit 
ovat kovia syväkivilajeja graniittia, kvartsi-
maasälpägneissiä ja granodioriittia. Yleisim-
mät maalajit ovat etenkin kallioiden reunoil-
la esiintyvä moreeni ja viljelylaaksojen savi. 
Turvetta ja liejua esiintyy laajoilla alueilla 
Karhusaaren ja Talosaaren länsiosissa.

Alueen pohjoisosa on pääosin kallioista 
ja osittain jyrkkäpiirteistä maastoa. Kalliose-
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länteiden välisillä laaksoalueilla on pehmeik-
köjä, joita peittää turvekerros. Alueen etelä-
osassa topografia muuttuu loivapiirteisem-
mäksi. Eteläosan purolaaksoissa ja rannikon 
läheisyydessä sijaitsevat pellot ovat pääosin 
koheesiomaiden alueella, joilla saven pak-
suus vaihtelee välillä noin 0–25 m. Kalliose-
länteiden välisillä pehmeikköalueilla esiintyy 
paikoin paineellista pohjavettä. 

Yleiskaava-alueelta on laadittu yleispiir-
teinen rakennettavuusselvitys. Pohjatut-
kimukset kattavat rakentamiseen esitetyt 
alueet, joiden perusteella yleiskaava-alueel-
ta on laadittu maaperä-, rakennettavuus- ja 
kallioresurssikartat (GTK 2011). Rakennetta-
vuudeltaan alue on hyvin vaihtelevaa, olo-
suhteet vaihtelevat edullisesta erittäin vai-
keaan. Maaperää, pinnanmuodostusta ja ra-

kennettavuutta on kuvattu tarkemmin yleis-
kaavan teknistaloudellisessa raportissa.

2.3.3 Vesiolosuhteet
Valuma-alueet ja pintavedet
Suunnittelualueella on viisi lampea: Stor-
träsk, Gumböle träsk, Hältingträsk, Gena-
träsk ja Stora dammen. Stora dammen on 
syntynyt Östersundominpuron padotuksen 
seurauksena. Kaikkiaan seitsemän merkittä-
vää puroa tai noroa valuu alueen halki kohti 
merta. Suunnittelualue sijaitsee purojen va-
luma-alueiden alaosissa. Puroista huomat-
tavimmat ovat Krapuoja (merkittävin), Ös-
tersundominpuro ja Fallbäckenin puro. Kra-
puojan kokonaispituus on 12 km ja sen valu-
ma-alueesta vain 8 % on yleiskaava-alueel-
la. Krapuojan luonnontilainen osuus Sotun-

Kuva 7. Kuvassa on on vaaleanpunaisella esitetty ylin taso, mihin merivesi on Helsingin alueella noussut ja punaisella kerran 200 vuodessa esiinty-
väksi oletetun merivesitulvan taso. (© Helsingin kaupunkimittausosasto, 2013; KSV)
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gintien eteläpuolella on todettu arvokkaak-
si pienvesien kartoituksessa (Kujala 2011). 
Krapuojan vedenlaatu on luokiteltu käyttö-
kelpoisuudeltaan ja pintavesien ekologiselta 
tilaltaan tyydyttäväksi. Krapuojassa ja Fall-
bäckenin puroissa on todettu kalakanta, mi-
kä kertoo purojen hyvästä tilasta. Fallbäcken 
on kunnoltaan pääasiassa luonnontilainen. 
Krapuojan hyvää tilaa osoittaa lisäksi siellä 
havaitut täpläravut. Östersundominpuro on 
edustava ja ympäristöltään vaihteleva. (Ku-
jala 2011)

Pohjavedet
Alueen laajat kallioalueet, joita reunustaa 
karkeiden maalajien vyöhyke, ovat pohjave-
den muodostumisaluetta. Alueen topografi-
alle on tyypillistä, että pohjaveden muodos-
tumisalueet ympäröivät pehmeikköjä, jossa 
maanpinnan korkeusasema on alempana. 
Näin ollen alueella esiintyy monin paikoin 
paineellista pohjavettä. Paineellista poh-
javettä esiintyy mm. Västerkullan pelloil-
la Mustavuoren pohjoispuolella sekä Röd-
je-Fantsin peltoalueella. Kallioalueilla poh-
javettä saattaa esiintyä painanteissa. Ranni-
kolla pohjaveden pinnan korkeustaso vaih-
telee merenpinnan korkeustason mukaan. 

Fazerilan pohjavesialue ulottuu yleiskaa-
va-alueen länsiosaan.

Meriveden laatu
Yleiskaava-alueen rannat ovat pääosin ruo-
vikoituneita sisälahtia ja salmia. Veden vir-
taus ja vaihtuminen näillä alueilla on vähäis-
tä. Näin ollen niiden veden laatu on riippu-
vainen mantereelta virtaavien purojen vesi-
määrästä ja laadusta sekä alueiden sisäisis-
tä kasviravinnemääristä. Helsingin edustan 
pintavesien ekologisen tilan luokittelun mu-
kaan kaava-alueen meriveden laatu kuului 
ensimmäisellä suunnittelukaudella (2000–
2007) luokkaan tyydyttävä. Toisen suunnit-
telukauden (2006–2012) luokittelussa ko-
ko Helsingin edustan merialue on luokiteltu 
välttäväksi. Tila on huonontunut uusien seu-
ranta-aineistojen tultua käyttöön.

Merivesitulvat
Helsingissä merivedenkorkeus on yleensä 
alimmillaan keväällä huhti-toukokuussa ja 
korkeimmillaan marras-joulukuussa. Veden-
korkeusvaihtelu on vähäisintä kesäkuukau-
sina ja voimakkainta loka-maaliskuussa. Ve-
denkorkeuden vaihteluun vaikuttavat mm. 
ilmanpaineen muutokset, pitkäkestoiset 
yhdensuuntaiset tuulet sekä Suomenlahden 
vesirungon ominaisheilahtelut. 

Vuonna 2005 meren pinta nousi korkeim-

paan Helsingissä koskaan mitattuun arvoon-
sa tasolle N2000 +1,70 (NN +1,40, MWteor 
+1,51). Kuvassa 7 on esitetty ylin taso, mi-
hin merivesi on Helsingin alueella noussut 
vaaleanpunaisella, sekä kerran 200 vuodes-
sa esiintyväksi oletetun merivesitulvan taso 
punaisella.

2.3.4 Ilmasto
Uudenmaan ilmasto on melko leuto ja run-
sassateinen. Suomenlahti viilentää keväällä 
ja alkukesällä rannikkoseutuja ja syksyllä ja 
alkutalvella taasen lämmittää niitä. Rannik-
kovyöhyke, jonka leveys on noin 5–15 kilo-
metriä rannikolta sisämaahan, on alttiimpi 
tuulille ja myrskyille. Lämpöolot ovat talvella 
leudompia ja kesällä viileämpiä kuin Uuden-
maan muissa osissa. Paikallisesti pienilmas-
to-olot voivat vaihdella useita asteita. Sisä-
saaristo ja ympäröivien alueiden maaston-
muodot suojaavat esimerkiksi Karhusaarta 
ja Marbackenia, kun taas yleiskaava-alueen 
pohjoisosissa syntyy kylmäilman järviä kum-
pareiden väliin. 

2.3.5 Ekologinen verkosto
Östersundomin ekologisessa järjestelmäs-
sä seudullista mittakaavaa määrittää alueen 
sijainti Etelä-Suomen suurmaisemassa. Alu-
een pohjoisosat liittyvät Uudenmaan metsä-
vyöhykkeeseen ja sen keskiosat nivoutuvat 
osaksi rannikkoa seuraavaa vanhojen viljely-
maisemien ketjua. Eteläosaa hallitsevat me-
ri, saaristo sekä rannikon maisema- ja luon-
totyypit. 

Tällä hetkellä suurin osa Östersundomin 
kaava-alueesta on erilaisten luontoalueiden 
ja kulttuuriympäristöjen vallitsemaa maise-
maa. Laajat metsät niin pohjois- kuin etelä-
osissa on määritetty osaksi valtakunnallista 
ja maakunnallista ekologista verkostoa. Si-
poonkorpi on tärkeä ekologinen ydinalue, jo-
ka toimii todennäköisesti metsälajiston osal-
ta lähdepopulaationa. Sipoonkorvella ja sii-
hen liittyvillä kaava-alueen pohjoisosan met-
säalueilla on merkittävä rooli osana seudul-
lista viheralueiden verkostoa eli viherkehää.

Östersundomin yleiskaava-alueen eko-
loginen verkosto muodostuu luonnon ydin-
alueista, jotka koostuvat Natura 2000 -alu-
eista, muista suojelualueista sekä pinta-alal-
taan laajoista yhtenäisistä metsäalueista. 
Näiden lisäksi ekologiseen verkostoon kuu-
luvat ydinalueita toisiinsa kytkevät viheryh-
teydet. Tärkeimmät ekologiset yhteydet Si-
poonkorvesta rannikolle ovat yhteys Gum-
bölen ja Länsimetsän metsäalueiden kautta 
Salmenkallioon ja Mustavuorelle sekä idem-
pänä Östersundomin ja Fallbäckenin puro-
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laaksojen kautta muodostuvat yhteydet me-
renlahdille. Nämä ovat myös osa maakun-
tatason ekologista verkostoa. Lisäksi myös 
muut puronvarret toimivat etelä-pohjois-
suuntaisina viherkäytävinä.

Suurin ekologinen leviämiseste kaava-
alueella on tiestö ja erityisesti itä-länsisuun-
tainen Porvoonväylä. Moottoritien molem-
min puolin on eläinten liikkumista estävä hir-
viaita. Aidoista huolimatta hirvieläimillä on 
luontainen tarve liikkua laajoilla alueilla ja 
niitä tavataankin vuosittain myös Porvoon-
väylän eteläpuolella.

2.3.6 Kasvillisuus 
Suunnittelualue kuuluu lauhkean sekamet-
sän kasvillisuusvyöhykkeeseen, jonka kas-
villisuus on vaihtelevaa. Havupuiden runsas 
määrä on tyypillistä, samoin lehtokeskukset, 
joissa kasvaa jaloja lehtipuita. Lehtoja esiin-
tyy runsaasti, ja suotuisilla kasvupaikoilla ta-
vataan myös jalopuita. Metsien ikä vaihtelee 
kohtalaisen paljon. Pensaskerroksessa kas-
vaa melko runsaasti lehtolajeja, kenttäker-
roksen kasvillisuuden koostuessa pääasias-
sa varvuista ja ruohoista. Kaava-alueelle si-
joittuu myös soita, joista suuri osa on säily-
nyt kohtuullisen luonnontilaisina. (Kasvilli-
suusselvitys, Maa-aines-YVA:n selvitykset, 
Sito 2016.)

Purolaaksot liittävät Sipoonkorven alu-
een eteläosiin ja merenlahtiin, joille ovat lei-
mallisia rantaniityt sekä lehti- ja sekametsät. 
Merenlahdet ovat hyvin reheviä ja rannoilla 
on laajoja ruovikoita. Siellä täällä on myös 
tervaleppää kasvavia metsiköitä. 

Uuden Porvoontien molemmin puolin on 
viljelysalueita, jotka jatkuvat paikoin meren 
rantaan asti. Eteläosan kasvillisuus on asu-
tuksen, viljelyn ja laidunnuksen yhteydessä 
kulttuurivaikutteista. Alueella on myös kui-
vien kallioiden luonnonmukaisia mäntymet-
siä. Kallioiden rinteillä esiintyy tuoretta tai 
lehtomaista sekametsää.

Granö on laajalti asumatonta aluetta, jo-
ka näkyy saaren luonnossa. Rakentamisel-
ta vapaata merenrantaa on poikkeuksellisen 
paljon, mikä näkyy rannan tuntumassa ole-
vien biotooppien ja luonnonarvokohteiden 
runsautena. Saaren metsät ovat pääosin kui-
vahkoja kangasmetsiä. Lakialueiden puusto 
on kitukasvuista ja luonnontilaisen kaltaista.

2.3.7 Eläimistö
Alueen eläimistö on rannikkoseudulle tyypil-
listä. Alueen nisäkkäitä ja matelijoita ei ole 
inventoitu samalla tarkkuudella kuin esimer-
kiksi linnustoa. 

Hirvet käyttävät Östersundomin kosteita 

merenrantaniittyjä kesäisin laidunalueena. 
Hirvien lisäksi alueella tavataan valkohän-
täpeuroja ja metsäkauriita. Petoeläimistä 
yleisimpiä ovat supikoira ja kettu. Östersun-
domissa on pyydetty supikoiria ja minkke-
jä alueen vesilintujen poikastuoton paranta-
miseksi. Pyynnit ovat osa pääkaupunkiseu-
dun lintuvesien tutkimusta ja tehty Uuden-
maan riistanhoitopiirin, Helsingin yliopiston 
ja Suomen ympäristökeskuksen yhteistyö-
nä. (Yrjölä 2005)

Linnusto on alueella runsas ja monilaji-
nen. Erityisesti kaava-alueen eteläosan me-
renlahdet ovat tärkeitä elinympäristöjä mo-
nille harvinaistuneille lintulajeille. 

2.3.8 Natura 2000 -alueet, 
luonnonsuojelualueet ja suojeluvaraukset
Yleiskaava-alueella sijaitsee Mustavuoren 
lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura 
2000 -kohde (FI0100065). Natura 2000 -koh-
de kattaa yhteensä 355 hehtaaria maa- ja 
vesialueita. Osa-alueet ovat Mustavuoren, 
Porvarinlahden, Labbackan ja Kasaberge-
tin muodostama kokonaisuus, Bruksviken, 
Torpviken ja Kapellviken. Porvarinlahden 
Natura-alue ei kuulu kokonaisuudessaan 
kaava-alueeseen. Osa-alueet poikkeavat la-
jistoltaan hieman toisistaan.

Natura-alueen suojeluperusteena ovat 
sekä luontodirektiivi että lintudirektiivi. 
Luontodirektiivin luontotyypeistä alueel-
la ovat edustavimpia boreaaliset lehdot ja 
keskiravinteiset silikaattikalliot sekä kallioit-
ten pienialaiset kalkkipitoiset osat. Lajistos-
sa puolestaan korostuvat lintudirektiivin la-
jit, joita alueella pesii tai levähtää muuttoai-
koina suuri joukko. Alueelta on tavattu lisäk-
si luontodirektiivin sammallajeja sekä monia 
sellaisia kasvi- ja eläinlajeja, jotka ovat pää-
kaupunkiseudulla harvinaisia, jotkut myös 
valtakunnallisesti uhanalaisia. Uhanalaisia 
luontotyyppejä esiintyy alueella, mutta nii-
tä koskeva Helsingin kaupungin selvitys on 
kesken. 

Tarkemmat Natura-alueiden kuvaukset 
löytyvät raporteista:

 – Östersundomin yleiskaavan vaikutukset 
Mustavuoren lehto ja Östersundomin 
lintuvedet Natura-alueeseen (Sito Oy ja 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2014)

 – Arvio Östersundomin yhteisen yleis-
kaavan Suora metro -vaihtoehdon vai-
kutuksista Mustavuoren lehto ja Öster-
sundomin lintuvedet -Natura-alueeseen 
(FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-
alueeseen (FI0100066) (Sito Oy ja Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy 2017).
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Kuva 8. Kaava-alueen luonnonsuojelu-  ja Na-
tura-alueet (Sito Oy & Enviro  2017).

Natura-päätöksen mukainen aluerajaus 
perustuu valtakunnallisten luonnonsuoje-
luohjelmien aluerajauksiin ja alueelle jo pe-
rustettuihin luonnonsuojelualueisiin sekä ai-
kaisempiin kuntien tekemiin selvityksiin ar-
vokkaista kohteista. Suurin osa Natura 2000 
-alueesta on rauhoitettu myös luonnonsuo-
jelulain nojalla. Rauhoittamaton osa Musta-
vuoresta sekä Labbackan lounaisosa kuulu-
vat valtakunnalliseen lehtojensuojeluohjel-
maan. Porvarinlahti, Bruksviken, Torpviken 
ja Kapellviken rantaluhtineen ja -niittyineen 
sisältyvät vuonna 1982 vahvistettuun lin-
tuvesien suojeluohjelmaan ja näillä alueilla 
Natura-alue toteutetaan vesilain ja/tai luon-
nonsuojelulain nojalla. 

Östersundomin lintuvesien kaltaisilla 
ruovikkorantaisilla merenlahdilla pelkkä alu-

eiden rauhoittaminen ei takaa luonnonarvo-
jen säilymistä. Lintuvesillä tarvitaan aktiivi-
sia hoitotoimia, jotta vesialueet eivät kas-
vaisi umpeen eivätkä niityt ruovikoituisi tai 
pensoittuisi. 

Puroniityntien päässä sijaitseva Saari-
on arboretum on perustettu 1990-luvun al-
kupuolella ja rauhoitettu myöhemmin luon-
nonsuojelulain nojalla.

Luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisia luon-
totyyppikohteita alueella on neljä: Länsimä-
en jalopuumetsä, Östersundomin jalopuu-
metsä, Korsnäsin jalopuumetsä ja Hälting-
bergetin jalopuumetsikkö. Jalopuumetsät 
ovat luontaisesti syntyneitä ja merkittäviltä 
osin jaloista lehtipuista koostuvia. Majvikin 
alueella on alustavan arvion mukaan luon-
nonsuojelulain mukaisia jalopuumetsiköitä 
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alueen eteläosissa (Tammelin 2011). Länsi-
salmessa sijaitsee lisäksi Vantaan voimassa 
olevaan yleiskaavaan merkitty Länsimetsän 
luonnonsuojeluvarausalue.

Erityisesti suojeltavista lajeista alueella 
esiintyy lahokaviosammal, jota on paikan-
nettu yleiskaava-alueella useassa kohtees-
sa. Pääasiassa esiintymisalueet sijaitsevat 
kaavan viheralueilla (Liite 7). 

2.3.9 Sipoonkorpi
Sipoonkorvella tarkoitetaan noin 7200 heh-
taarin laajuista metsien ja viljelysmaiden 
muodostamaa aluetta, joka sijoittuu Helsin-
gin ja Vantaan kaupunkien sekä Sipoon kun-
nan alueille. Vuonna 2011 perustettu Sipoon-
korven kansallispuisto on laajuudeltaan 2300 
ha. Kansallispuiston eteläisin reuna ulottuu 
68 ha kaava-alueelle. Sipoonkorven Natura 
2000 -alueet sijaitsevat kaava-alueen ulko-
puolella. Kansallispuiston alueelle on laadit-
tu hoito- ja käyttösuunnitelma.

Sipoonkorpi koostuu pienipiirteisestä, to-
pografialtaan hyvin vaihtelevasta ja pienten 
lampien täplittämästä metsäalueesta. Alu-
eella esiintyy Etelä-Suomen oloihin nähden 
paljon harvinaisia ja uhanalaisia lajeja. Suu-
rena yhtenäisenä metsäalueena Sipoonkorpi 
tarjoaa hyvät edellytykset metsän luontaisil-
le uudistumis- ja kehitysprosesseille.

Sipoonkorven eläimistö on rikas ja siel-
lä elävät lähes kaikki eteläsuomalaiset ni-
säkäslajit. Viime vuosina alueella on tavat-
tu suurpedoista susi, karhu ja ilves. Sipoon-
korpi on myös linnustoltaan arvokas ja mo-
nipuolinen. Siellä viihtyvät suuria ja rauhal-
lisia metsäalueita elinympäristökseen vaa-
tivat lajit kuten metso (Metsähallitus 2010). 

Suomen kaikkia matelija- ja sammak-
koeläinlajeja pidetään taantuvina. Sipoon-
korvesta voi löytää kaikki Manner-Suomessa 
elävät matelijalajit: uhanalaisen rantakäär-
meen, silmälläpidettävän vaskitsan, kyyn ja 
sisiliskon. Käärmeitä on alueella runsaasti. 
Sammakkoeläimistä Sipoonkorvessa on ha-
vaittu sammakko, viitasammakko, rupikon-
na ja vesilisko. Sipoonkorpi on elinympäris-
tö lisäksi usealle uhanalaiselle tai harvinais-
tuneelle perhoselle (Honkanen 2006).

2.4 Rakennettu ympäristö
Perinteinen rakentaminen sijaitsee rannikol-
la sekä laaksopainanteiden reunamilla. Ra-
kennettu kulttuuriympäristö kuvastaa maa-
taloushistoriaa sekä yhteyksiä saaristoon. 
Vesistö on ollut luonnollinen kulkuyhteys ja 
rannan läheisyys on ollut tärkeä kriteeri asu-
tuksen sijoittumiselle. Pellot ovat sijoittu-

neet ranta-alangoille. Suunnittelualueelta 
pohjoiseen jatkuu maisemallisesti huomat-
tava Sotunginlaakson kulttuurimaisema.

Östersundomin, Husön ja Westerkullan 
kartanot viljelysmaineen, Östersundomin 
kirkko, Villa Björkudden sekä vanhat kanta-
tilat kuuluvat leimallisesti paitsi maisema-
kuvaan, myös alueen historiaan. Itse Öster-
sundomin kulttuurimaisemaa täydentävät 
myös Korsnäsissä sijaitseva höyrylaivalaitu-
ri uimahuoneineen sekä salmen toisella puo-
lella Karhusaaressa sijaitseva kalastajatorp-
pa Björntorp. 

Huvila-asutus on myös hakeutunut ve-
sistön ääreen, mikä kuvastuu hyvin raken-
netun ympäristön sijainnissa koko rannik-
kovyöhykkeellämme. Jugend-piirteiset hu-
vilat ovat tunnusomaisia alueelle ja sen yli 
satavuotiaalle huvilakulttuurille. Rakennus-
historiallisesti ja maisemakuvassakin mer-
kittävin on Fazerin suvun huvila Kantarnä-
sin kärjessä. 

Muutamat uudemmat kohteet edusta-
vat oman aikansa rakennuskulttuuria ku-
ten Kärrin pieni jälleenrakennuskauden rin-
tamamiestaloalue Uuden Porvoontien var-
ressa. Vantaan Länsimäen kerrostaloalueel-
la on tyypillistä lähiörakentamista 1970-lu-
vulta, eteläosassa 1980- ja 90-luvun kerros-
talorakentamista ja pohjoisosassa 1990-lu-
vun rivitaloja.

Pääosa rakennuskannasta on hyvin nuor-
ta. Helsinkiin liitetyn Östersundomin asutuk-
sesta pääosa sijoittuu Karhusaareen ja Land-
bohon, jotka molemmat on kaavoitettu ja 
rakennettu 1990-luvulla. Molemmat edus-
tavat yksilöllistä pientalorakentamista. 

Harvahkoa omakotiasutusta on suunnit-
telualueella useammassa paikassa. Erillisi-
nä alueina voi nimetä Vikkullantien asunto-
alueen Kasabergetin länsirinteellä, Länsisal-
men kylän Länsisalmentien varressa, Gum-
bölen asutuksen vanhan Sotungintien var-
ressa, Kappelin mäen, Östersundomin karta-
non ympäristön, Korsnäsin Uuden Porvoon-
tien molemmat puolet, Puroniityntien var-
ren, Majvikin Immersbyntien varren ja Ma-
jvikin. Millään näistä asukasmäärä ei nouse 
korkeaksi. Huolimatta asutuksen osin pit-
kästä iästä ne eivät ole tiiviitä kyläraken-
teita, vaikka lisärakentamista onkin tapah-
tunut. Asutuksen huomattavaa vähenemis-
tä on tapahtunut vain Sipooseen kuuluvassa 
Granön saaressa, jonka pohjoisrannassa oli 
vireä kyläyhteisö aina 1960-luvulle asti.

Helsinkiin liitetyn alueen keskeiset kaup-
pa- ja työpaikkarakennukset sijaitsevat Ös-
tersundomin kaupunginosassa Uuden Por-
voontien varressa. Ne muodostavat oman 
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pienen korttelialueensa yhtenäisesti suun-
nitellussa rakennusryhmässä. 

Uudesta Porvoontiestä haarautuvan 
Knutersintien varrella sijaitsevat keskeiset 
julkiset palvelut; Sakarinmäen koulu, nuori-
sotila ja päiväkoti.

Suurin kaava-alueella käynnissä oleva ra-
kennushanke, ”Sipoonranta”, sijoittuu Hel-
singin ja Sipoon rajalle, Majvikin osa-alueel-
le. Sijainti perustuu merenranta-asumisen 
vetovoimaisuuteen. Rakennukset ovat use-
ampikerroksisia ja mahdollisimman mones-
ta asunnosta on merinäköala.

Vanha tiestö sijoittuu kiinteästi maise-
marakenteeseen. Paras sijainti tielle on ol-
lut alarinteellä, jossa se on pysynyt kuivana. 
Yleiskaavan alueen vielä nykyisinkin käytös-
sä olevista vanhoista teistä ainakin Vikkul-
lantie, Sotungintie ja Kappelintie ovat peräi-
sin vähintään 1800-luvun alusta. Myös Talo-
saarentien ja Kantarnäsintien linjaukset ovat 
vähintään toistasataa vuotta vanhoja.

Uusi tienrakennus ei määritä enää sijain-
tiaan paikallisin maastollisin perustein. Sik-
si uusien teiden kallioleikkaukset ovat näky-
vä osa maisemaa Porvoonväylän ja Kehä III:n 
varressa. Porvoonväylä halkaisee maisema-
rakenteen ja jakaa suunnittelualueen kah-
teen osaan niin visuaalisesti kuin toiminnalli-
sestikin. Yleiskaava-alueelle sijoittuu Helsin-
gin seudun pisin maantietunneli Labbackan 
mäen ali.

2.4.1 Muinaismuistolain suojelemat 
kohteet
Muinaismuistolain suojelemia muinaisjään-
nöksiä ovat pronssikautiset hautaröykkiöt 
Uuden Porvoontien varrella sekä Kasaber-
getillä. Keskiaikaisia kylänpaikkoja sijaitsee 
Kärrbyssä, Malmsissa, Krogarsissa ja Skep-
parsissa sekä Länsimäessä (Västerkulla) ja 
Länsisalmessa (Heikbacka, Labbas, Gub-
backa, Måsbrot hem åkern). Vantaan alueel-
la on myös keskiaikaisten teiden jäännöksiä. 
Mustavuorella ja Myllymäen virkistysalueel-
la Länsimäessä on ensimmäisen maailman-
sodan aikaisia linnoituslaitteita ja tykkiteitä 
sekä Porvarinlahden louhos, josta on kaivet-
tu kalkkia Suomenlinnan rakentamisen ai-
kaan 1700-luvun jälkipuoliskolla. Ribbingön 
edustalla Granöfjärdenillä on uponneena 
kolme hylkyä, joista kaksi ovat muinaisjään-
nöksiä. Lisäksi Talosaaresta itään päin sijait-
see Mågsholmenin hylky. Storörnsbottnetin 
pohjukassa lähellä rantaa sijaitsee mahdolli-
nen hylyn osa (Veneliikenneselvitys, 2014), 
mutta hylyn tyyppiä tai ajoitusta ei ole tar-
kemmin määritelty. (Museoviraston rekiste-
riportaali 2014.) Muinaismuistolailla suojel-

lut alueet tai tiet ja muut kohteet on mer-
kitty selostuksen liitteenä olevaan karttaan 
”Kulttuuriympäristön suojelu- ja arvokoh-
teet”. Muinaismuistot, kuten historialliset 
kylätontit, autioituneet kylätontit ja hau-
taröykkiöt tulee huomioida tarkemmassa 
suunnittelussa. 

2.4.2 Valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti merkittävät kohteet
Yleiskaava-alueella on kolme valtakunnalli-
sesti merkittävää rakennettua kulttuuriym-
päristöä: pääkaupunkiseudun I maailmanso-
dan linnoitteet Vantaan Länsimäessä ja Hel-
singin Mustavuoressa (osittain kaava-alueel-
la) sekä kolmesta erillisestä alueesta koostu-
va Östersundomin kartano, kappeli ja Björk-
uddenin huvila. Östersundomin kartano 
kuuluu Suomenlahden rannikolla sijaitseviin 
1600-luvulla muodostettuihin kartanoihin, 
jonka talouskeskus koostuu monipuolises-
ta, ajallisesti kerroksisesta, hyvin säilynees-
tä rakennuskannasta. Östersundomin kar-
tanoympäristöön kuuluvat pieni 1700-luvun 
kirkko ja Villa Björkudden, kirjailija Zachari-
as Topeliuksen vanhuudenkoti.

Maakunnallisesti merkittäviä kulttuu-
riympäristön ja maiseman kannalta tärkei-
tä alueita ovat Länsisalmen ja Östersundo-
min kulttuurimaisemat sekä Helsingin höy-
rylaivareittien kesähuvila-asutus – Sipoon 
saaristo (2. vaihemaakuntakaavan inven-
tointi). Maakunnallisesti merkittäviä koh-
teita ovat Husön kartano, Björntorp, Sand-
backa sekä vanhat kantatilat Mutars, Kusas 
ja Rödje-Fants. Kulttuuriympäristön kannal-
ta merkittävät ja suojellut kohteet on esitet-
ty ja lueteltu liitekartassa 8. Helsingin alu-
eista on laadittu kulttuuriympäristöselvitys, 
jossa on kohteiden kuvaukset (KSV 2008:3).

2.5 Väestö
Kaava-alueella asuu noin 6400 asukasta, 

joista noin 3920 asuu Vantaalla, noin 2060 
Helsingissä ja noin 450 Sipoossa (SeutuCD 
2016 ja Sipoon kunta).

2.5.1 Helsinki
Vuoden 2016 alussa väestö jakautui Öster-
sundomin suurpiirissä kaupunginosittain 
seuraavasti: Östersundom 520, Salmenkal-
lio 10, Talosaari 67, Karhusaari 431, Landbo 
782 ja Puroniitty 188. Suurpiirin keskimääräi-
nen asukastiheys on 79 asukasta/km², kun se 
koko Helsingissä on 2902 asukasta/km². Ko-
ko Helsingin asukastiheys on kunnanosalii-
toksen myötä pienentynyt, aiemmin asukas-
tiheys oli noin 3 100 asukasta/km².
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Kaava-alueen nykyisessä väestöraken-
teessa on Helsingin osalta merkillepantavaa 
väestön ikärakenne ja ruotsinkielisten osuu-
den suuruus. Östersundomin vähälukuisas-
ta väestöstä suhteellisesti merkittävä osa on 
peruskouluikäisiä. Peruskouluikäisiä on koko 
Helsingin väestöön verrattuna kolmannek-
si eniten Östersundomin alueilla Landbos-
sa (26 %), Puroniityssä (22 %) Karhusaares-
sa (21 %). Helsingin Östersundomissa on äi-
dinkieleltään ruotsinkielisiä 20,3 %. Helsin-
gin seudulla ruotsinkielisen väestön osuus 
on n. 6 %, Uudellamaalla n. 8 %, Vantaalla 
n. 3 % ja Sipoossa 34 %. Östersundomin his-
toria osana Sipoota selittää Östersundomin 
muuta Helsinkiä suuremman ruotsinkielis-
ten suhteellisen osuuden.

Östersundom erottuu Helsingin alueelli-
sessa tarkastelussa perhevaltaisena aluee-
na, jossa asuu suhteellisesti enemmän lap-
siperheitä kuin muualla. Asuntokuntien kes-
kikoko oli siellä vuoden 2016 alussa 3,1 hen-
keä, kun se Helsingissä oli keskimäärin 1,9 
henkeä. Asuntokunnista oli yhden hengen 
asuntokuntia Östersundomissa 2016 alussa 
noin 14 prosenttia ja koko Helsingissä lähes 
50 prosenttia.

Helsingin kaupungin väestöennusteessa 
vuosille 2016–2050 perusvaihtoehdon mu-
kaisen väestöprojektion mukaan väestö kas-
vaa 683 200 asukkaaseen vuonna 2025 se-
kä 756 500 asukkaaseen vuonna 2050.  No-
pean kasvun vaihtoehdossa Helsingin väes-
tön arvioidaan kasvavan 695 000 asukkaa-
seen vuonna 2025 ja 866 000 asukkaaseen 
vuonna 2050. Vuoden 2016 alusta Helsingin 
väestö kasvaa vuoteen 2050 mennessä pe-
rusvaihtoehdon mukaan noin 128 000 asuk-
kaalla ja nopean kasvun vaihtoehdon mu-
kaan noin 240 000 asukkaalla. Väestönkas-
vusta vajaat kaksi kolmasosaa on ennusteen 
mukaan muuttovoittoa ja loput luonnollista 
väestökasvua koko ennustejakson ajan. Ös-
tersundomin rakentamisella on tärkeä roo-
li Helsingin väestökasvun mahdollistajana.

2.5.2 Vantaa
Vantaan puoleisella suunnittelualueen osalla 
Länsimäessä asuu noin 3 880 ja Länsisalmes-
sa noin 30 asukasta. Vaaralassa suunnittelu-
alueen puolella on muutama asukas, Ojan-
gossa ei suunnittelualueen puolella ole asu-
tusta. Koko Länsimäen väkiluku oli suurim-
millaan 6354 asukasta v. 1999 ja on vuodes-
ta 2006 alkaen ollut n. 5700. Länsimäen kau-
punginosan väestöstä vieraskielisiä on 37 %.

Vantaan väestönkasvu on 2010-luvul-
la ollut n. 1,1 % - 1,8 % vuodessa ja pääosin 
johtunut muuttovoitosta. Muuttoliikkeestä 

johtuu myös kokonaisväestönkasvun selkeä 
vuosittainen vaihtelu. Vantaan muuttovoitto 
on suurimmilta osin viime vuosina perustu-
nut ulkomaan muuttovoittoon, mutta vuon-
na 2015 kotimaan muuttovoitto oli suurempi 
kuin ulkomaan muuttovoitto. Kotimaan net-
tomuuton määrä on vaihdellut reilun 1 417 
henkilön muuttovoitosta vuoden 2013 vajaa-
seen 500 henkilön muuttotappioon keskiar-
von ollessa lähellä nollaa.

2.5.3 Sipoo
Majvikissa oli vuonna 2016 asukkaita 451. 
Suurin asutuskeskittymä on Sipoonrannan 
alue. Lisäksi alueen asutus sijoittuu asema-
kaavoittamattomille pientaloalueille kuten 
Björkhagaan ja Råkilaan. Sekä Majvikissa et-
tä Granön saarella on myös jonkin verran va-
paa-ajanasutusta. Granön kylä oli aktiivisim-
min asutettu 1800-luvulta 1960-luvulle, min-
kä jälkeen se on toiminut pääosin virkistys-
käytössä. 

Sipoon kunnan yleiskaavan 2025 yhtey-
dessä hyväksytyn kasvustrategian mukai-
nen tavoite oli 5 % vuosittainen väestönkas-
vu. Päivitetyn kuntastrategian mukaiset ta-
voitteet ovat hieman maltillisemmat. Kun-
nan palvelukysyntälaskurin väestökasvuen-
nuste on linjassa strategian mukaisiin väes-
tökasvutavoitteisiin. Kunnan oman väestö-
ennusteen mukaan kunnan asukasluku kas-
vaa vuoteen 2029 mennessä n. 35 000 asuk-
kaaseen ja vuoteen 2049 mennessä 66 000 
asukkaaseen. Sipoon kunnan väestö kasvoi 
vuonna 2016 2,6 %.

Koko kunnan väestöennuste koostuu 
kunnan eri osa-alueiden trendiennustees-
ta ja osa-alueille syötetystä asuntotuotan-
nosta. Lähivuosien (1–5 vuotta) ennuste pe-
rustuu pääosin lainvoimaisten asemakaavo-
jen mukaiseen asuntotonttivarantoon sekä 
niistä tehtyihin tonttikauppoihin ja -varauk-
siin. Pitkän aikavälin arvio (5–20 vuotta) pe-
rustuu kaavoitusohjelman tavoitteisiin asun-
totuotantoa sisältävien asemakaavojen ta-
voitteellisesta etenemisestä ja sisällöstä se-
kä strategisten osayleiskaavojen mitoituk-
seen ja toteuttamiseen. Majvikin osa-alu-
eelle kunnan palvelukysyntälaskurissa (vä-
estöennuste) arvioitu Majvikin väestömäärä 
vuonna 2035 on 1 000 asukasta. Granöseen 
ei ole suunniteltu eikä ennustettu uutta ym-
pärivuotista asumista.

2.6 Palvelut
Nykyisin kaava-alueen eri osa-alueilla on hy-
vin erilaiset lähipalvelut. Vantaan Länsimäen 
alueella on varsin kattavat lähipalvelut, mut-

ta muilla osa-alueilla lähipalvelut ovat mel-
ko vähäisiä.

2.6.1 Kaupan palvelut
Vähittäiskaupan osalta Östersundom on ny-
kyisin Itäkeskuksen, Vuosaaren Columbuk-
sen ja Vantaan Porttipuiston lähipalvelu-
aluetta. Nämä palvelut ovat saavutettavis-
sa henkilöautolla 10 minuutin sisällä nykyi-
sellä tieverkolla ja liikennemäärillä. Vantaan 
Länsimäessä on lähipalveluita ja kolme päi-
vittäistavarakauppaa, joista kaksi on suun-
nittelualueella. Östersundomin paikalliset 
kaupalliset palvelut ovat keskittyneet Uu-
den Porvoontien yhteyteen. Östersundo-
min kyläkeskuksessa (Östersundom cent-
rum) on yksi päivittäistavarakauppa ja hie-
man paikallista liiketoimintaa. Karhusaares-
sa toimii kesäisin pieni veneilijöille suunnat-
tu kauppa. Majvikissa on tilakauppa ja Storö-
renin palvelut.

Lähimmät kaava-alueen ulkopuoliset 
kaupalliset keskittymät ovat (etäisyydet Ös-
tersundomin kyläkeskukselta):

 – Västerskog 5 km (pieni pt-kauppa) 
 – Mellunmäki 5 km (suuri pt-kauppa + pu-

beja)
 – Itäkeskus 7 km (kaikki palvelut)
 – Vuosaari 7 km (suuri pt-kauppa, kauppa-

keskus ja pubeja)
 – Hakunilan keskus suunniteltuine laajen-

nuksineen 7 km
 – Vantaan Porttipuisto 7 km (erikoistava-

rakauppaa)
 – Söderkullan keskus 9 km (2 pt-kauppaa 

+ muita palveluja)
 – Pakkala–Tammisto 13 km (kaikki palve-

lut)
 – Porvoon Kuninkaanportti 28 km
 – Gumbostrand 7 km (kioski, taidegalle-

ria, ravintola, designkauppa ym. liiketoi-
mintaa)

2.6.2 Julkiset palvelut
Alueen kannalta keskeisesti, Uuden Por-
voontien ja Knutersintien risteykseen sijoit-
tuu Sakarinmäen koulu, joka on toiminut ta-
paamispaikkana Östersundom-Västerskog 
-alueen koululaisille ja tapahtumapaikkana 
julkisille tilaisuuksille. Östersundomin kirkko 
sijoittuu myös alueen kannalta keskeisesti. 
Alueen ruotsinkielisistä palveluista mainitta-
koon peruskoulun ala-asteen koulut Väster-
sundoms skola Länsisalmessa ja Östersun-
dom Skola Sakarinmäessä. Ruotsinkieliset 
vanhusväestön palvelut ovat puutteelliset 
koko alueella. Vantaan Länsimäessä toimi-
nut Pallastunturintien alakoulu yhdistyi Län-
simäen kouluun ja Pallastunturintien koulu-
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Kuva 9. Alueen palvelut (pienennös).

rakennus on purettu.
Kaava-alueella tai sen läheisyydessä on 

seuraavia julkisia palveluja:

Helsinki:
 – Sakarinmäen koulu
 – Östersundom skola
 – Sakarinmäen nuorisotila
 – Sakarinmäen päiväkoti
 – Landbon päiväkoti
 – Leikkipaikka Karhunneva
 – Leikkipaikka Krapupuisto
 – Östersundomin kirkko
 – Landbonkentän lähiliikuntapaikka
 – Koirametsä

Vantaa:
 – Västersundoms skola 
 – Länsimäen koulu
 – Terveysasema
 – Länsimäessä kolme päiväkotia
 – Länsimäen kirjasto ja nuorisotalo
 – Länsimäen kirkko
 – Tuetun asumisen asumisyksikkö (Kum-

pukoti)
 – Länsimäessä useampi lähiliikunta- ja 

leikkipaikka

Sipoo:
 – Sipoon lähimmät julkiset palvelut sijoit-

tuvat kaava-alueen ulkopuolelle Söder-
kullaan, missä on mm. koulukeskus, päi-
väkoteja, urheilukenttä ja kirjasto (+yk-
sityiset palvelutalo, uimahalli ja urhei-
luhalli).

2.6.3 Muut palvelut
Alueen tärkein merellisten palveluiden tar-
joaja on Winbergin venesatama Karhusaa-
ressa. Sipoonrannassa toimii melontakerho. 
Kaava-alueella toimii useita hevostiloja, jot-
ka tarjoavat mahdollisuuksia ratsastushar-
rastukseen. Merkittävin näistä on Husön rat-
sastuskeskus.
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2.7 Elinkeinot
Vantaan ja Helsingin puoleisella kaava-alu-
eella oli vuonna 2015 yhteensä 348 yksityis-
tä toimipaikkaa, joissa henkilöstömäärä on 
yhteensä 940. Julkisia toimipaikkoja oli 18, 
joissa oli yhteensä 244 työpaikkaa (Seutu 
Cd 2016). Sipoon puolella Majvikissa yksityi-
siä työpaikkoja oli 80 vuonna 2014 (Yhdys-
kuntarakenteen seurantajärjestelmä YKR). 
YKR:n mukaan kaava-alueella oli vuonna 
2014 1 178 työpaikkaa. Toimialoista eniten 
työpaikkoja on teollisuudessa. Lähes neljän-
nes alueen työpaikoista on Valio Oy:n teh-
taalla Vantaan Vaaralassa. Terveys- ja sosi-
aalipalveluissa oli lähes 14 %, kauppapalve-
luissa 11,6 % ja koulutuspalveluissa 11 % alu-
een työpaikoista. Kiinteistöalalla ja raken-
tamisessa on myös huomattava osa alueen 
työpaikoista (Syke, YKR 2014).

Elinkeinojen näkökulmasta alue ei enää 
elä maataloudesta, vaikka kaava-alueella 
harjoitetaankin edelleen maataloutta ja sen 
osana hevostilatoimintaa. Alkutuotanto on 
työpaikkoina mitaten vähäistä. Varsinaises-
sa peltoviljelyssä on biodynaaminen tila Ma-
jvikissa sekä Westerkullan kartanon pellot. 
Östersundomin alueella toimii useita eri ko-
koisia hevostiloja. Suurin on usean kymme-
nen hevosen ratsastuskeskus Husössä.

2.8 Liikenne

2.8.1 Liikkuminen
Alueen liikenteestä valtaosa on alueen lä-
pi kulkevaa liikennettä. Nykyisen maankäy-
tön synnyttämä liikkuminen alueella tukeu-
tuu voimakkaasti henkilöautoon. Landbon 
ja Karhusaaren matkoista arviolta noin 80 % 
tehdään henkilöautolla. Kaava-alueen muil-
la rakennetuilla alueilla henkilöauton kulku-
muoto-osuus on samaa suuruusluokkaa lu-
kuun ottamatta Länsimäen kerrostaloaluet-
ta. Tämä on johdonmukaista seurausta sii-
tä, että pienellä tehokkuudella toteutettu ra-
kentaminen sijoittuu laajalle alueelle pitki-
en keskinäisten välimatkojen päähän. Myös 
palvelut sijaitsevat etäällä. Asukaspohja ja 
rakenteen hajanaisuus eivät mahdollista 
korkean palvelutason joukkoliikennetarjon-
taa.

2.8.2 Nykyinen liikenneverkko
Alueen tärkeimmät itä-länsisuuntaiset tie-
yhteydet ovat Porvoonväylä (vt7) ja Uusi 
Porvoontie (mt170), jotka toimivat yhteyk-
sinä Helsingin keskustan ja Porvoon suun-
tiin. Kehä III välittää liikennettä pohjois-ete-
läsuunnassa. Porvoonväylä ja Kehä III ovat 
valtakunnallisesti merkittäviä pääteitä ja osa 

Kuva 10. Yleiskaava-alueen  työpaikkojen toimiala-
jakauma (YKR-aineisto 2014). 
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kansainvälistä E18 yhteyttä ja Euroopan laa-
juista TEN-T-ydinverkkoa. E18 on 1 890 ki-
lometriä pitkä eurooppatie, joka alkaa Poh-
jois-Irlannin Craigavonista ja päättyy Venä-
jän Pietariin. Porvoonväylä ja Kehä III ovat 
lisäksi tärkeimmät tieverkon yhteydet Vuo-
saaren satamaan.

Helsingin Östersundomissa on n. 17 km 
valtion maanteitä. Merkittävimmät ovat 
Porvoonväylä, Kehä III ja Uusi Porvoontie. 
Liikenneverkko koostuu pääosin teistä lu-
kuun ottamatta Vantaan Länsimäkeä sekä 
Helsingin Karhusaarta ja Landbota, joissa on 
katuverkko. Lisäksi Sipoossa rakenteilla ole-
va Sipoonranta rakentuu kaupunkimaiseksi 
katuineen. Alueella on runsaasti tiekuntien 
yksityisteitä, jotka ovat olleet kunnallises-
sa rekisterissä. Tämän lisäksi on huomatta-
va määrä muita yksityisiä teitä.

Nykyiset henkilöautoliikenteen määrät 
on esitetty kuvassa 22. Porvoonväylän lii-
kennemäärä vuonna 2016 oli Knutersintien 
länsipuolella n. 29 600 ja itäpuolella n. 30 
200 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kehä III:lla 
oli ajoneuvoliikennettä Uuden Porvoontien 
pohjoispuolella n. 17 600 ja eteläpuolella n. 
10 700 ajon/vrk.  Uuden Porvoontien liiken-
nemäärät olivat Knutersintien länsipuolella 
7 100 ja itäpuolella 6 000 ajon/vrk. Vastaa-
villa väylillä maksimikapasiteetit ovat moot-
toritiellä (2+2 kaistaa) n. 80 000 ajoneuvoa 
vuorokaudessa ja maantiellä (1+1 kaistaa) 
n. 20 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Kapa-
siteetin riittävyyden kannalta niukimmat ti-
lanteet sattuvat arkisin aamun ja iltapäivän 
vilkkaimpiin hetkiin. Nykyisestä liikennever-
kosta mainittakoon lisäksi vähäliikenteiset 
yhdystiet Sotungintie (800 ajon/vrk) ja Knu-
tersintie (1 300 ajon/vrk) sekä Immersbyntie 
(300 ajon/vrk).

Liikennemäärien ennustetaan kasvavan 
merkittävästi myös siinä tapauksessa, että 
Östersundomiin tai Etelä-Sipooseen ei tuli-
si suunniteltua maankäyttöä.

2.8.3 Joukkoliikenne
Yleiskaava-alueen joukkoliikennetarjonta 
perustuu bussiliikenteeseen. Vantaan Länsi-
mäen kautta kulkevat bussilinjat välittävät 
matkustajia Mellunmäen metroasemalle, 
Tikkurilaan sekä muualle Vantaalle. Helsin-
gin ja Sipoon kaava-aluetta palvelee myös 
Uutta Porvoontietä ruuhka-aikaan noin 15–
30 minuutin välein kulkeva Söderkullan ja 
Porvoon suunnan bussiliikenne. Östersun-
domin linjat syöttävät matkustajia Öster-
sundomin keskuksesta Helsingin keskus-
tan suuntaan ajaviin Porvoon-busseihin se-
kä met roon Itäkeskuksessa. Östersundomin 

bussilinjat palvelevat myös alueen sisäis-
tä liikennetarvetta kuten koulumatkayhte-
yksiä. Osa Östersundomin alueen bussilii-
kenteestä hoidetaan pienkalustolla pienten 
matkustajamäärien sekä isoille busseille mi-
toitettujen kääntöpaikkojen puutteen ta-
kia. Yleiskaava-alueen joukkoliikenteen jär-
jestämisestä vastaa Helsingin seudun liiken-
ne (HSL). 

2.8.4 Jalankulku ja pyöräily
Jalankulku- ja pyöräilyväyliä on mt 170 var-
rella (pääosin pohjoispuolella) sekä osittain 
Kehä III varrella valtion toteuttamina, sa-
moin Knutersintien varrella Landbon ja vt 7 
eteläpuolen välillä sekä Sakarinmäen kou-
lun kohdalla. Vantaalla Länsimäen katu-
verkkoon kuuluvat jalankulku- ja pyöräily-
väylät sekä runkoyhteydet Hakunilan suun-
taan. Landbon ja Karhusaaren rakentami-
sen yhteydessä näille asuinalueille on raken-
nettu sisäisiä jalankulku- ja pyöräilyväyliä. 
Karhusaarentien varteen Helsingin kaupun-
ki toteutti yhdistetyn jalankulku- ja pyöräily-
väylän vuosien 2009–2010 aikana. 

Muilta osin alueella kuljetaan jalan ja 
pyöräillään teillä ja kaduilla. Lisäksi yleiskaa-
va-alueella on lähinnä ulkoilukäyttöön tar-
koitettuja reittejä, joita pitkin voidaan kävel-
lä ja osittain myös pyöräillä.

2.8.5 Vesiliikenne
Rannikkoa pitkin kulkee Uudenmaan vilk-
kaimmin liikennöityjä vesiväyliä. Kaava-
alueella on neljä pienvenesatamaa. Lisäksi 
Korsnäsin salmessa on yksittäisiä pieniä ve-
nesatamia ja laitureita. Alueen satamista ja 
erityisesti Karhusaaressa sijaitsevasta Win-
bergin satamasta hoidetaan tärkeitä yhte-
yksiä saaristoon. Suuri osa veneliikentees-
tä on vapaa-ajan veneilyä, joka käyttää ve-
neväyliä.

2.9 Yhdyskuntatekninen huolto
Alueen talousveden jakeluverkosta vastaa 
pääosin Sipoon Vesi -liikelaitos. Sipoon ve-
den toiminta-alueeseen kuuluvat Landbon, 
Itäsalmen keskustan, Karhusaaren ja Kors-
näsin kaava-alueet. Talousveden Sipoon 
Vedelle toimittaa Tuusulan seudun vesilai-
tos. Tuusulan seudun vesi toimittaa Sipoon 
kunnalle talousveden ja Sipoon Vesi vastaa 
verkostossaan veden laadusta ja paineesta. 
HSY:n toimialueeseen kuuluvat Vantaan alu-
eet ja ne Helsingin alueet, jotka kuuluivat en-
nen kuntaliitosta Helsinkiin tai Vantaaseen.

Nykyinen runkovesijohto sijaitsee Uuden 
Porvoontien varrella. Runkovesijohto on 
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kytketty sekä Helsingin että Sipoon verkos-
toon. Talousveden syöttö alueelle tapahtuu 
Sipoon vesijohtoverkosta. Alueen siirtovie-
märi sijoittuu runkovesijohdon tuntumaan. 
Siirtoviemärillä johdetaan Sipoon ja Öster-
sundomin jätevedet Helsingin verkkoon ja 
edelleen Viikinmäen jätevedenpuhdista-
molle. Siirtoviemärin vietto-osuuksiin on lii-
tetty alueen pääjätevesipumppaamot. Ole-
massa oleva vesihuoltoverkosto on mitoi-
tettu palvelemaan lähinnä nykyistä asukas-
määrää. Nykyisellä vedenjakelujärjestelmäl-
lä pystytään vedenjakelu järjestämään enin-
tään 900 uudelle asukkaalle. Jätevesien run-
kojohto kestää mitoitustilanteesta riippuen 
3 200–3 800 asukkaan lisäyksen alueella.

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaa-
vaehdotuksessa (Östersundomin alue, 
16.11.2017) on osoitettu olemassa olevien ja 
suunniteltujen 400 kV ja 110 kV voimajohto-
jen johtoreitit sekä maakaasun runkoputki. 
Alueella sijaitsee kantaverkkoyhtiö Fin grid 
Oyj:n 400 kV ja 110 kV kantaverkkoa sekä 
paikallisten jakeluverkonhaltijoiden 110 kV 
alueverkkoa ja jakeluverkostoja. Alueella on 
kolme sähköasemaa, joista Landbon sähkö-
asema palvelee suurinta osaa alueesta.  Väs-
terkullan kiilan nykyisten asukkaiden säh-
könsyöttö on toteutettu Vuosaaren sähkö-
asemalta Helen Sähköverkko Oy:n toimesta. 
Länsimäen ja Länsisalmen nykyisten asuk-
kaiden sähkönsyöttö on toteutettu Vaaralan 
sähköasemalta Vantaalta Vantaan Energia 
Sähköverkot Oy:n toimesta. Lisäksi kaava-
alueen läpi kulkee Gasum Oy:n korkeapai-
neinen maakaasun siirtojohto. 

Yleiskaava-alue kuuluu pääosin Kera-
van Energia Oy:n tytäryhtiön Etelä-Suomen 
Energia Oy:n jakelualueeseen. Nykyiset ja-
keluverkot muodostuvat keskijännitever-
kosta, puistomuuntamoista sekä pienjänni-
teverkosta. Jakeluverkot on toteutettu pää-
osin ilmajohtona. 

Vantaan alueella ja Sipoonrannassa on 
kaukolämpöverkkoa. Sipoonrannan lämmi-
tys tuotetaan Immersbyntien varressa sijait-
sevassa Keravan Energia Oy:n väliaikaises-
sa lämpökeskuksessa. Muilta osin kaava-alu-
een lämmitysratkaisut ovat kiinteistökohtai-
sia. Pääasiallisia lämmitysmuotoja ovat suo-
ra sähkölämmitys, maalämpö, öljy ja puu.

Kaava-alueella sijaitseva Vantaan Ener-

gia Oy:n Långmossebergenin jätevoimala on 
otettu tuotantokäyttöön vuonna 2014. Jäte-
voimala tuottaa vuodessa noin puolet koko 
Vantaan tarvitsemasta kaukolämmöstä. Tä-
män lisäksi voimala tuottaa noin 30 % Van-
taan vuotuisesta sähköntarpeesta.

Yleiskaava-alueesta Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien alueet kuuluvat HSY jätehuollon 
toimialueeseen ja Sipoon kunnan jätehuol-
to on järjestetty Rosk’n Roll -jätehuoltopal-
velun kautta.

2.10 Ympäristöhäiriöt

2.10.1 Maaperän pilaantuneisuus
Helsingin Östersundomin taustapitoisuudet 
eli pilaantumattoman maaperän haitta-ai-
nepitoisuudet tutkittiin vuonna 2009. Maa-
seutumaisen ja harvaan asutun alueen taus-
tapitoisuudet poikkesivat muun Helsingin pi-
toisuuksista eräiltä osin. Ihmisen toiminnas-
ta ympäristöön leviävän PCB:n pitoisuus ei 
ylittänyt yhdessäkään pintamaanäytteessä 
valtioneuvoston asetuksessa (VnA214/2007) 
annettua alinta vertailuarvoa ja arseenin pi-
toisuudet ylittivät tämän kynnysarvon puo-
let harvemmin kuin muualla Helsingissä. Sa-
vi- ja silttimaissa kuparin, nikkelin, lyijyn ja 
sinkin pitoisuudet olivat hieman pienem-
mät kuin muualla Helsingissä. Hiekkamaissa 
sen sijaan havaittiin hieman suurempia me-
tallipitoisuuksia kuin muun Helsingin hiek-
kamaassa, sillä hiekka on tutkitulla alueella 
hyvin hienoainespitoista.

Maaperän pilaantumista mahdollisesti 
aiheuttavia toimintoja on yleiskaavan alu-
eella tiedossa vain muutamia. Toiminnot 
ovat yksittäisiä polttonesteen jakeluasemia, 
kauppapuutarha, ajoneuvovarikko sekä ve-
nesatama- ja telakka-alue. Pilaantumis-
ta ovat voineet aiheuttaa myös esimerkiksi 
mahdolliset alueelle tehdyt täytöt tai epävi-
ralliset ilman lupaa toimineet pienet kaato-
paikat. Myös merenpohjan sedimentit voi-
vat paikoin sisältää kohonneita haitta-aine-
pitoisuuksia.

2.10.2 Melu, tärinä ja runkoäänet
Porvoonväylä, Kehä III, Uusi Porvoontie ja 
Itäväylä ovat yleiskaava-alueen merkittä-
vimmät melulähteet. Melua aiheuttavat 

myös Vuosaaren sataman toiminnot se-
kä satamaradan tavarajunaliikenne pinta-
osuuksillaan. Tavarajunaliikenne aiheutta-
nee myös tärinää ja runkoääniä. Tavarajuna-
liikenne on nykyisellään harvoin toistuvaa, 
mutta painottuu yöaikaan, mikä vaikuttaa 
häiritsevyyteen ainakin tulevassa Länsisal-
messa.

Meluesteitä alueella ei laajamittaisesti 
nykyisin ole, poikkeuksena Vuosaaren sata-
man maaliikenneyhteyksien melusuojauk-
set sekä Landbon meluvalli. Vuosaaren sa-
taman melun leviämistä on pyritty vähentä-
mään satama-alueen pohjoisreunan melu-
muurilla. Siitä huolimatta päivän 45 dB me-
luohjearvo ylittyy Porvarinlahden luonnon-
suojelualueella sekä lähistön loma-asumi-
seen käytettävillä alueilla. Päivän melutasot 
alittavat kuitenkin sataman ympäristöluvan 
ehtona olevan 55 desibelin raja-arvon.

2.10.3 Muut ympäristöhäiriöt ja ilmanlaatu
Yleiskaava-alueen ilmanlaatu on pääosin hy-
vä. Eniten haitallisia päästöjä aiheuttaa Por-
voonväylän ja Kehä III:n ajoneuvoliikenne.

Yleiskaava-alueen läheisyydessä toimii 
laitoksia, joilla voi olla laitosalueen ulkopuo-
lelle leviäviä ympäristövaikutuksia. Noin 1 
km kaava-alueelta etelään sijaitsevat Vuo-
saaren satama ja Helen Oy:n Vuosaaren A- 
ja B-voimalaitokset. Vuosaaren sataman ja 
voimalaitosten ei arvioida aiheuttavan kaa-
va-alueen toiminnoille merkittäviä ympäris-
töhäiriöitä.

Vantaan alueella toimii teollisuuslaitok-
sia ja Vantaan Energia Oy:n Långmosseber-
genin jätevoimala. Vantaan alueella sijait-
sevat suuronnettomuusvaaraa aiheuttavi-
en kemikaaleja varastoivien laitosten vaiku-
tukset on arvioitu alustavasti vähäisiksi yleis-
kaava-alueella. Långmossebergenin jätevoi-
malan vaikutuksia on kuvattu tarkemmin 
erillisessä vaikutusten arviointiraportissa.

2.11 Maanomistus
Helsingin alueella Helsingin kaupunki omis-
taa 61 % maa-alueista aktiivisen maanhan-
kintapolitiikan tuloksena (tilanne 14.5.2018). 
Sipoon ja Vantaan alueilla yksityinen maan-
omistus on vallitsevaa.



27

Kuva 11. Kaava-alueen maanomistus 15.5.2018.
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Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017

¢ 0 3 6 km

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 29.11.2017

3.1 Maakuntakaavoitus
Yleiskaava-alueella on voimassa useita maa-
kuntakaavoja. Vantaan alueella ja Vantaas-
ta Helsinkiin vuonna 2009 liitetyn ns. Väs-
terkullan kiilan alueella on voimassa Uu-
denmaan maakuntakaava (lainvoima 2007). 
Vantaan osalta on lisäksi voimassa Uuden-
maan 1. vaihemaakuntakaava (lainvoima 
2012). Sipoosta Helsinkiin liitetyllä alueel-
la ovat voimassa Maakuntakaava 2000 se-
kä Itä-Uudenmaan 1., 2., 3. ja 4. vaiheen vai-
hemaakuntakaavat (aikaisemmat seutukaa-
vat). Sipoon Majvikin ja Granön alueilla on 
voimassa Itä-Uudenmaan maakuntakaava 
(lainvoima 2011).

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava sai 
lainvoiman vuonna 2016. Päättäessään kaa-
vasta maakuntavaltuusto jätti hyväksymättä 
Östersundomin taajamatoimintojen alueen 
Sipoonjokeen asti. Hyväksymättä jätetty, 
kuntien yhteistä yleiskaavaa laajempi alue 
on määritelty yhdeksi metropolimaakunnan 
tärkeimmistä uusista kasvualueista. 2. vai-
hemaakuntakaavaa Östersundomin alueel-
le on laadittu rinnan yleiskaavan kanssa. Ös-
tersundomin maakuntakaavassa ratkaistaan 
merkittävän kasvuvyöhykkeen kytkeytymi-
nen maakunnan aluerakenteeseen, ja yhtei-
sessä yleiskaavassa ratkaistaan alueen yksi-
tyiskohtaisempi maankäyttö.

Östersundomin maakuntakaavaehdo-
tus oli julkisesti nähtävillä sekä lausunnoil-
la tammi-helmikuussa 2015. Ehdotukses-
ta pyydettiin luonnonsuojelulain edellyttä-
mät Natura-lausunnot Metsähallitukselta ja 
Uudenmaan ELY-keskukselta. Molemmis-
sa lausunnoissa todettiin, että kaavaratkai-
sut aiheuttavat merkittävää haittaa Natura-
alueen suojelun perusteena oleville luonto-
arvoille, ja edellyttävät muutoksia Salmen-
kallion alueelle sekä Kapellvikenin ja Karlvi-
kin alueille. Tästä johtuen maakuntakaava-
ehdotusta muutettiin ja siitä laadittiin uusi 
Natura-vaikutusten arviointi. Keväällä 2017 
Uudenmaan liitto pyysi viranomaisten lau-

Kuva 12.  Ote  voimassaolevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 29.11.2017 (Uudenmaan liitto).

3 Suunnittelutilanne
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UUDENMAAN 2. VAIHEMAAKUNTAKAAVA - Östersundomin alue
ETAPPLANDSKAPSPLAN 2 FÖR NYLAND - Östersundoms område

0 2 4 6 81
  km Pohjakartta-aineisto © Maanmittauslaitoksen Maastokartta 1:100 000 05/2012

Mittakaava
Skala 1:100 000

EHDOTUS - MAAKUNTAHALLITUS 23.04.2018 - MAAKUNTAVALTUUSTO 12.06.2018
FÖRSLAG - LANDSKAPSSTYRELSEN 23.04.2018 - LANDSKAPSFULLMÄKTIGE 12.06.2018

Merkinnät
Beteckningar

Merkintöihin liittyy maakuntakaavamääräyksiä
Till beteckningarna hör landskapsplanebestämmelser

Tiivistettävä alue
Område som ska förtätas

Raideliikenteeseen tukeutuva taajamatoimintojen alue
Område för tätortsfunktioner som stöder sig på spårtrafik

Keskustatoimintojen alue
Område för centrumfunktioner

Merkitykseltään seudullinen vähittäiskaupan suuryksikkö
Stor detaljhandelsenhet av regional betydelse

Teollisuusalue
Industriområde

Virkistysalue
Rekreationsområde

Viheryhteystarve
Behov av grönförbindelse

Luonnonsuojelualue 
Naturskyddsområde

Moottoriväylä
Motorled

Seututie
Regional väg

Eritasoliittymä
Planskild anslutning

Liikenneväylän katkoviivamerkintä osoittaa vaihtoehtoisen
ratkaisun tai ohjeellisen linjauksen
Trafikled betecknad med streckad linje anger en alternativ
lösning eller riktgivande sträckning

Pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli
Tvärgående kollektivtrafikförbindelse i huvudstadsregionen

400 kV voimajohto
400 kV kraftledning

110 kV voimajohto
110 kV kraftledning

110 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus 
110 kV kraftledning, riktgivande sträckning

Pohjavesialue
Gundvattenområde

Maakunnallisesti merkittävä kulttuuriympäristö
Kulturmiljö av intresse på landskapsnivå

Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö 
(RKY 2009)
Byggd kulturmiljö av riksintresse (RKY 2009)

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava - 
Östersundomin alueen raja
Etapplandskapsplan 2 för Nyland - 
Östersundoms områdets gräns

Arvokas harjualue tai muu geologinen muodostuma
Värdefull ås eller annan värdefull geologisk formation

Taajamatoimintojen alue
Område för tätortsfunktioner

Työpaikka-alue
Arbetsplatsområde

Yhdysrata
Förbindelsebana

Liikennetunneli
Trafiktunnel

Yhdyskuntateknisen huollon alue
Område för samhällsteknisk försörjning

Energiahuollon alue tai kohde
Område eller objekt för energiförsörjning

Jäte- ja energiahuollon alue
Område för avfallshantering och energiförsörjning

400 kV voimajohdon ohjeellinen linjaus
400 kV kraftledning, riktgivande sträckning

Maakaasun runkoputki
Naturgashuvudledning

Ylijäämämaiden loppusijoitukseen varattu alue
Område reserverat för slutdeponering av överskottsjord

Natura 2000 verkostoon kuuluva tai ehdotettu alue
Område som hör till eller föreslagits höra till nätverket Natura 2000

Joukkoliikenteen vaihtopaikka
Omstigningplats för kollektivtrafik

Saaristovyöhykkeiden välinen raja
Gräns mellan skärgårdszoner

vz1 Mantereen rantavyöhyke ja sisäsaaristo
Fastlandets strandzon och inre skärgården

TP1

Kunnan raja
Kommungräns

Liikenteen yhteystarve
Behov av trafikförbindelse

Runkovesijohto
Stamvattenledning

Kuva 13. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue (Uudenmaan maakuntavaltuusto 12.6.2018).

sunnot kahdesta vaihtoehtoisesta maakun-
takaavaehdotuksesta (ns. pohjoinen ja suo-
ra), jotka poikkesivat toisistaan lähinnä Van-
taan alueella metrolinjauksen sekä taajama- 
ja viheraluerakenteen osalta. Lokakuussa 
2017 maakuntahallitus päätti asettaa nähtä-
ville ns. suoran vaihtoehdon mukaisen muu-
tetun maakuntakaavaehdotuksen (päivätty 
16.11.2017). Kaavaehdotuksen aineisto oli 
nähtävillä 3.1.2018 asti. Maakuntavaltuusto 
hyväksyi Östersundomin maakuntakaavan 
kokouksessaan 12.6.2018. Maakuntahalli-
tus päätti 17.9.2018 määrätä maakuntakaa-
van tulemaan voimaan ennen kuin se on saa-
nut lainvoiman. Kaavasta on valitettu Hel-
singin hallinto-oikeuteen. Helsingin hallin-
to-oikeus on antanut asiassa välipäätöksen 
19.10.2018 (18/0631/5). Päätöksellään hallin-
to-oikeus kieltää maakuntavaltuuston pää-
töksen täytäntöönpanon. Hallinto-oikeus 

antaa päätöksen maakuntakaavaa koskeviin 
valituksiin myöhemmin erikseen. Välipäätös 
kumoaa maakuntahallituksen tekemän kaa-
van voimaansaattamispäätöksen. Kaava-
alueella säilyvät voimassa nyt voimassa ole-
vien maakuntakaavojen merkinnät.

Östersundomin alue ei sisälly syksyllä 
2017 voimaan tulleeseen Uudenmaan 4. vai-
hemaakuntakaavaan. Östersundomin alue 
sisältyy Uusimaa-kaava 2050 -kokonaismaa-
kuntakaavaan, jonka valmistelu on käynnis-
tetty keväällä 2017. Uusimaa-kaavan 2050 
luonnos oli nähtävillä syksyllä 2018. Luon-
noksessa Östersundomin alueen ratkaisu on 
pääperiaatteiltaan sama kuin valtuuston hy-
väksymässä Östersundomin maakuntakaa-
vassa. Uusimaa-kaava 2050 tulee voimaan 
tullessaan korvaaman voimassa olevat maa-
kuntakaavat sekä Östersundomin alueen 
maakuntakaavan.

3.2 Yleiskaavat ja kaavarungot
Suunnittelualueella on voimassa useita 
yleiskaavoja, jotka Östersundomin yhteinen 
yleiskaava tulee korvaamaan. Vantaaseen 
kuuluvilla alueilla on voimassa Vantaan yleis-
kaava 2007 (tullut voimaan 13.1.2010). Hel-
sinkiin liitetyn ns. Västerkullan kiilan osal-
ta on voimassa Kaakkois-Vantaan osayleis-
kaava (tullut voimaan 28.4.2004). Osal-
la Ultunan kaupunginosaa on voimassa Si-
poon kunnan haja-asutusalueiden yleiskaa-
va (vahvistettu 18.4.1997).

Suunnittelualueeseen rajautuu Helsingin 
yleiskaava 2002 (tullut voimaan 19.1.2007). 
Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi Hel-
singin uuden yleiskaavan 26.10.2016. Myös-
kään uusi yleiskaava ei voimaan tullessaan 
tule koskemaan Östersundomia.

Sipoossa on lainvoimainen Sipoon yleis-
kaava 2025 (hyväksytty kunnanvaltuustos-
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Haja-asustusalue YK
uyk 18.4.1997

Sipoon yleiskaava 2025
kv 15.12.2008
lv 25.1.2012

Saariston ja rannikon
osayleiskaava
kv 13.6.2011
lv 20.2.2014

Östersundomin OYK
kv 9.6.1992

Ribbingö OYK
kv 6.6.1996

Kaakkois-Vantaa OYK
kvsto 17.6.2002

Vantaan yleiskaava 2007
kvsto 17.12.2007
lv 13.1.2010

sa 15.12.2008). Helsingin hallinto-oikeus ku-
mosi valtuuston päätöksen siltä osin, kun se 
koskee osia Hitån-Ormträskin ja Majvikin 
alueille osoitetuista taajamatoimintojen alu-
eista. Kaava-alue rajoittuu Sipoon saariston 
ja rannikon osayleiskaava-alueeseen (tul-
lut voimaan 20.2.2014). Majvikin taajama-
toimintojen osalta on kumottu Söderkullan 
osayleiskaava 2015 vanhentuneena.

Aluetta koskevat myös oikeusvaikutuk-
settomat, vanhentuneina pidetyt Etelä-Si-
poon osayleiskaava (Sipoon KV 29.11.1979), 
Itäsalmen keskustan, Landbon, Korsnäsin, 
Karhusaaren ja Storörenin osayleiskaava (Si-
poon KV 9.6.1992) sekä Ribbingön osayleis-
kaava (Sipoon KV 6.6.1996).

Helsingin Karhusaareen on laadittu 
osayleiskaavatasoinen, oikeusvaikutukse-
ton kaavarunko, jonka Helsingin kaupunki-
suunnittelulautakunta hyväksyi laadittavien 
asemakaavamuutosten ja poikkeamispää-

tösten pohjaksi 17.3.2015. Myös Sipooseen 
Etelä-Majvikin alueelle on laadittu osayleis-
kaavatasoinen oikeusvaikutukseton kaava-
runko asemakaavoituksen pohjaksi.

Kaava-alueen lähistölle Sipoossa on laa-
dittu tai laaditaan seuraavia yleiskaavo-
ja: Sibbesborgin osayleiskaava, Eriksnäsin 
osayleiskaava ja Immersbyn osayleiskaava. 
Gumbostrand–Västerskog-osayleiskaavaa 
ryhdytään laatimaan vuoden 2017 aikana.

3.3 Asemakaavat
Suurin osa suunnittelualueesta on asema-
kaavoittamatonta. Helsinkiin kuuluvilla alu-
eilla on voimassa olevat asemakaavat Land-
bossa, Karhusaaressa, Östersundomin karta-
non ja Knutersintien välisellä alueella, Saka-
rinmäen koulun, Sakarintien ja Kraputien alu-
eilla sekä Korsnäsissä. Kunnanosaliitoksen 
jälkeen Helsinki on tehnyt Östersundomis-

sa kolme pienialaista asemakaavamuutos-
ta; kaksi Karhusaaressa ja yhden Landbossa.

Vantaalla on voimassa asemakaava Län-
simäen asuntoalueella, suuressa osassa 
Ojankoa ja pienessä osassa Länsisalmea ja 
Vaaralaa.

Sipoon alueella Storörenin alue (Sipoon-
ranta) on asemakaavoitettu. Storörenin ase-
makaava on tullut voimaan 2.7.2009, jonka 
jälkeen alueelle on laadittu asemakaava-
muutoksia.

3.4 Suunnittelualuetta koskevia 
muita suunnitelmia ja selvityksiä
Kaavan tausta-aineistona on laadittu usean 
vuoden aikana lukuisia kaavaratkaisuun oh-
janneita ja/tai sitä tukevia selvityksiä. Yleis-
kaava-aineistoon ja kaavan valmisteluun liit-
tyvät selvitykset on lueteltu luvuissa 12 Yleis-
kaava-aineistoon kuuluvat erillisraportit ja 

Kuva 14. Alueen yleiskaavat.
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Kuva 15. Kartta  asemakaavoitetuista alueista (pienennös).

13 Muu valmisteluaineisto. Alla on lueteltu 
muita suunnittelualuetta koskevia suunnitel-
mia ja selvityksiä:

 – Etelä-Sipoon liikenneselvitys, selvitys 
Östersundomin maakuntakaavaehdo-
tusta varten (Uudenmaan liitto, Strafi-
ca 20.3.2017).

 – Östersundomin maa-aines-YVA (Sito 
Oy, HKR 2016). YVA-selostuksessa arvi-
oitiin Östersundomin yleiskaava-alueel-
le suunnitellun maa-ainesten otto-, si-
joittamis- ja käsittelyalueen sijainti- ja 
toteuttamisvaihtojen ympäristövaiku-
tuksia.

 – Sipoon kunta, Kaupan palveluverkkosel-
vitys (2016).

 – Helsingin seudun maankäyttösuunnitel-
ma MASU 2050 (seudun kunnat, Uuden-
maan liitto ja HSL 2015). MASU 2050:ssä 
määritellään maankäytön seudullinen 
tahtotila ja tuotetaan tarpeellista taus-

tatietoa paitsi HLJ 2015-suunnitelmaan 
ja Helsingin seudun asuntostrategiaan 
2025, myös maakuntakaavan laadin-
taan. MASU:ssa Östersundomin alue on 
merkitty seudun ensisijaisesti kehitettä-
vien vyöhykkeiden täydentymisalueek-
si 2025-2050. MAL 2019:n laatiminen on 
käynnissä.

 – Helsingin seudun liikennejärjestelmä-
suunnitelma HLJ 2015 (HSL 2015). HLJ 
2015 on pitkän aikavälin strateginen 
suunnitelma, joka kuvaa seudun yhtei-
sen tahtotilan tulevaisuuden liikennejär-
jestelmästä, sen kehittämisestä ja käy-
töstä. HLJ 2015:ssä Mellunmäki-Majvik-
metroyhteys on esitetty vuosina 2026-
2040 aloitettavien infrahankkeiden ko-
rissa. Östersundomin tie- ja katuyhtey-
det on ajoitettu aloitettavaksi metron 
yhteydessä v. 2026–2040.

 – Pääkaupunkiseudun vesihuollon kehittä-

missuunnitelma 2013–2022 (HSY 2013).
 – Kehä III:n parantaminen välillä Lahden-

väylä–Porvoonväylä, rakennussuunnitel-
ma (Liikennevirasto 2013).

 – Itäisen metrokäytävän esiselvitys välillä 
Majvik–Sibbesborg  (WSP Oy 2013).

 – Sipoonkorven kansallispuiston hoi-
to- ja käyttösuunnitelma (Metsähallitus 
17.12.2013).
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Kuva 16. Ote  MASU 2050:n 
maankäyttövyöhykkeistä (seu-
dun kunnat, Uudenmaan liitto ja 
HSL 2015).
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4.1 Liittyminen pääkaupunkiseudun 
aluerakenteeseen

4.1.1 Aluerakenne
Yleiskaava avaa tehokkaaseen joukkoliiken-
teeseen perustuvalle kaupunkimaiselle taa-
jamarakenteelle laajentumissuunnan itään 
ja mahdollistaa seudun tasapainoisen kehi-
tyksen kaikkiin ilmansuuntiin. Yleiskaava-
alueesta muodostuu seudulle uusi taajama-
alue keskuksineen. Alue voidaan liittää ole-
massa olevaan raideliikenteen verkkoon jat-
kamalla nykyistä metrolinjaa. 

Yleiskaava luo mittavia mahdollisuuksia 
asumiseen ja elinkeinotoimintaan olemassa 
olevien liikenteen pääväylien ja suunniteltu-
jen raideyhteyksien äärellä. Yleiskaava vah-
vistaa Kehä III:n ja Porvoonväylän (E18) vyö-
hykkeiden merkitystä työpaikka-alueina ja 
luo edellytyksiä Helsinki-Vantaan lentoase-
man ja Vuosaaren sataman välisen vyöhyk-
keen elinkeinotoiminnan kehittämiseen.

4.1.2 Keskukset
Yleiskaavan keskustatoimintojen alueet 
muodostuvat neljän metroaseman ympä-
rille. Suurimman keskuksen, Sakarinmäen, 
keskustatoimintojen alueelle saa sijoittaa 
merkitykseltään seudullista vähittäiskaup-
paa. Sakarinmäki tulee olemaan merkityk-
seltään seudullinen keskus ja suuruudeltaan 
Leppävaaran luokkaa. Muut keskukset ovat 
merkitykseltään paikallisia.

Keskuksia kehitetään sekoittuneiksi niin 
toiminnoiltaan kuin rakenteeltaan. Tavoit-
teena ovat käveltävät ja eläväiset keskukset. 
Rakennusten maantasokerrokset on osoitet-
tava ensisijaisesti liike- tai muuksi toimitilak-
si, joka avautuu kadulle.

4.1.3 Liikenne
Yleiskaava liittyy seudulliseen liikenneverk-
koon nykyisten maanteiden, suunniteltujen 
raideyhteyksien sekä uusien katujen välityk-
sellä. Sakarinmäen ja Länsisalmen keskuk-
set on merkitty kehitettäväksi seudullisesti 
merkittävinä liikenteen solmukohtina. Seu-
dulliset joukkoliikenteen vaihtopaikat sijait-

sevat Sakarinmäen metrokeskuksessa se-
kä Länsimäessä Porvoonväylän ja Kehä III:n 
ja/tai pikaraitiotien risteyskohdassa. Länsi-
salmesta on mahdollista toteuttaa bussiyh-
teydet niin sataman, Länsimäen kuin Kehä 
III:n suuntaan. Merkittävin sijainti on Saka-
rinmäessä, jossa Porvoonväylän liikenne ja 
metro kohtaavat. Sakarinmäkeen sijoitetaan 
myös seudullisesti merkittävää liityntäpysä-
köintiä.

Kehä III:n ja Porvoonväylän (E18) muo-
dostama yleisten maanteiden verkko säilyy. 
Porvoonväylälle on merkitty varaus uudel-
le eritasoliittymälle, joka palvelisi Östersun-
domin metroaseman ympärille rakentuvaa 
kaupunginosaa sekä Porvoonväylän poh-
joispuolelle sijoittuvaa elinkeinotoiminnan 
aluetta (Norrberget). Liittymän toteuttami-
nen mahdollistaisi myös valtakunnallista lii-
kenneverkkoa palvelevan raskaan liikenteen 
taukopaikan toteuttamisen sen yhteyteen. 
Liittymän toteuttaminen edellyttää, että se 
täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T-ydinver-
kolle asetetut tavoitteet. Itäväylä–Uusi Por-
voontie (mt 170) on yleiskaavassa linjattu uu-
destaan ja esitetty katuna, mikä edellyttää 
tarkemman suunnittelun yhteydessä selvi-
tystä maantien muuttamisesta kaduksi. Seu-
dullisesti merkittävä erikoiskuljetusten reit-
ti Vuosaaren satamaan säilytetään muutok-
sista huolimatta. Nykyinen Uusi Porvoontie 
muuttuu mahdollisesti osittain joukkoliiken-
nekaduksi ja/tai seudulliseksi pyöräilyreitik-
si.

Yleiskaavaan on merkitty metro- ja pika-
raitiotielinjat ja niiden liittyminen seudulli-
seen raideliikenneverkkoon. Nykyistä met-
rolinjaa on jatkettu Mellunmäestä kaava-
alueen halki Majvikiin. Majvikistä itään lin-
ja on osoitettu yhteystarpeena. Metro tar-
joaa vaihdottoman ja nopean joukkoliiken-
neyhteyden Östersundomista Helsingin kes-
kustaan ja edelleen Espoon Matinkylään ja 
jatkossa Kivenlahteen. Yleiskaava mahdol-
listaa metron jatkamisen tulevaisuudessa 
Majvikista itään.

Yleiskaavaan on merkitty kaksi pikarai-
tiotielinjaa. Kaavamerkinnän selityksen mu-

4 Yleiskaavaratkaisu
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Kuva 17. Helsingin tavoitteellinen viher- ja virkistysverkko,  Östersundomin alue yhdistettynä Helsingin VISTRA II karttaan.

kaan kyseessä on joukkoliikenteen nopea 
runkoyhteys, joka voidaan toteuttaa bussi-
ratkaisuna. Uuden Porvoontien suuntainen 
linja liittää kaava-alueen Itäväylää pitkin Itä-
keskukseen ja suunnitteilla olevaan Raide-
Jokeriin. Kaava-alueella linja päättyy Majvi-
kin metroasemalle. Raide haarautuu myös 
pohjoiseen jatkuen Sipoonkorven kansallis-
puiston rajalle ns. Ultunan porttiin. Poikit-
tainen, kaava-alueen länsirajalle Kehä III:n 
suuntaisesti esitetty pikaraitiotie-/joukkolii-
kenteen nopea runkoyhteys palvelee kaava-
aluetta Tikkurilan ja Helsinki-Vantaan lento-
aseman suuntaan kytkien alueen kansain-
välisiin liikennevirtoihin. Vaihto metroon ta-
pahtuu Mellunmäen metroasemalla.

Kaavakarttaan on merkitty itä-länsisuun-
tainen seudullinen pitkämatkaisen pyörälii-
kenteen pääyhteys (baana) ja rantoja seu-
raava seudullinen ulkoilureitti (rantaraitti), 
joka palvelee osin myös pyöräilyä.

4.1.4 Seudullinen viherrakenne
Viheralueverkoston kokonaisuutta seudulli-
sessa mittakaavassa on tarkasteltu toimin-
nallisesta ja ekologisesta näkökulmasta (ks. 
kuva 17). Yleiskaava-alue sijoittuu Helsingin 
seudun yhtenäisten viheralueiden muodos-
tamalle viherkehälle, joka ulottuu Östersun-
domin lintukosteikoilta ja Mustavuoren alu-
eelta Sipoonkorven, Vantaan suurten met-
säalueiden ja Nuuksion kautta Porkkalan-
niemelle. Sipoonkorpi on viherkehän itäisen 
osan merkittävin alue, josta yhteydet jatku-
vat pidemmälle pohjoiseen ja kapeampina 
yhteyksinä myös länteen. Idän puolella jat-
kuvat laajemmat metsäalueet. Viherkehän 
voidaan ajatella ulottuvan myös saaristoon. 

Viherkehällä on merkittävä rooli pääkau-
punkiseudun virkistyspalveluiden tarjoajana, 
mutta siihen kuuluvat laajat yhtenäiset met-
säalueet muodostavat myös maakunnallisen 
ekologisen verkoston ydinalueet.

Östersundomin kaava-alueen rooli seu-

dullisessa viherrakenteessa on turvata Ös-
tersundomin lintukosteikkojen ja Mustavuo-
ren luontoarvojen säilyminen ja yhteydet Si-
poonkorpeen. Östersundomin viheralueet 
jatkavat Helsingin vihersormista Vuosaa-
ren ulkoilupuistoa ja Itä-Helsingin kulttuuri-
puistoa, jotka yhtyvät Mustavuoren alueel-
la. Vihersormet yhtyvät Mustavuoren alueel-
la jatkuen siitä Länsisalmen kautta Sipoon-
korpeen.

4.1.5 Yhdyskuntatekninen huolto
Yleiskaavassa on huomioitu nykyiset ja 
suunnitellut voimalinjat, kaasulinjat ja yh-
dyskuntateknisen huollon laitokset, kuten 
Långmossebergenin jätevoimala. Porvoon-
väylän varteen on varattu alueita aurinko-
energian tuotantoon. Yleiskaava luo edel-
lytykset seudullisen vesihuollon kehittämi-
selle. Yleiskaavassa esitetty jätevedenpuh-
distamo (et-2) mahdollistaa uuden jäteve-
denpuhdistamon sijoittamisen Porvoon-
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väylän pohjois- tai eteläpuolelle. Jäteveden-
puhdistamon jätevesitunnelit on osoitettu 
yleiskaavassa yhteystarpeina. Helsinki–Por-
voo-välille suunnitteilla oleva siirtovesijoh-
to on esitetty yleiskaavassa. Yleiskaavassa 
on lisäksi varaus yhdyskuntateknisen huol-
lon tunnelille. Yleiskaava-alueella sijaitsevan 
Landbon sähköaseman teho riittää nykytie-
dolla yleiskaava-alueen tarpeisiin. Mikäli alu-
een energiantarve kasvaa, tarvitaan alueel-
le uusi sähköasema jakelualueen länsiosaan.

4.1.6 Palveluverkko
Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa 
monipuoliset julkiset ja kaupalliset palvelut 
alueella. Sakarinmäellä on edellytykset ke-
hittyä seudullisesti merkittäväksi kaupallis-
ten palvelujen keskukseksi, joka mahdollis-
taa monipuoliset kaupalliset palvelut alu-
eella. Sakarinmäen keskustan ulkopuolises-
ta kaupan alueesta (KM) muodostuu pää-
kaupunkiseudulle uusi vetovoimainen tilaa 
vaativan kaupan alue. Pääkaupunkiseudul-
le muodostuu uusi aluekeskus, jolla on suu-
ri vaikutusalue eli koko Östersundom. Län-
nen suunnassa seuraavaksi lähimpään kes-
kustaan eli Itäkeskukseen ei Sakarinmäen 
keskustalla arvioida olevan vaikutuksia. Sa-
karinmäellä voi olla vaikutuksia itäiseen seu-
dulliseen palveluverkkoon.

Muita merkittäviä palvelukeskittymiä 
ovat Ultunan ja Salmenkallion urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen alueet (u-1 ja u-2) sekä Kar-
husaaren venesatama, joka voi ympäristöi-
neen kehittyä merellisten palveluiden kes-
kittymäksi.

Yleiskaavatyön yhteydessä alueelle on 
laadittu tavoitteellinen palveluverkkosuun-
nitelma (liite 6), jossa on tarkasteltu julki-
sen palveluverkon lisäksi muiden paljon ti-
laa vaativien toimintojen mitoitus ja sijoit-
tuminen. Palveluverkon suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut väestöennusteeseen poh-
jautuva mitoitus, hyvä saavutettavuus sekä 
eri toimintojen vaatimat tilavaraukset. 

Kaupan sijoittumista alueella ohjataan 
yleiskaavan merkinnöillä ja määräyksillä. 
Tavoitteena on, että Östersundomin alueella 
kaupalliset palvelut saadaan pääosin omalta 
alueelta. Tämä edellyttää monipuolisten pal-
velujen mahdollistamista alueella ja palvelu-
jen hyvää saavutettavuutta. 

4.2 Yleiskaavan kaupunkirakenteen 
yleiskuvaus
Yleiskaavassa määritellään laajat yhtenäiset 
rakentamisalueet, niihin liittyvät liikennejär-
jestelmän perusratkaisut sekä laajat, yhte-

näisenä säilyvät viheraluekokonaisuudet ja 
niitä yhdistävät viheryhteydet. 

Rakentamisalueet muodostavat ranni-
kon suuntaisen taajamarakenteen, joka ra-
joittuu pohjoisessa Sipoonkorven kansal-
lispuistoa reunustavaan metsäalueeseen ja 
etelässä Salmenkallion selvitysalueeseen, 
mereen sekä Mustavuoren lehdon ja Öster-
sundomin lintuvesien Natura- ja luonnon-
suojelualueisiin. Luontoalueita yhdistävät 
pohjois-eteläsuuntaiset viherkäytävät jaka-
vat taajamarakenteen osiin.

Vantaan Länsimäen nykyistä kaupunki-
rakennetta laajennetaan kohti Porvoonväy-
lää ja Kehä III:a. Länsimäen ja tulevan Län-
sisalmen metrokeskuksen väliin jää laaja vi-
heralue ja Westerkullan kartanon kulttuu-
rimaisema. Länsisalmesta Majvikiin raken-
tamisalueet muodostavat yhtenäisen kau-
punkikokonaisuuden, jossa viheralueet toi-
mivat kaupunginosia yhdistävinä puistoina. 
Tehokkain rakentaminen sijoittuu meren ja 
Porvoonväylän väliselle vyöhykkeelle met-
roasemien, Uuden Porvoontien ja sen suun-
taisen uuden pääkadun yhteyteen. Pääosa 
tästä ydinalueesta on osoitettu keskusta-
toimintojen alueeksi ja kerrostalovaltaisek-
si alueeksi. Sakarinmäen ja Majvikin välillä 
kerrostalovaltainen alue ulottuu meren ran-
taan. Svinvikenin ja Bölsfjärdenin merenlah-
tien äärelle rakentuu rantakaupunkia ja koko 
kaava-alueen merellinen sydän.

Tiiveimmästä metrovyöhykkeestä 
etääm pänä sijaitsevat Landbon, Puronii-
tyn sekä Karhusaaren alueet ovat kaupunki- 
pientalo- ja pientalopainotteisia alueita, jot-
ka kytkeytyvät metrokeskuksiin liityntälii-
kenteellä.

Yleiskaavan tavoitteena on monikeskuk-
sinen kaupunkirakenne ja palveluiden tasa-
painoinen sijoittuminen koko kaava-alueel-
le. Keskustatoimintojen alueet on merkitty 
metroasemien yhteyteen, ja keskusverkkoa 
täydentävät pienemmät lähipalvelujen alu-
eet. Palvelujen kannalta merkittävin keskus 
on Sakarinmäki.

Rakentamisalueet on jaettu rakennetun 
ympäristön luonteen perusteella kahteen 
luokkaan. Keskukset ja asuntovaltaiset alu-
eet ovat tilallisesti urbaania, jalankulkijan 
ehdoilla toimivaa kaupunkirakennetta. Pal-
jon tilaa vaativien toimintojen rakentamis-
alueilla kaupunkirakenne muodostuu elin-
keinotoiminnan, tuotantolaitosten ja logis-
tiikan tarpeiden perusteella. Porvoonväylän 
varrelle on muodostettu elinkeinotoimin-
nan ja yhdyskuntateknisen huollon vyöhy-
ke. Moottoritien jakavaa vaikutusta on lie-
vennetty useilla ylikulkusilloilla ja alikuluilla. 
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Osuus
kokonais-
kerrosalasta

Osuus
asumisen
kerrosalasta

min max
Kerrostalovaltaiset 2 170 000 2 700 000 36 % 52 %
Kaupunkipientalovaltaiset 1 330 000 1 700 000 22 % 32 %
Pientalovaltainen 690 000 880 000 12 % 16 %
Elinkeino 1 270 000 2 080 000 21 %
Julkiset palvelut 320 000 400 000 5 %
Yhdyskuntatekninen huolto 200 000 370 000 3 %
Kerrosala yhteensä 5 980 000 8 130 000
Asumisen kerrosala yhteensä 4 190 000 5 280 000

Kerrosala
(k-m2)

ALUEMERKINNÄT Pinta-ala Kerrosala Asuntokerrosala Aluetehokkuus
ha % k-m² % k-m² % ea

Keskukset ja asuntovaltaiset alueet yhteensä 1 582 35 % 5 220 000 4 200 000 70 %
Keskustatoimintojen alue 67 4 % 500 000 10 % 300 000 7 % 0,7
Kerrostalovaltainen alue 421 27 % 2 500 000 48 % 1 900 000 45 % 0,6
Kaupunkipientalovaltainen alue 504 32 % 1 500 000 29 % 1 300 000 31 % 0,3
Pientalovaltainen alue 438 28 % 700 000 13 % 700 000 17 % 0,2
Ominaispiirteet säilytetään 152 10 % 20 000 0 % 20 000 0 %

Paljon tilaa vaativien toimintojen rakentamisalueet yht. 326 7 % 750 000 13 %
Elinkeinotoiminnan alue 235 72 % 550 000 73 % 0,2
Elinkeinotoiminnan/ kaupan alue 43 13 % 150 000 20 % 0,2
Elinkeinotoiminnan alue/ teollisuusalue 95 29 % 200 000 27 % 0,2
Elinkeinotoiminnan alue/ urheilu- ja virkistyspalvelujen keskus 10 3 % 20 000 3 % 0,2
Elinkeinotoiminnan alue/ venesatama-alue 7 2 % 15 000 2 % 0,2
Yhdyskuntateknisen huollon alue 91 28 % 200 000 27 % 0,2

Rakentamisalueet yhteensä 1 908 43 % 5 970 000
Viher- ja virkistysalueet yhteensä 1 161 26 %

Virkistysalue 179 15 %
Virkistysalue/ urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (u-1) 11 1 %
Virkistysalue/ urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (u-2) 3 0 %
Virkistysalue/ hautausmaa 7 1 %
Ulkoilualue 622 54 %
Virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue 240 21 %
Maatalousalue 19 2 %
Maisemallisesti arvokas peltoalue 81 7 %
Viheralue 19 2 %

Suojelualueet yhteensä 408 9 %
Luonnonsuojelualue 110 27 %
Suojelualue (s-1) 4 1 %
Natura-2000 verkostoon kuuluva alue 293 72 %

Muut merkinnät 762 17 %
Selvitysalue 276 6 %
Vesialueet 486 11 %
Kaava-alue yhteensä 4 457

Taajamarakenne perustuu joukkoliiken-
nejärjestelmään, jonka rungon muodostaa 
metrorata Mellunmäestä Majvikiin. Yleis-
kaavaan on merkitty pääkatujen sekä mui-
den kaupunkirakenteen kannalta merkittä-
vien katujen verkko, joka yhdistää keskukset 
ja osa-alueet. Tavoitteena on verkkomainen 
rakenne, jossa kävely, pyöräily ja joukkolii-
kenne tarjoavat kattavan liikkumisen palve-
luverkon.

Kaava-alueen viheralueverkosto muo-
dostuu laajoista yhtenäisistä viheralueista 
ja niitä yhdistävistä kapeammista vihersor-
mista, jotka myötäilevät purolaaksoja. Nä-
mä muodostavat myös keskeiset ekologi-
set yhteydet kaava-alueen eteläosan luon-
nonsuojelualueiden ja merenrantavyöhyk-
keen sekä Sipoonkorven välillä. Tärkein ete-

lä-pohjoissuuntainen yhteys kulkee Sipoon-
korvesta Länsisalmen, Westerkullan kult-
tuurimaisema-alueen ja Mustavuoren kaut-
ta Vuosaareen. Sipoonkorven metsäalue jat-
kuu Porvoonväylälle asti laajoina metsäisi-
nä vihersormina ja Porvoonväylältä edelleen 
purolaaksoja pitkin mereen saakka. Viher-
rakenne muodostuu yleiskaavassa osoitet-
tujen viheralueiden lisäksi rakentamisaluei-
den sisäisistä pienemmistä viher-, puisto- ja 
virkistysalueista, jotka määritellään tarkem-
massa suunnittelussa.

4.3 Mitoitus
Suunnittelualue on pinta-alaltaan 44,5 km². 
Varsinainen maapinta-ala kaava-alueella 
on noin 39 km². Helsingin alue on kooltaan 

noin 29 km², josta maa-aluetta on noin 26,5 
km². Sipoon alue on noin 9,5 km², josta maa-
aluetta on noin 7 km². Vantaan alue on noin 
5,5 km².

Rakentamisalueita kaavassa on yhteen-
sä 19 km² (ei sis. Granöta). Rakentamisalu-
eet pitävät sisällään tonttimaan lisäksi ra-
kentamisalueiden sisäiset kadut, puistot, 
suojaviheralueet, urheilukentät, tekniset 
alueet ym. Sekoittuneen kaupunkiraken-
teen (kaavakartassa keskukset ja asuntoval-
taiset alueet) rakentamisalueita on yhteen-
sä 15,8 km². Muuta korttelimaata (paljon ti-
laa vaativien toimintojen rakentamisalueet) 
on noin 3,3 km². 

Kokonaiskerrosalaksi on arvioitu noin 6 
000 000–8 100 000 k-m², josta asumista on 
4 200 000–5 300 000 k-m². Kokonaiskerros-

Taulukko 2. Yleiskaavan merkintöjen pinta-alat, kerrosalat ja aluetehokkuus toiminnoittain 80 000 asukkaan väestöennusteella. 

Taulukko 1. Yleiskaavan  mahdollistama 
kerrosala toiminnoittain 80 000 ja 100 000 asuk-
kaan väestöennusteilla.
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Alue
Helsinki 52 000 - 66 000 2 000 - 2 500
Sipoo 13 000 - 18 000 1 900 - 2 600
Vantaa 15 000 - 18 000 2 700 - 3 300

Asukasmäärä
Asukastiheys

(asukkaita/km2)

Kunta Aluenimi
Vantaa Länsimäki 440 000         - 510 000    8 500           - 9 800      3 300       - 4 400   
Vantaa Länsisalmi 350 000         - 410 000    6 700           - 7 900      2 900       - 3 500   
Vantaa Vaarala -                  - -             -               - -          1 100       - 2 100   
Helsinki Länsisalmi Helsinki 20 000           - 20 000       400              - 400         1 000       - 1 200   
Helsinki Kärr 40 000           - 50 000       800              - 1 000      300           - 500      
Helsinki Salmenkallio -                  - -             -               - -          -            - -       
Helsinki Talosaari -                  - -             -               - -          -            - -       
Helsinki Karhusaari 290 000         - 410 000    5 600           - 7 900      700           - 1 100   
Helsinki Korsnäs 180 000         - 240 000    3 500           - 4 600      1 200       - 2 100   
Helsinki Östersundom 460 000         - 610 000    8 800           - 11 700   2 600       - 4 600   
Helsinki Kappeli 130 000         - 170 000    2 500           - 3 300      500           - 900      
Helsinki Kartano 120 000         - 160 000    2 300           - 3 100      500           - 900      
Helsinki Sakarinmäki 460 000         - 540 000    8 800           - 10 400   3 800       - 5 100   
Helsinki Norrberget -                  - -             -               - -          1 600       - 2 200   
Helsinki Landbo Länsi 440 000         - 520 000    8 500           - 10 000   1 200       - 1 800   
Helsinki Landbo Itä 350 000         - 410 000    6 700           - 7 900      1 100       - 1 800   
Helsinki Majvik Helsinki -                  - -             -               - -          200           - 400      
Helsinki Puroniitty 240 000         - 320 000    4 600           - 6 100      300           - 300      
Sipoo Granö -                  - -             -               - -          -            - -       
Sipoo Majvik Pohjoinen 400 000         - 530 000    7 700           - 10 200   1 800       - 3 000   
Sipoo Majvik Etelä 290 000         - 380 000    5 600           - 7 300      1 100       - 1 700   

4 200 000      - 5 300 000 80 000         - 100 000 25 000     - 38 000 

Asumisen 
kerrosala 

yhteensä (k-m2)
Asukkaat

Yhteensä

Työpaikat

Taulukko 3. Asukasmäärä ja -tiheys kaa-
va-alueella vuonna 2060.

Taulukko 4. Asuntokerrosala (k-m²), 
asukkaat ja työpaikat osa-alueittain (80 000 ja 
100 000 asukkaalla vuonna 2060).

alassa on mukana Länsimäen, Landbon, Kar-
husaaren ja eteläisen Majvikin nykyinen ker-
rosala, yht. noin 300 000 km². Asuinkerrosala 
jakaantuu kerrostaloihin 52 %, kaupunkipi-
entaloihin 32 % ja pientaloihin 16 %.

Viher- ja virkistysalueita on kaavassa 11,6 
km², josta 8,2 km² on virkistys- ja ulkoilualu-
eita ja 1 km² maatalousaluetta. Viher- ja vir-
kistysalueiden osuus kaavan maapinta-alas-
ta on 26 %. Tämän lisäksi rakentamattoma-
na säilyvät luonnonsuojelualueet 4 km² (10 
%) ja selvitysalue 2,8 km².

Vesialueen laajuus ilman Natura-aluei-
den laajoja ruovikkolahtia on noin 4,9 km². 
Pääosin Natura 2000-aluetta olevat meren-
lahdet eivät ole maata eivätkä vettä korke-
usasemansa ja laatunsa johdosta. Tämän 
alavan maan/meren pinta-ala on noin 1,8 
km². Suurin osa luonnonsuojelualueista kuu-
luu Natura 2000 -verkostoon. Luonnonsuo-
jelu- tai Natura-alueita on yhteensä 4,1 km². 
Natura 2000 -alueita on yhteensä n. 2,9 km².

Mitoitusta arvioitaessa on oletettu, et-
tä asuinalueilla 60 % rakentamisalueista on 
korttelimaata, 20 % liikennealuetta ja 20 % 
puisto- ja viheraluetta. Elinkeinotoiminnan 
ja yhdyskuntateknisen huollon alueilla katu-

ja ja puistoja on vähemmän ja rakentamis-
alueista 90 % on laskettu olevan kortteli-
maata.

Yleiskaavan keskustatoimintojen ja ker-
rostalovaltaisten alueiden kokonaiskerros-
alasta 25 % on arvioitu elinkeinotoiminnan 
kerrosalaksi. Kerrostalo-, kaupunkipientalo- 
ja pientaloalueet sisältävät noin 6 % julkisille 
palveluille varattua kerrosalaa. Laskennassa 
käytettyjä korttelitehokkuuksia ovat:

 – keskustatoimintojen alueet: ek=1,5
 – kerrostalovaltaiset alueet: ek=1,3 
 – kaupunkipientalovaltaiset alueet: ek=0,6
 – pientalovaltaiset alueet: ek=0,35
 – elinkeinotoimintojen alueet: ek=0,5
 – yhdyskuntateknisten toimintojen alu-

eet: ek=0,45
Asuntovaltaisten alueiden rakentamistihe-
yttä kuvaava aluetehokkuusluku (ea) vaih-
telee toiminnoittain ja myös toimintojen si-
sällä 0,20 – 0,8 välillä. Kaupunkipientaloval-
taiset alueet vastaavat rakentamistiheydel-
tään Vantaan Kartanonkoskea (ea=0,30) ja 
kerrostalovaltaiset alueet Helsingin Alppilaa 
(noin ea=0,6).

Yleiskaavatyön yhteydessä on laadit-
tu väestöennusteet 80 000 ja 100 000 asuk-

kaalle. 80 000 asukkaan väestömäärän arvi-
oinnissa on oletettu yleiskaavan aluekohtai-
sen toteuttamisasteen olevan 70–85 %. 100 
000 asukkaan väestöennusteessa yleiskaa-
van on oletettu toteutuvan täysimääräises-
ti. Laskennallinen asumisväljyys on 52 k-m2/
asukas.

Yleiskaava-alueen odotettavissa oleva 
työpaikkojen vähimmäismäärä on 15 000, 
joka vastaa Helsingin itäisen suurpiirin työ-
paikkamäärää (20 työpaikkaa /100 asukas-
ta). Östersundomissa tavoitteena on Itä-
Helsinkiä suurempi työpaikkamäärä ja työ-
paikkaomavaraisuus. Kaavan mahdollista-
ma laskennallinen työpaikkamäärä on 25 
000–38 000 työpaikkaa, joka on saavutet-
tavissa kuntien aktiivisilla toimenpiteillä. 25 
000 työpaikkaa tarkoittaisi noin 31 työpaik-
kaa /100 asukasta ja 38 000 vastaavasti noin 
38 työpaikkaa /100 asukasta. Pääkaupunki-
seudun asuntovaltaisten esikaupunkialuei-
den keskimääräinen työpaikkamäärä on 40 
työpaikkaa /100 asukasta eli 32 000 työpaik-
kaa 80 000 asukasta kohti.

Teknistaloudellisen suunnittelun lähtö-
kohtana on ollut noin 80 000 asukasta ja 24 
000 työpaikkaa. Asukasmäärästä on noin 52 
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000 Helsingin alueella, noin 13 000 Sipoon 
alueella ja noin 15 000 Vantaan alueella. Lu-
kuihin sisältyvät alueella jo asuvat runsaat 6 
000 asukasta. Taulukossa 4 on esitetty asu-
misen kerrosala, asukkaat ja työpaikat osa-
alueittain. 

Alueen maapinta-alaan suhteutettu asu-
kastiheys koko yleiskaava-alueella on 2 100 
–2 500 asukasta/km², mikä on vähemmän 
kuin Helsingin itäisessä suurpiirissä keski-
määrin (noin 2 900 asukasta/km²). Eroa muu-
hun Itä-Helsinkiin selittää kaupunkipientalo-
jen ja pientalojen suhteellisen korkea osuus 
asumisen kokonaiskerrosalasta (48 %) sekä 
Östersundomin laajat viher- ja luonnonsuo-
jelualueet. Itä-Helsingissä Vuosaaren asu-
kastiheys on samaa luokkaa eli 2 200 asukas-
ta/km² ja Mellunkylän suurpiirin 3 800 asu-
kasta/km². Koko Helsingin nykyinen asukas-
tiheys Östersundomin alue poisluettuna on 
3 200 asukasta/km². Asukastiheys kunnittain 
on esitetty taulukossa 3. Yleiskaavan mah-
dollistama asukastiheys on Vantaalla huo-
mattavasti Helsinkiä ja Sipoota korkeampi.

Mitoituslaskelman muuttujat, kuten 
korttelitehokkuus, korttelimaan osuus ra-
kentamisalasta ja aluekohtainen toteutta-
miskerroin vaikuttavat laskennallisiin ker-
rosala-, asukas- ja työpaikka-arvioihin. Edel-
lä esitetyt luvut ovat näin ollen suuntaa-an-
tavia ja tarkentuvat tarkemmassa suunnit-
telussa.

4.4 Keskukset ja asuntovaltaiset 
alueet
Keskukset ja asuntovaltaiset alueet ovat 
kaavamääräyksen mukaan toiminnoiltaan 
monipuolisia rakentamisalueita, joilla asu-
minen, palvelut, elinkeinotoiminta, lähivir-
kistys, yhdyskuntatekninen huolto ja liikku-
minen lomittuvat. Tarkemmassa suunnit-
telussa on tavoitteena kaupunki, jossa ra-
kennukset reunustavat katuja, aukioita ja 
puistoja, jossa julkiset tilat luovat viihtyisät 
edellytykset kaupunkielämälle ja elinkei-
notoiminnalle, jossa kulkureitit muodosta-
vat verkkomaisen rakenteen ja jossa kävely, 
pyöräily ja joukkoliikenne tarjoavat kattavan 
liikkumisen palveluverkon.

Keskusten, asuntovaltaisten alueiden ja 
vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttami-
nen on sidottu metroyhteyden sitovaan to-
teuttamispäätökseen. 

Väestönkasvusta seuraavan virkistys-
käyttöpaineen ohjaamiseksi ja kulutukselle 
herkkien luontoalueiden suojaamiseksi kaa-
vassa määrätään lähivirkistysalueiden to-
teuttamisesta: Alueille on osoitettava asu-

kasmäärään nähden riittävät kaupunginosa-
puistot ja muut lähivirkistysalueet. Asunto-
alueilla lähivirkistysalueiden laajuuden tu-
lee olla keskimäärin 20 % rakentamisaluei-
den pinta-alasta. Lähivirkistysalueet on to-
teutettava samanaikaisesti alueen asunto-
tuotannon kanssa. Korttelialueiden tarkem-
pi rajaus viheralueisiin sekä rakentamisalu-
eiden sisäisten viheralueiden sijainti ja laa-
juus määritellään tarkemman suunnittelun 
yhteydessä.

4.4.1 Keskukset ja kaupan ohjaus
Yleiskaavan tavoitteena on monikeskuksi-
nen kaupunkirakenne, palveluiden tasapai-
noinen sijoittuminen koko kaava-alueelle se-
kä jalan ja julkisella liikenteellä hyvin saavu-
tettavissa oleva kaupan palveluverkko. Vä-
hittäiskaupan yksiköt on mitoitettava si-
ten, että paikallisen palvelutarjonnan tasa-
painoinen alueellinen kehitys ja saavutetta-
vuus turvataan. Päivittäistavarakaupan yk-
siköt on mitoitettava paikallisen ja liityntä-
liikenteeseen perustuvan kysynnän mukaan.

Keskustatoimintojen alueet ovat ker-
rostalovaltaisia keskusta-alueita, joille voi-
daan sijoittaa vähittäiskaupan suuryksikkö-
jä. Maakuntakaavassa määritellylle keskus-
tatoimintojen alueelle (Sakarinmäki) saa si-
joittaa merkitykseltään seudullista vähittäis-
kauppaa. Muille keskustatoimintojen alueil-
le saa sijoittaa merkitykseltään paikallista 
vähittäiskauppaa.

Keskustatoimintojen alueet on merkit-
ty metroasemien yhteyteen. Sakarinmä-
en asemaa alueen vahvimpana keskukse-
na puoltavat hyvät liikenneyhteydet, liitty-
minen nykyisiin asuntoalueisiin, mittava ra-
kentamispotentiaali keskuksen ympärillä ja 
läheinen yhteys mereen. Sakarinmäen kau-
pallista merkitystä lisää myös se, että Land-
bon liittymän alueelle voidaan sijoittaa mer-
kitykseltään seudullista paljon tilaa vievän 
erikoistavaran kauppaa 100 000 k-m² (mää-
ritelty maakuntakaavassa). Alueen kaupal-
lista kehittymistä tukee paikallisen kysyn-
nän lisäksi liityntäliikenteen mukanaan tuo-
ma kysyntä.

Sekä Sakarinmäkeä että Länsisalmea ke-
hitetään seudullisesti merkittävinä liiken-
teen solmukohtina. Sakarinmäessä kohtaa-
vat Porvoonväylä ja metro, ja keskuksesta 
muodostuu Porvoon suunnan liityntäliiken-
teen vaihtopaikka. Sakarinmäkeen sijoite-
taan seudullisesti merkittävää liityntäpysä-
köintiä. Länsisalmessa kohtaavat Kehä III, 
Uusi Porvoontie, metro ja joukkoliikenteen 
runkolinjat Kehä III:n ja Itäväylän suuntiin. 
Länsisalmi voi kehittyä seudullisesti merkit-

täväksi itä-länsisuunnan ja Kehä III:n suun-
nan joukko- ja liityntäliikenteen vaihtopai-
kaksi, mikä luo hyvät edellytykset alueen 
kehittymiselle myös merkittäväksi työpaik-
ka-alueeksi.

Keskustatoimintojen alueiden lisäksi 
kaavassa on osoitettu paikallinen lähipalve-
luverkko kohdemerkinnällä lähipalvelujen 
alue. Lähipalvelujen alue on julkisten ja/tai 
kaupallisten lähipalvelujen keskittymä, jossa 
vähittäiskaupan yksiköt on mitoitettava pai-
kallisen kysynnän mukaan. Kohdemerkin-
nällä on merkitty alueet, jotka kaupan pal-
veluverkkoselvityksessä (WSP Finland Oy, 
2017) osoittautuivat potentiaalisiksi kau-
pallisten palveluiden lähipalvelukeskuksik-
si. Tarkastelussa huomioitiin alueen sijoittu-
minen asukkaiden saavutettavuuden näkö-
kulmasta sekä houkuttelevuus kaupan nä-
kökulmasta.

Sekä keskustatoimintojen alueita että lä-
hipalvelujen alueita koskien määrätään, että 
rakennusten maantasokerroksiin on osoitet-
tava liike- tai muuta toimitilaa, joka avautuu 
kadulle. Määräyksellä edistetään toimitilo-
jen tarjontaa ja toiminnallisesti monipuoli-
sen kaupunkimaisen ympäristön syntyä. 

4.4.2 Asuntovaltaiset alueet
Asuntovaltaiset alueet on jaettu neljään 
luokkaan: kerrostalovaltainen, kaupunkipi-
entalovaltainen ja pientalovaltainen alue se-
kä neljäntenä alue, jonka ominaispiirteet säi-
lytetään. Jako kuvaa tavoiteltua kaupunki-
ympäristöä vallitsevan rakennustyypin ja ra-
kentamisen tehokkuuden kautta. Luokitte-
lu määrää vallitsevan rakennustyypin, mut-
ta sallii joustavasti myös muiden talotyyppi-
en käyttämisen ja toiminnallisen sekoittumi-
sen kaikilla alueilla. Tavoitteena onkin fyysi-
siltä ja toiminnallisilta ominaisuuksistaan se-
koittunut rakenne. Yleiskaavalla tavoitellaan 
yleisilmeeltään monimuotoista, pienimitta-
kaavaista ja vehreää kaupunkia.

Asuntovaltaisella alueella erityyppiset 
rakentamisalueet on esitetty yleispiirteisel-
lä tarkkuudella 100 m ruutuina. Kerrostalo-, 
kaupunkipientalo- ja pientalovaltaiset alu-
eet jakautuvat maapinta-alaltaan seuraa-
vasti (ks. taulukko 2):

 – 31 % kerrostalovaltaista aluetta
 – 37 % kaupunkipientalovaltaista aluetta
 – 32 % pientalovaltaista aluetta

Kerrostalovaltaiset alueet on sijoitettu met-
roasemien ja vilkkaimpien katujen yhtey-
teen. Korsnäsin-Majvikin alueella on ker-
rostalovaltaista merenrantakaupunkia. Ker-
rostalovaltaisilla alueilla korttelitehokkuus 
on pääasiassa yli 0,8. Ylärajaa ei ole asetet-
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tu. Kerrostalovaltaiset alueet tarjoavat asu-
misen ja muun toiminnan sijoittumisen pal-
veluiden ja hyvien joukkoliikenneyhteyksien 
välittömässä läheisyydessä. Keskeisten ka-
tujen varsilla rakennusten maantasokerrok-
siin on osoitettava liike- tai muuta toimitilaa, 
joka avautuu kadulle.

Kaupunkipientalovaltaisella alueel-
la korttelitehokkuus on pääasiassa 0,4–1,0. 
Kaupunkipientaloilla tarkoitetaan toisiin-
sa kytkettyjä tai kiinni rakennettuja pienta-
loja tai pienkerrostaloja, jotka rakennetaan 
kadun varteen siten, että ne rajaavat katu-
tilaa. Kaupunkipientalo mahdollistaa pien-
talotyyppisen asumismuodon, ja kohtuul-
lisen suuri aluetehokkuus mahdollistaa hy-
vän lähipalveluiden ja joukkoliikenteen pal-
velutason. Kaupunkipientaloihin ja pientalo-
kaupunkiin liittyviä kysymyksiä on selvitet-
ty laajemmin yleiskaavan valmistelun aikai-
seen aineistoon kuuluvassa raportissa Pien-
talokaupunki.

Pientalovaltaisilla alueilla korttelitehok-
kuus on pääasiassa 0,2–0,6. Pientalovaltai-
sella alueella tavoitellaan tiivistä rakennet-
ta, joka mahdollistaa kuitenkin myös oma-
kotitalojen ja muiden erillispientalojen ra-
kentamisen. Pientalovaltaiset alueet sijoit-
tuvat kauemmas metroasemista, erityises-
ti Landbon ja Puroniityn alueille sekä mui-
den olemassa olevien pientaloalueiden lä-
heisyyteen.

Nykyiset rakennetut alueet, joiden on 
tarkoitus säilyä suurin piirtein ennallaan, on 
yleiskaavassa merkitty alueiksi, joiden omi-
naispiirteet säilytetään. Merkinnällä on osoi-
tettu varsin erityyppisiä alueita: osassa on 
kysymys kulttuurihistoriallisesti arvokkais-
ta alueista, joilla on suojeluarvoja, ja osas-
sa on kysymys nykyisistä väljästi rakenne-
tuista pientaloalueista, jonne ei esim. sijain-
nin perusteella ohjata merkittävää uutta ra-
kentamista. 

Kaavamääräyksen mukaan olemassa ole-
via rakennuksia voidaan korjata, laajentaa ja 
korvata. Kullekin alueelle tyypillisten omi-
naispiirteiden mukainen vähäinen täyden-
nysrakentaminen sallitaan. Tarkemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon kult-
tuuriympäristön, maiseman ja luonnon eri-
tyispiirteet ja ekologiset yhteydet. Merkin-
nällä osoitetuilla alueilla voi olla luontoarvo-
jen, ekologisten yhteyksien tai kulttuuriym-
päristöarvojen suhteen erityistä merkitystä. 
Jatkosuunnittelun tulee perustua olemassa 
olevien arvojen säilyttämiseen tai paranta-
miseen. 

4.5 Paljon tilaa vaativien toimintojen 
rakentamisalueet
Paljon tilaa vaativien toimintojen rakenta-
misalueille voidaan sijoittaa elinkeinotoi-
mintaa ja yhdyskuntateknisen huollon toi-
mintoja. Alueiden rakentamistapa ja ympä-
ristön laatu määrittyy toiminnan, tuotannon 
ja logistiikan tarpeiden perusteella. Alueet 
muodostavat yhtenäisen vyöhykkeen Por-
voonväylän varrelle. Myös Länsisalmeen on 
merkitty laaja elinkeinotoiminnan alue. Mer-
kinnällä on osoitettu myös urheilu- ja virkis-
tyspalveluiden keskus Östersundomiin sekä 
venesatama-alue Karhusaareen.

4.5.1 Elinkeinotoiminnan alueet
Elinkeinotoiminnan alueelle voidaan kaa-
vamääräyksen mukaan sijoittaa ympäristö-
häiriöitä aiheuttamatonta tuotantoa, muita 
työpaikkatoimintoja, liikenne- ja varikkotoi-
mintoja, varastointia sekä niihin liittyviä toi-
misto-, palvelu- ja myymälätiloja. Vaaralan 
ja Norrbergetin elinkeinotoimintojen alueil-
le voidaan sijoittaa ympäristöhäiriöitä aihe-
uttavaa tuotantoa, muita työpaikkatoimin-
toja sekä yhdyskuntateknisen huollon tilo-
ja, laitoksia, laitteita ja alueita, kuten voima-
loita, vedenottamoita ja vedenpuhdistamoi-
ta sekä lumen vastaanottoa. Lisäksi alueelle 
voidaan sijoittaa liikenne- ja varikkotoimin-
toja sekä varastointia. Länsisalmen elinkei-
notoiminnan alue on mahdollista kytkeä sa-
tamarataan pistoraiteella.

Landbon liittymän läheisyydessä elinkei-
notoiminnan alueille voidaan lisäksi sijoittaa 
sellaisia merkitykseltään seudullisia paljon 
tilaa vaativan erikoistavaran kaupan suur-
yksiköitä, jotka palvelujen saavutettavuus ja 
kaupan laatu huomioon ottaen voidaan pe-
rustellusta syystä sijoittaa myös keskusta-
alueiden ulkopuolelle. Alueen vähittäiskau-
pan suuryksiköiden yhteenlaskettu kerros-
ala saa olla enintään 100 000 k-m². Alueen 
kehittymistä kaupan alueena tukee paikalli-
sen kysynnän lisäksi liityntäliikenteen muka-
naan tuoma kysyntä.

Östersundomin metroaseman läheisyy-
teen Uuden Porvoontien eteläpuolelle on 
osoitettu urheilu- ja virkistyspalvelujen kes-
kus (U) sekä sen eteläpuolelle yleiskaavassa 
virkistysalueisiin lukeutuva urheilu- ja virkis-
tyspalvelujen alue (u-1). Alueet mahdollista-
vat liikuntapalveluiden laajamittaisen kehit-
tämisen sekä sisä- että ulkotiloissa. Urheilu- 
ja virkistyspalvelujen keskus on tarkoitettu 
sisätiloissa harrastettavaan liikuntaan ja vir-
kistykseen kuten urheiluhalleille, kun taas u-
1-alue on tarkoitettu ulkoharrastuksiin.

Karhusaaren itärannalle on osoitettu ve-

nesatama-alue (LV). Muut kaava-alueen ve-
nesatamat on osoitettu kohdemerkinnällä. 
Aluemerkinnän ja kohdemerkinnän ero on 
siinä, että aluemerkintä mahdollistaa laa-
jemman ja monipuolisemman tukialueen 
venesatamatoiminnoille. Osalla venesata-
ma-alueesta toimii jo nykyisin venesatama, 
ja osa alueesta on voimassa olevassa asema-
kaavassa osoitettu uimarannaksi. Yleiskaa-
vassa venesatamapalvelut on Karhusaaressa 
keskitetty itärannalle ja uimarantapalvelut 
ilmansuuntien kannalta otolliselle eteläran-
nan virkistysalueelle. Venesatama-alueen si-
jainti saarten suojassa ja veneväylän äärellä 
on oivallinen venesatamalle. Liikenteellisesti 
sijainti toimii hyvin, koska ajoneuvoliikenne 
voidaan ohjata alueelle suoraan Karhusaa-
ren alueelliselta kokoojakadulta (yleiskaavan 
merkitty katu) ja venesatamaan suuntautu-
va liikenne ei kuormita asuntokatuja.

Tavoitteena on mahdollistaa veneilyyn 
ja saaristoon liittyvän virkistys- ja elinkei-
notoiminnan kehittyminen monipuoliseksi 
merellisten palvelujen keskukseksi. Öster-
sundomin kehittyessä mahdollisesti 100 000 
asukkaan kaupunginosaksi venesatamapal-
velujen kysyntä tulee kasvamaan moninker-
taiseksi nykyisestä. Palvelujen keskittämi-
nen tuo synergiaetuja, ja monipuolinen toi-
minta edellyttää riittävän laajaa maa-aluet-
ta. Nykyisin toimiva venesatama tarjoaa oi-
vallisen lähtökohdan toiminnan laajentami-
selle. Korsnäsin ja Majvikin rannalle merkityt 
venesatamat (kohdemerkinnät) eivät mah-
dollista yhtä monipuolista palvelutoimintaa, 
koska kyseiset rannat varataan yleiskaavas-
sa kerrostalovaltaiseen asuntotuotantoon, 
mikä ohjaa siihen, että tarkemmassa suun-
nittelussa venesatamien maa-alue rajataan 
välttämättömään minimiin. Granön länsi-
rannalle merkitty venesatama (kohdemer-
kintä) voi aikanaan tarjota mahdollisuuden 
monipuoliseen toimintaan. Granön vene-
sataman toteuttaminen edellyttää kuiten-
kin sillan rakentamista mantereelle, ja hank-
keen toteutuminen on epävarmaa yleiskaa-
van noin 50 vuoden aikatähtäimellä.

4.5.2 Yhdyskuntateknisen huollon alueet
Yhdyskuntateknisen huollon alueet sijait-
sevat Porvoonväylän varressa. Yhdyskun-
tateknisen huollon alueelle voidaan sijoit-
taa yhdyskuntateknisen huollon tiloja, lai-
toksia, laitteita ja alueita kuten voimaloita, 
vedenottamoita, vedenpuhdistamoita, jät-
teenkäsittelylaitoksia ja lumen vastaanotto-
paikkoja sekä liikenne- ja varikkotoiminto-
ja. Osa alueista on osoitettu ensisijaisesti au-
rinkoenergian tuotantoon. Alueille sijoittu-
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vat nykyiset Länsisalmen, Vaaralan ja Land-
bon sähköasemat ja Långmossebergenin jä-
tevoimala (Vantaan Energia Oy). 

4.6 Viher- ja virkistysalueet, 
-yhteydet ja kohteet
Yleiskaavan tavoitteena on monipuolinen ja 
ekologisesti kestävä viherrakenne, joka tar-
joaa hyvät virkistysmahdollisuudet. Viher- ja 
virkistysalueita, -yhteyksiä ja -kohteita kos-
keva yleismääräys edellyttää huomioimaan 
tarkemmassa suunnittelussa kulttuuriympä-
ristön, maiseman ja luonnon arvot ja ekolo-
giset yhteydet.

Viher- ja virkistysalueet, -yhteydet ja 
kohteet -otsikon alle on ryhmitelty virkistys-
alueet, urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet, 
ulkoilualueet, Granön virkistys-, matkailu- ja 
vapaa-ajan alue, maatalousalueet, maise-
mallisesti arvokkaat peltoalueet sekä Länsi-
salmen viheralue. Ne yhdistyvät kaava-alu-
een lounaisosassa Vuosaaren vihersormeen 
ja Itä-Helsingin kulttuuripuistoon sekä poh-
joisessa Sipoonkorven kansallispuistoon 
muodostaen merkittävän osan seudullista 
viheralueverkostoa. 

Luontoarvojen turvaamiseksi on alue-
merkintöjen lisäksi osoitettu ekologisia yh-
teyksiä, vihersiltoja tai -alikulkuja, virkistys-
yhteystarpeita sekä päällekkäismerkintänä 
ekologisen yhteyden kehitettävä osa. Luon-
toarvoihin kohdistuvia vaikutuksia lievenne-
tään myös ajoitusmääräyksin ja yleisin mää-
räyksin. Asuntovaltaisten alueiden toteutta-
minen edellyttää niitä ympäröivien ulkoilu- 
ja virkistysreittien toteuttamista. Lähivirkis-
tysalueet on toteutettava samanaikaisesti 
asuntotuotannon kanssa. Kaavamääräyksi-
en tavoitteena on ohjata virkistyskäyttöpai-
netta pois luonnonsuojelullisesti arvokkaim-
milta alueilta. 

Yleiskaavassa on osoitettu viher- ja virkis-
tysalueita yhteensä 12 km², joka on n. 150 
m²/asukas (laskettu 80 000 asukkaan mää-
rällä). Näistä ulkoilualueita on yhteensä 622 
ha ja virkistysalueita 179 ha. Kaavamääräys-
ten mukaan keskuksissa ja asuntovaltaisilla 
alueilla tulee osoittaa asukasmäärään näh-
den riittävät kaupunginosapuistot ja muut 
lähivirkistysalueet, mikä nostaa virkistys-
alueiden määrää asukasta kohti. Esimer-
kiksi Helsingissä viheralueita on keskimää-
rin 120 m²/asukas, joten yleiskaavassa on vi-
heralueita huomattavasti Helsingin keskiar-
voa enemmän. Laaja viheralueverkosto ta-
kaa kaupunkilaisille riittävät viheralueet ja 
turvaa luonnonsuojelulliset arvot.

Alueen viherrakenteeseen kuuluvat kaa-

vakartassa näkyvien viheralueiden lisäk-
si tarkemmassa suunnittelussa määriteltä-
vät rakennusalueiden sisäiset aukiot, puisti-
kot, kaupunginosapuistot, merenrantapuis-
tot, leikki- ja liikuntapuistot, tonttien pihat 
ja puutarhat sekä paikalliset viheryhteydet. 
Asuntovaltaisilla alueilla lähivirkistysaluei-
den laajuuden tulee kaavamääräyksen mu-
kaisesti olla keskimäärin 20 % rakentamis-
alueiden pinta-alasta. Rannat tulee suunni-
tella julkiseen käyttöön. Yleiskaavan selvi-
tysalue ei ole kaavamerkintänä viher- tai vir-
kistysalue, mutta alue säilyy käytännössä 
nykyisen kaltaisena ja toimii siten osana vi-
herverkkoa (ks. tarkemmin 4.8 Selvitysalue).

Yleiskaavan kaavamääräyksissä edelly-
tetään tarkemmassa suunnittelussa huomi-
oimaan selostuksen liitekartat ”Tavoitteel-
linen virkistysverkkosuunnitelma” (Liite 5b) 
ja Tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto 
(Liite 5c)”. Liitekartoissa on esitetty pääul-
koilureitit, virkistyksen ja ulkoilun kannalta 
keskeiset ulkoilualueet sekä viitteelliset kau-
punginosapuistot, joiden tarkemmat rajauk-
set, laajuudet ja sijainnit määräytyvät tar-
kemmassa suunnittelussa. Liitekartalla on 
esitetty myös tavoitteellista ratsastusreitis-
töä, jonka toteuttamismahdollisuuksia on 
tutkittava yleiskaavaa tarkemmassa suun-
nittelussa. Virkistysreittien hyvällä suunnit-
telulla ja etupainotteisella toteuttamisella 
sekä opastuksella ehkäistään metsien liiallis-
ta kulumista ja ylläpidetään luonnonarvoja. 

Suojelualueista on kirjoitettu kohdassa 
4.7 Suojelualueet ja -kohteet. Liitekartassa 
7 on osoitettu luonnon monimuotoisuuden 
kannalta arvokkaat (luo) alueet ja kohteet. 
Luo-alueiden rajauksissa on hyödynnetty 
olemassa olevia inventointitietoja. Tiedot 
eivät ole yhteismitallisia koko alueen osal-
ta ja siten aluerajaukset ovat vain suuntaa 
antavia. Luonnon monimuotoisuutta kuvaa 
hyvin luontovaikutusten arvioinnissa esitet-
ty luonnonarvokeskittymien esiintyminen 
kaava-alueella, joka perustuu luontoselvi-
tysten, LTJ-aineistojen ja Vantaan luontoai-
neistojen tietoihin. Luonnon arvokeskitty-
mät ja luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta arvokkaat kohteet tulee ottaa huomioon 
tarkemmassa suunnittelussa. Uhanalaisia 
luontotyyppejä koskeva selvitys on tekeillä, 
ja sen tulokset otetaan huomioon tarkem-
massa suunnittelussa.

Ekologista verkostoa koskeva yleiskaava-
tasoinen tarkastelu esitetään erillisessä ra-
portissa (Ojala 2017). Kaava-alueen ekologi-
nen verkosto koostuu luonnon ydinalueista 
ja niitä toisiinsa kytkevistä viheryhteyksistä. 
Ekologisten yhteyksien merkitys kaupunki-

luonnon monimuotoisuuden turvaamises-
sa on keskeinen. Yleiskaavaa tarkemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon yhte-
yksien toimivuus ja jatkuvuus.

4.6.1 Virkistys- ja ulkoilualueet
Jako virkistys- ja ulkoilualueisiin perustuu 
alueiden erilaiseen virkistyskäyttöpainee-
seen, käytön intensiteettiin ja ylläpidon tar-
peeseen. Molempien alueiden tarkemmassa 
suunnittelussa on otettava huomioon kult-
tuuriympäristön, maiseman ja luonnon arvot 
ja ekologiset yhteydet. 

Virkistysalueisiin kohdistuu suuri virkis-
tyskäyttöpaine. Ne ovat luonteeltaan raken-
netumpia, puistomaisempia, paremmin ku-
lumista kestäviä ja toiminnoiltaan monipuo-
lisempia kuin ulkoilualueet. Virkistysalueille 
voidaan kaavamääräyksen mukaan sijoittaa 
puistoja, ulkoilu-, liikunta- ja uimaranta-alu-
eita sekä viljelypalstoja. Alueelle voidaan si-
joittaa pääkäyttötarkoitusta palvelevia vä-
häisiä rakennuksia ja rakenteita. Kaupungin-
osapuistot sijoittuvat pääasiassa yleiskaavan 
virkistysalueille. Niiden luonne voi vaihdella 
rakennetusta puistosta luonnonmukaiseen

Ulkoilualueet ovat nykyisiä metsä- ja pel-
toalueita, jotka varataan yleiskaavassa luon-
non ja kulttuurimaiseman kokemiseen ja ul-
koiluun. Alueiden luonne on pääosin säilytet-
tävä, millä tarkoitetaan esimerkiksi nykyis-
ten pelto-, niitty- ja laidunalueiden säilymis-
tä avoimina jatkossakin. Alueita on hoidetta-
va luonto- ja kulttuuriarvoja tukevalla taval-
la. Esimerkiksi Husön laitumilla laiduntami-
nen ylläpitää kulttuurimaisemaa. 

Laajat ulkoilualueet ja ennakoivasti to-
teutetut virkistys- ja ulkoilureitit tukevat yh-
dessä luonnonsuojelualueiden kanssa eko-
logista verkostoa ja ylläpitävät luonnon mo-
nimuotoisuutta. Tavoitteellisessa virkistys-
verkkosuunnitelmassa (Liite 5b) on esitetty 
tärkeimmät ulkoilualueet, joihin tulee perus-
taa riittävän tiheä paikallisten metsäreittien 
verkosto ulkoilijoiden tarpeita varten. 

4.6.2 Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueet 
ja hautausmaa
Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (u-1) 
voidaan sijoittaa pääosin ulkona tapahtu-
via liikuntatoimintoja ja niitä palvelevia ra-
kennuksia ja rakenteita. Kaavamerkintä ei 
mahdollista suuria rakennuksia kuten lii-
kuntahalleja. Alue muodostaa kokonaisuu-
den yhdessä viereisen urheilu- ja virkistys-
palvelujen keskuksen (U) kanssa. Suuret ra-
kennukset on sijoitettava rakentamisalueen 
(U) puolelle. Alueen sijainti rannan ja Natura-
alueen läheisyydessä asettaa erityisiä vaati-
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muksia alueen suunnittelulle ja toteuttami-
selle. Aluetta koskee mm. yleinen kaava-
määräys, jonka mukaan tarkemmassa suun-
nittelussa on huomioitava suojeltujen luon-
totyyppien säilyminen suojeltujen kosteikoi-
den reunoilla.

Urheilu- ja virkistyspalvelujen alueelle (u-
2) voidaan sijoittaa leirintäalue, ratsastus- ja 
kotieläintoimintaa sekä Sipoonkorven kan-
sallispuistoon liittyviä toimintoja, palvelui-
ta, rakennuksia ja rakenteita. Kaavamerkin-
tä mahdollistaa esim. tallin ja maneesin ra-
kentamisen ratsastuskeskuksen tarpeisiin 
tai luontokeskuksen rakentamisen kansal-
lispuiston tarpeisiin. 

Liitteessä 5b on osoitettu urheilu- ja vir-
kistyspalvelujen keskuksia pienempien ur-
heilupuistojen tavoitteellinen lukumäärä ja 
sijainti. 

Östersundomin kappelin ja nykyisen 
hautausmaan alue ympäristöineen on mer-
kitty yleiskaavassa hautausmaaksi. Merkin-
tä on liitetty virkistysalueiden ryhmään alu-
een puistomaisen luonteen vuoksi. Yleiskaa-
van hautausmaa-alue mahdollistaa nykyi-
sen hautausmaan laajentamisen sekä man-
tereen puolella että Långörenin saarelle. 

4.6.3 Virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan 
alue
Granön saari on kokonaan osoitettu virkis-
tys-, matkailu- ja vapaa-ajan alueeksi. Alu-
eelle voidaan sijoittaa loma-asutusta, ma-
joituspalveluja, leirintäalueita, ryhmäpuu-
tarhoja sekä muita virkistystä, matkailua ja 
lomailua palvelevia toimintoja. Alueelle voi-
daan sijoittaa vähäinen määrä pysyvää asu-
tusta olevaan kylärakenteeseen ja vesiliiken-
teeseen tukeutuen. Lisäksi alueelle voidaan 
sijoittaa venesatamia, veneiden talvisäily-
tystä ja muita veneilyä palvelevia toiminto-
ja. Alueelle voidaan sijoittaa myös hautaus-
maita. Granön saaren maankäyttö ja aluera-
jaukset suunnitellaan tarkemmin yleiskaa-
vaa tarkemman suunnittelun yhteydessä.  

Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehit-
tää Granöstä merellisen virkistyksen keskus, 
mikä edellyttää ajoneuvoliikenteen yhteyt-
tä eli siltaa. Saari voidaan kuitenkin avata jul-
kiseen virkistyskäyttöön ensin lauttayhtey-
den kautta. Koko kaupunkiseudun kannal-
ta Granö on huomattava mahdollisuus mo-
nipuolisen veneilytoiminnan sekä virkistyk-
sen alueeksi. Venesataman on tarkoitus pal-
vella erityisesti huviveneilyä. Hautausmaal-
le soveltuva alue sijaitsee saaren keskiosas-
sa, jossa maaperä ja suojainen sijainti mah-
dollistavat metsähautausmaatyyppisen hau-
tausmaa-alueen.

Granön saarta, kuten kaikkia viher- ja 
virkistysalueita koskee kaavamääräys, jon-
ka mukaan tarkemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon kulttuuriympäristön, 
maiseman ja luonnon arvot ja ekologiset yh-
teydet. Lisäksi maisemaa muuttava toimen-
pide edellyttää maisematyölupaa.

4.6.4 Maatalousalueet ja viheralue
Majvikiin on merkitty maatalousalue, jonka 
yhteyteen voi sijoittaa maatalouteen liitty-
vää asumista sekä elinkeino- ja harrastustoi-
mintaa. Alueella sijaitsee nykyisin biodynaa-
minen maatila, jonka kehittämisen yleiskaa-
va mahdollistaa.  

Westerkullan viljelyaukea on osoitettu 
kaavassa maisemallisesti arvokkaaksi pelto-
alueeksi, jonka säilyminen avoimena ja vilje-
lykäytössä on maisemakuvan kannalta tär-
keää. Yleiskaava turvaa maakunnallisesti ar-
vokkaan kulttuurimaiseman säilymisen ja 
vuosisataisen viljelykulttuurin jatkumisen. 
Kulttuuriympäristökokonaisuutta turvaa-
maan on osoitettu viheralueen merkinnäl-
lä pellon, Itäväylän ja Kehä III:n väliin jäävä 
alue, joka on samalla osa pohjois-eteläsuun-
taista ekologista yhteyttä. Viheralue eroaa 
ulkoilualueesta siinä, että sitä ei ole tarkoi-
tettu yleiseen virkistyskäyttöön. Yleiskaavan 
toteuttamiseksi tarpeelliset toimenpiteet ja 
toiminnot, kuten metrorata, yhteiskäyttö-
tunneli, vihersillat ja mahdolliset muut eko-
logisen yhteyden kehittämiseksi tarpeelliset 
toimenpiteet tulee alueella kuitenkin sallia. 

4.6.5. Vihersilta tai -alikulku
Vihersilta tai -alikulku toimii ekologisen yh-
teyden osana ja ekologisten arvojen sallies-
sa myös virkistysyhteytenä. Vihersiltoja tai 
-alikulkuja on osoitettu yleiskaavassa neljä 
kappaletta Porvoonväylälle, yksi Kehä III:lle 
ja yksi Uudelle Porvoontielle. Tavoitteena on 
lieventää suurien liikenneväylien estevaiku-
tusta yleiskaavan tärkeimpien ekologisten 
yhteyksien kohdalla. 

4.6.6 Virkistysyhteystarve ja seudullinen 
rantaraitti
Virkistysyhteystarve-merkinnällä osoite-
taan tärkeimmät rakentamisalueille sijoittu-
vat kulkuyhteydet, jotka on syytä huomioi-
da tarkemmassa suunnittelussa. Yhteystar-
vemerkinnät liittävät laajempia viheraluei-
ta toisiinsa ja ovat siten tärkeitä kaupunki-
laisten virkistäytymisen kannalta. Ne voivat 
olla urbaaneja kävely- tai puistokatuja, hoi-
dettuja luonnonalueita tai ne voivat muo-
dostua puistoketjuista tai kaupunkiaukiois-
ta. Kunkin virkistysyhteyden luonne määri-

tellään kyseisen alueen tarkemmassa suun-
nittelussa. 

Yleiskaavaan merkitty seudullinen ran-
taraitti on osa seudullista ulkoilureitistöä. 
Yleiskaavassa on esitetty rantaraitin oh-
jeellinen sijainti, ja yleiskaavaa tarkemmas-
sa suunnittelussa määritellään tarkempi lin-
jaus. Raitin jatkuvuus ja sijainti rannan tun-
tumassa ovat olennaisia asioita. Tavoitteena 
on, että raitti kulkisi yhtenäisenä Vuosaares-
ta Sipoon puolelle lähellä rantaviivaa ja että 
reitillä voidaan liikkua jalan ja pyörällä. Ran-
taraitin luonne voi vaihdella paikan luonteen 
mukaan, ja maisemakuva rantaraitin varrel-
la voi vaihdella kaupunkimaisesta, rakenne-
tusta rannasta luonnonrantoihin. Rantaraitti 
voi paikoin haarautua erillisiksi samansuun-
taisiksi yhteyksiksi jos se on esim. hiihdon ja 
muun erityisrakenteita vaativan liikkumisen 
kannalta perusteltua. Rantaraitilla pyritään 
yhtenäiseen talvihoidon tasoon, joka mah-
dollistaa ympärivuotisen käytön. Rantarai-
tin tarkemmassa suunnittelussa on otettava 
huomioon maiseman ja luonnon arvot sekä 
suojelutarpeet.  

Liitteissä 5a-c on osoitettu tavoitteelliset 
pääulkoilureitit.
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4.6.7 Ekologinen yhteys ja ekologisen 
yhteyden kehitettävä osa
Yleiskaavassa on osoitettu viisi luonnon 
ydinalueita yhdistävää, luonnon monimuo-
toisuuden kannalta tärkeää ekologista yh-
teyttä, joista neljä pohjois-eteläsuuntaista 
yhteyttä on määritetty myös maakuntata-
solla tärkeiksi. Merkinnän kohdalla alueen 
hoidossa, käytössä ja tarkemmassa suunnit-
telussa on otettava huomioon metsälajiston 
liikkumisen kannalta tärkeiden yhteyksien 
säilyminen. Yleiskaavaan merkityt ekologi-
set yhteydet perustuvat Östersundomin yh-
teisen yleiskaava-alueen ekologisen verkos-
ton tarkasteluun (2017).

Tärkein ekologinen yhteys on Sipoonkor-
ven kansallispuiston ja Mustavuoren lehto 
ja Östersundomin lintuvedet -Natura 2000 
-alueen välillä. Yleiskaavassa tämä valta-
kunnan ja maakuntatason ekologinen yh-
teys (Sipoonkorpi–Mustavuori–Vuosaari) on 
ratkaistu siten, että Mustavuoren ja Sipoon-
korven välinen metsäyhteys ja Westerkullan 
kartanoa ympäröivät peltoalueet muodosta-
vat yhdessä laajan viheralueen. Ratkaisu on 
kaupunkirakenteen kannalta olennainen ja 

luonteeltaan seudullinen, koska se liittyy laa-
jempaan ”vihersormeen”, joka ulottuu Uu-
telasta ja Vartiokylänlahdelta Mustavuoren 
kautta Sipoonkorpeen. Laaja yhtenäinen vi-
heralue Länsisalmessa tarjoaa pitkällä aika-
välillä kestävimmän ratkaisun kaupunkira-
kenteen, virkistyskäytön ja ekologisten yh-
teyksien kannalta. (A kuvassa 18). 

Edellä kuvattu ekologinen yhteys sisäl-
tää nykyisellään epäjatkuvuuskohtia ja vaatii 
kehittämistoimia toimiakseen laadukkaana 
ekologisena yhteytenä. Tämän vuoksi yleis-
kaavaan on merkitty ulkoilu- ja viheralueen 
päällekkäismerkintänä ekologisen yhteyden 
kehitettävä osa. Kaavamääräys edellyttää, 
että alueelle on laadittava luonnonhoidon ja 
virkistyskäytön ohjauksen suunnitelma, jos-
sa määritellään tarkemmin ne alueet ja toi-
menpiteet, jotka ovat tarpeen ekologisen 
yhteyden kehittämiseksi ja turvaamiseksi. 
Ulkoilureitit tulee sijoittaa siten, että ne ei-
vät heikennä alueen toimivuutta ekologise-
na yhteytenä. Alueen hoidossa, käytössä ja 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on 
otettava huomioon metsälajiston liikkumi-
sen kannalta tärkeiden yhteyksien säilyttä-

minen ja/tai kehittäminen riittävän puustoi-
sina ja leveinä, erityisesti huomioiden Natu-
ra 2000 -verkostoon kuuluvan alueen ”Mus-
tavuorenlehto ja Östersundomin lintuve-
det” suojelun perusteena olevan lintudirek-
tiivin liitteen I laji pyy. Alueen suunnittelus-
sa tulee lisäksi ottaa huomioon kulttuurimai-
seman arvot.

Luonnonhoidon ja virkistyskäytön ohja-
uksen suunnitelma on tarkoitus laatia yhteis-
työssä maanomistajien kanssa. Kehittämis-
toimiin kuuluu epäjatkuvuuskohtien poista-
minen, mm. laajempien avomaiden kehit-
täminen puustoisemmiksi istuttamalla niil-
le esimerkiksi leppiä ja kuusta. Alue sivuaa 
maakunnallisesti arvokasta kulttuurimaise-
maa, minkä vuoksi kehittämistoimissa tulee 
huomioida kulttuurimaiseman arvot, erityi-
sesti Westerkullan avoimen peltomaiseman 
ja metsitettävien kohtien reunavyöhyke.

Kaavamääräyksessä edellytetään erityi-
sesti pyyn huomioimista ekologisen yhte-
yden kehittämisessä. Tämä perustuu yleis-
kaavan Natura-arviointiin ja asiantuntijoiden 
oletukseen, että pyyt liikkuvat Sipoonkorven 
ja Mustavuoren välillä, mikä osaltaan ylläpi-

Kuva 18. Yleiskaavan  ekologinen verkosto. 
Yleiskaavassa osoitetut ekologiset yhteydet on 
merkitty kirjaimilla A-E ja muut ekologiset yhtey-
det numeroilla 1-10.
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tää Mustavuoren pientä pyypopulaatiota. 
Pyyn liikkeistä Porvoonväylän ja Uuden Por-
voontien välisellä alueella on kuitenkin vain 
vähän tietoa. Yleiskaavan Natura-arvioin-
nissa (Sito Oy & Enviro, 2017) todetaan, et-
tä ”Pyy puuttuu kokonaan Uuden Porvoon-
tien ja Porvoonväylän väliseltä alueelta. … 
Tiedossa ei myöskään ole, kuinka säännöl-
lisesti pyitä liikkuu Sipoonkorven ja Musta-
vuoren alueen välillä.”  Ekologisen yhteyden 
toimivuuden tarkastelu edellyttää näin ollen 
seurantaohjelman käynnistämistä.

Suurimmat estevaikutukset yhteyden 
ekologiselle jatkuvuudelle aiheutuvat aluet-
ta halkovista liikenneväylistä: Porvoonväylä, 
Kehä III ja Uusi Porvoontie/Itäväylä. Tavoit-
teena on lieventää väylien estevaikutusta to-
teuttamalla yleiskaavaan merkityt vihersillat 
tai -alikulut.

Ekologisen yhteyden kehittäminen ja 
metsän kasvaminen vie aikaa, mutta Si-
poonkorven ja Mustavuoren välisen metsäi-
sen yhteyden toimivuus on turvattava Länsi-
salmen rakentamisen kaikissa vaiheissa. Tä-
män vuoksi kaavassa on ajoitusmääräyksin 
määrätty säilytettäväksi nykyisin olemas-

sa oleva ekologinen yhteys Sipoonkorven ja 
Mustavuoren välillä, kunnes kaavaan merkit-
ty yhteys on käytettävissä. Todettakoon, et-
tä myös nykyinen yhteys sisältää epäjatku-
vuuskohtia, ja mm. kesällä 2017 yksityisen 
maanomistajan toimesta tehdyt hakkuut 
ovat olennaisesti heikentäneet metsäyhtey-
den toimivuutta. Ekologisesti toimivan met-
säyhteyden aikaansaaminen edellyttää siis 
joka tapauksessa toimenpiteitä. Yleiskaa-
van ajoitusmääräyksen mukaan Länsisal-
men asuntoalueen tarkemmassa suunnit-
telussa ja toteuttamisessa tulee varmistaa 
metsälajiston liikkumisen kannalta toimivan 
ekologisen yhteyden säilyminen Sipoonkor-
ven kansallispuiston ja Natura 2000 -verkos-
toon kuuluvan alueen Mustavuoren lehto ja 
Östersundomin lintuvedet välillä. Yhteyttä ei 
saa heikentää ennen kuin Länsisalmen alu-
een länsipuolinen uusi ekologinen yhteys on 
käytettävissä.

Yleiskaavan ekologisen verkoston tarkas-
telussa on kiinnitetty huomiota myös puroi-
hin ja muihin pienvesistöihin, jotka muodos-
tavat kaava-alueelle luonnon monimuotoi-
suuden kannalta tärkeän siniverkoston. Kaa-

va-alueen pohjoisosissa purouomat sijaitse-
vat pääasiassa ulkoilualueilla, jolloin niiden 
luonnonmukaisilla osuuksilla on paremmat 
mahdollisuudet säilyä. Tarkempaa suunnit-
telua koskevat kaavan yleiset määräykset 
edellyttävät, että purojen ja norojen uomien 
purkukohdat tulee säilyttää nykyisellään tai 
niin, että tärkeiden luontokohteiden suoje-
lulliset tavoitteet huomioidaan. Tarkoitus on 
kiinnittää tarkemmassa suunnittelussa huo-
miota pienvesistöjen ja merialueen veden-
laatuun huomioiden hulevesikuormituksen 
kasvun vaikutukset.

4.7 Suojelualueet ja -kohteet

4.7.1 Luonnonsuojelualueet
Yleiskaavakartalla on osoitettu luonnonsuo-
jelualueet. Luonnonsuojelualueita koskevat 
luonnonsuojelulaki, rauhoituspäätökset ja 
mahdollisesti suojelualueita varten laaditut 
tai laadittavat hoito- ja käyttösuunnitelmat. 

Sipoonkorven kansallispuisto ulottuu 
kaava-alueen pohjoisreunaan noin 68 ha 
alueelle, joka on merkitty luonnonsuoje-

Kuva 19. Kaava-alueen ja Sipoonkorven suojelualueet ja -kohteet.
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lualueeksi. Lisäksi alue on merkitty omalla 
kansallispuiston kaavamerkinnällä. Metsä-
hallitus on laatinut kansallispuiston hoito- ja 
käyttösuunnitelman. Kasvava virkistyskäyt-
tö ja lisääntyvä asutus Sipoonkorven ympä-
rillä synnyttävät tarpeen virkistyskäytön oh-
jaamiseen. Yleiskaavan ulkoilualueet muo-
dostavat kansallispuiston ympärille pusku-
rivyöhykkeen, jolle voidaan ohjata yleiskaa-
van asuntoalueiden lähivirkistystä.

Luonnonsuojelulain 29 §:n perusteella 
suojeltuja jalopuumetsiä tai -metsiköitä on 
kaava-alueella neljä, ja ne on merkitty suo-
jelualueeksi (s-1). Jalopuumetsät ja -metsi-
köt ovat luontaisesti syntyneitä ja merkittä-
viltä osin jaloista lehtipuista koostuvia. Tyy-
pillisesti niiden sietokyky ympäristön muu-
toksille on heikko, etenkin valo- ja kosteus-
olosuhteiden muutoksille.

Varsinaisten luonnonsuojelualueiden li-
säksi luonnonsuojelulliset tarpeet on huo-
mioitu yleiskaavan alue- ja kohdemerkintö-
jä koskevissa määräyksissä, ajoitusmäärä-
yksissä sekä yleisissä määräyksissä. Tarkem-
massa suunnittelussa on huomioitava luon-
todirektiivin liitteen II lajit, liitteen IV a lajien 
lisääntymis- ja levähdyspaikat, uhanalaiset 
luontotyypit sekä erityisesti suojeltavat lajit.

Koko Helsingin käsittävä uhanalaisia 
luontotyyppejä koskeva selvitys on valmis-
teilla, ja sen tulokset huomioidaan yleis-
kaavaa tarkemman suunnittelun yhteydes-
sä. Erityisesti suojeltavat lajit on huomioi-
tu kaavamääräyksessä ja liitekartalla. Eten-
kin rakentamisalueilla sijaitsevista kohteis-
ta tulee laatia tarkemmat selvitykset, joiden 
yhteydessä määritellään lajille riittävä elin-
ympäristörajaus. Alueella esiintyvän lahoka-
viosammalen säilymiselle tärkeiden esiinty-
mispaikkojen olosuhteita ei saa heikentää tai 
hävittää. Tärkeää on turvata lajille suotuisat 
elinolosuhteet, mikä edellyttää riittävän laa-
jan elinympäristön säilyttämistä. 

Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet
Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alu-
eet on osoitettu kaavassa. Natura-aluei-
siin kohdistuvista vaikutuksista on laadittu 
erillinen raportti Arvio Östersundomin yh-
teisen yleiskaavan Suora metro –vaihtoeh-
don vaikutuksista Mustavuoren lehto ja Ös-
tersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen 
(FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-alu-
eeseen (FI0100066) (Sito Oy ja Ympäristö-
suunnittelu Enviro Oy 2017). Natura-arvioin-
nin mukaan yleiskaavan toteuttamisesta ei 
aiheudu merkittävää haittaa Natura-aluei-
den suojelun perusteena oleville lajeille ja 
luontotyypeille.

4.7.2 Merkittävät kulttuuriympäristöt
Kaavakartassa on esitetty kaikki valtakun-
nallisesti merkittävät rakennetun kulttuu-
riympäristön kohteet ja maakunnallises-
ti merkittävät kulttuurihistorialliset koh-
teet kohde- tai aluemerkinnällä. Westerkul-
lan kartano on esitetty samalla merkinnällä 
sen kulttuuriympäristöllisen arvonsa vuok-
si. Lisäksi kartanoa ympäröivät laajat vilje-
lyalueet on merkitty kaavassa maisemalli-
sesti arvokkaana peltoalueena (MA), jon-
ka säilyttäminen avoimina ja viljelykäytössä 
on maisemakuvan kannalta tärkeää. Kaava-
määräys sallii rakentaa alueelle maanpäälli-
sen tai maanalaisen metroradan. Östersun-
domin kirkko on kirkkolailla suojeltu raken-
nus, jota koskevissa toimenpiteistä on lain 
mukaan pyydettävä lausunto kirkkohallituk-
selta ja Museovirastolta. RKY-alueiden raja-
ukset tarkistetaan tarkemman suunnittelun 
yhteydessä yhteistyössä museoviranomais-
ten kanssa.

Kulttuuriympäristöihin ja niiden suoje-
luun liittyvät tarpeet on huomioitu yleis-
kaavan alue- ja kohdemerkintöjä koskevis-
sa määräyksissä sekä yleisissä määräyksissä.

Yleiskaavaselostuksen liitekartassa 8 
(Kulttuuriympäristön suojelu- ja arvokoh-
teet) on esitetty kootusti muinaisjäännök-
set sekä eri inventoinneissa arvotetut kult-
tuuriympäristön arvokohteet ja -alueet. Joh-
tuen erillisistä inventoinneista arvottamista 
ei ole alueella tehty yhdenmukaisesti. Van-
taan arvokkaat kohteet on jaettu vanhan ja 
modernin rakennuskulttuurin kohteisiin/ alu-
eisiin sekä maisemallisesti arvokkaisiin alu-
eisiin. Sipoon ja Helsingin osalta inventointi-
tiedot on koottu useasta eri raportista ja ai-
kaisemmasta kaava-aineistosta. Kulttuuri-
historiallisesti arvokkaiden alueiden ja koh-
teiden arvottamistieto on yksinkertaistami-
sen vuoksi jätetty liitekartasta pois. Lisäk-
si em. liitekartassa on esitetty historialliset 
tielinjaukset. Historiallisten tielinjausten ar-
vottaminen ja suunnitteluratkaisut tehdään 
yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa.

Vuonna 2008 valmistunut selvitys Liitos-
alueen rakennettu kulttuuriympäristö on toi-
minut kaavan valmistelun tausta-aineistona. 
Selvitykseen on koottu eri inventointien ja 
lähtötietojen pohjalta katsaus Östersundo-
min liitosalueen kulttuuriympäristöön. Sel-
vitys ei koske yleiskaavan Vantaan ja Sipoon 
osa-alueita, vaan niistä on omat selvityksen-
sä.

Kaikkia alueella sijaitsevia muinaisjään-
nöksiä ei välttämättä vielä tunneta. Tarkem-
massa suunnittelussa tuleekin huomioida 
mahdollisten täydentävien selvitysten tarve 
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arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Mui-
naismuistolain suojaamia sekä rakennus- ja 
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kohteita 
ja alueita koskevista suunnitelmista on kuul-
tava museoviranomaisia. Myös suunnitelta-
essa rakentamista vesialueille on oltava yh-
teydessä Museovirastoon vedenalaisen kult-
tuuriperinnön selvitystarpeen arvioimiseksi. 

Jos kaava-alueella on muinaisjäännöksiä, 
joiden alueelle on osoitettu maahan kajoa-
mista edellyttävää muuttuvaa maankäyttöä, 
on muinaisjäännökset tutkittava muinais-
muistolain mukaisesti ennen niihin kohdis-
tuvaa vahinkoa ja muutosta. Muinaismuis-
tolain 15 § tutkimusvelvoitteen mukaan on 
hankkeen toteuttajan korvattava muinais-
hankkeen tutkimisesta tai erityisiä toimen-
piteistä johtuvat kustannukset tai osallistut-
tava niihin, mikäli sitä olosuhteet huomioon 
ottaen ei ole katsottava kohtuuttomaksi.

4.8 Selvitysalue
Kaava-alueen eteläosassa Natura 2000 -ver-
kostoon kuuluvien alueiden ympäröimä Sal-
menkallion alue on merkitty selvitysalueek-

si, jolla on erityisiä luontoarvoja. Määräys-
ten mukaan: ”Alueella on selvitysalueeseen 
rajautuvan Natura-alueen suojelun perus-
teena olevia luontoarvoja. Alueen hoidossa, 
käytössä ja tarkemmassa suunnittelussa on 
huolehdittava siitä, ettei arvoja merkittäväs-
ti heikennetä. Alueelle on välittömästi yleis-
kaavan voimaantulon jälkeen laadittava ja 
toteutettava luonnonhoidon ja virkistyskäy-
tön ohjauksen suunnitelma sekä käynnistet-
tävä alueen luontoarvojen seuranta. Alueen 
maankäyttö ja tarvittavat suojelualueet rat-
kaistaan tarkemmassa suunnittelussa. Tätä 
ennen alueelle ei saa sijoittaa uusia raken-
nuksia ja maisemaa muuttava toimenpide 
edellyttää maisematyölupaa.”

Selvitysalue ei kaavamerkintänä ole ra-
kentamisalue eikä viher- tai virkistysalue, 
vaan se siirtää kyseisen alueen maankäytön 
ratkaisun tarkempaan suunnitteluun ja mah-
dollistaa seudullisesti merkittävän yleiskaa-
vahankkeen etenemisen. Luontoarvojen säi-
lymisen kannalta tilanne paranee nykyiseen 
verrattuna, koska kaavamääräykset velvoit-
tavat luonnonhoitotoimenpiteisiin ja virkis-
tyskäytön ohjaukseen. Selvitysalue on pää-

osin Helsingin kaupungin ja osin Vantaan 
kaupungin omistuksessa, mikä varmistaa 
edellytykset kaavamääräysten toteuttami-
seen.

Myös selvitysalueen laajuus (2,8 km²) tur-
vaa luontoarvojen säilymisen. Selvitysalu-
een rajaus ei perustu luontoarvokohteiden 
edellyttämiin suojavyöhykkeisiin, vaan mm. 
liikenneyhteyksien perusteella muodostu-
vaan järkevään suunnittelukokonaisuuteen, 
kun ajatellaan alueelle aikanaan laadittavaa 
tarkempaa suunnitelmaa (esim. asemakaa-
va). Yleiskaavan laatimisen aikana laadittu-
jen Natura-arviointien perusteella Natura-
alueen suojelun perusteena olevien arvojen 
säilyttäminen ei edellytä näin laajan alueen 
säilyttämistä rakentamattomana. Selvitys-
alue muodostaa siis varovaisuusperiaatetta 
noudattaen huomattavan laajan puskurivyö-
hykkeen suojeltavien kohteiden ympärille.

Luontoarvojen turvaamiseksi selvitys-
aluetta koskee edellä mainitun lisäksi kak-
si ajoitusmääräystä: ”asuntovaltaisten alu-
eiden toteuttaminen edellyttää niitä ympä-
röivien ulkoilu- ja virkistysalueiden pääulkoi-
lureittien toteuttamista sekä selvitysalueelle 

Kuva 20. Selvitysaluetta ympäröivä 1 km vyöhyke.
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laadittavan luonnonhoidon ja virkistyskäy-
tön ohjauksen suunnitelman toteuttamis-
ta” sekä ”selvitysalueelle on laadittava tar-
kempi suunnitelma ja perustettava tarvitta-
vat luonnonsuojelualueet ennen kuin asu-
kasmäärä kilometrin etäisyydellä selvitys-
alueesta ylittää 10 000 asukasta.” Natura-
arviointien perusteella tiettyjen Natura-alu-
een suojelun perusteena olevien luontoarvo-
jen säilyttäminen edellyttää virkistyskäytön 
ohjausta selvitysalueella. Alueella liikkumi-
sen rajoittaminen (”polkupakko”) edellyttää 
lainsäädännön näkökulmasta luonnonsuo-
jelualueen perustamista. 1 km säteellä sel-
vitysalueesta asuu nykyisin n. 660 asukas-
ta. Yleiskaavan asukasmääräarvion mukaan 
yleiskaava mahdollistaa lopputilanteessa 1 
km säteellä 21 000–27 000 asukasta. Ajoitus-
määräyksen 10 000 asukkaan raja velvoittaa 
perustamaan tarvittavat suojelualueet, en-
nen kuin yleiskaavan toteuttamisesta alkaa 
aiheutua merkittäviä vaikutuksia Natura-
alueen suojelun perusteena oleviin luonto-
arvoihin.

Salmenkallion erityistapauksessa selvi-
tysalue ja maankäytön ratkaisun siirtäminen 
tarkempaan suunnitteluun on tarkoituksen-
mukainen ratkaisu, jonka avulla seudullisesti 
merkittävä yleiskaavahanke saadaan eteen-
päin. Selvitysaluemerkintä mahdollistaa alu-
een luontoarvojen tarkemman kartoittami-
sen ja seurantaohjelman aloittamisen ilman 
että yleiskaavan toteutuminen muilta osin 
vaikeutuu. Yleiskaavan valmistelun ja Na-
tura-arviointien yhteydessä kävi ilmeiseksi, 
että kyseisessä kohteessa yleiskaava on lii-
an yleispiirteinen työkalu maankäytön Natu-
ra-vaikutuksien arvioimiseksi niin, että kaik-
ki olennaiset tekijät tulevat huomioiduksi. 
Yleiskaavatasolla Natura-arvioinnissa aino-
aksi merkittäväksi tekijäksi on käytännös-
sä osoittautunut asuntoalueen etäisyys suo-
jeltavasta kohteesta, minkä lisäksi arvioin-
tiin sisältyy kumuloituvia epävarmuusteki-
jöitä, kun varovaisuusperiaate otetaan huo-
mioon. Tarkemman suunnitelman perusteel-
la voidaan ottaa huomioon useampia tekijöi-
tä, vaikutusten arviointi on tarkempaa ja lie-
ventämiskeinot voidaan kohdentaa tarkem-
min. Tavoitteena maankäyttöratkaisun siir-
tämisessä tarkempaan suunnitteluun on, et-
tä alue tulee kaikilta osin tarkoituksenmu-
kaiseen käyttöön.

4.9 Liikenne
Yleiskaavan maankäyttö perustuu metroon, 
ja kestävän kulkumuotojakauman saavut-
taminen edellyttää metron toteuttamista.  

Näin ollen yleiskaavan toteuttaminen on si-
dottu metroon perustuvan joukkoliikenne-
järjestelmän toteuttamiseen. Östersundo-
min liikenneratkaisua on selvitetty eri suun-
nitteluvaiheissa useissa erillisissä raporteis-
sa. Raporteista keskeisiä ovat:

 – Östersundomin liikennejärjestelmäselvi-
tys, suora metro, Strafica Oy, 2017

 – Östersundomin liikennejärjestelmäselvi-
tyksen päivitys, Strafica Oy, 2016

 – Östersundomin kaavaehdotusvaiheen 
liikennejärjestelmäselvitys, Strafica Oy, 
2015

 – Östersundomin liikennejärjestelmäver-
tailu, Strafica Oy, 2012

 – Östersundomin yleiskaavan tie- ja pää-
katuverkkoselvitys, Strafica Oy, 2011

 – Östersundomin raidevaihtoehtojen ver-
tailu, Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, 2011

 – Itämetron esiselvitys, Sito Oy, Arkkiteh-
titoimisto HKP Oy, Strafica Oy & FCG 
Planeco Oy, 2010

 – Östersundomin pikaraitiotien esiselvi-
tys. WSP Finland Oy, 2010

Östersundomin liikennejärjestelmäselvitys, 
suora metro (Strafica 2017) laadittiin valmiin 
yleiskaavan maankäyttöön sekä tie- ja katu-
verkkoon pohjautuen. Joukkoliikenteen se-
kä tie- ja katuverkon kysyntää ja toimivuut-
ta tarkasteltiin myös toteuttamisvaiheittain 
maankäytön tiivistymisen mukaan. Ennus-
teiden pohjana on käytetty Helmet-mallia.

4.9.1 Liikenneverkot
Maantie- ja katuverkko
Yleiskaavassa on esitetty moottoriväylät, 
pääkadut ja muut kaupunkirakenteen kan-
nalta tärkeät kadut. Pääkaduista on osoitet-
tu erikseen seudullisen tieyhteyden osana 
toimiva pääkatu.

Autoliikenteen käyttämä liikenneverk-
ko muotoutuu maanteistä ja uusista tai pe-
rusteellisesti uudistetuista katuyhteyksistä. 
Nykyinen maanteiden muodostama liiken-
neverkko säilyy ennallaan lukuun ottamat-
ta maantietä 170, joka muutetaan kaduksi 
ja linjataan nykyistä pohjoisemmaksi. Yhte-
ys palvelee jatkossakin myös seudullista lii-
kennettä. Nykyinen Uuden Porvoontien lin-
jaus palvelee jatkossa pääosin kokoojakatu-
na sekä mahdollisesti osittain joukkoliiken-
ne- ja/tai pyöräilykatuna. Auto-, joukko- ja 
polkupyöräliikenteen verkostot muodostu-
vat pääsääntöisesti kaikkien liikennemuoto-
jen käyttöön tarkoitetusta urbaanisti toteu-
tettavasta katuverkosta. Esitetyt katuyhtey-
det ovat sijainniltaan ja mitoitukseltaan oh-
jeellisia.
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Henkilöautoliikennettä ja linja-autoil-
la liikennöitävää joukkoliikennettä palve-
lee katuverkon lisäksi Kehä III:n ja Porvoon-
väylän (E18) muodostama yleisten maantei-
den verkko. Porvoonväylän leventämiseen 
kaistalla suuntaansa tulee varautua myö-
hemmissä suunnitteluvaiheissa. Lisäkaistat 
palvelisivat ensisijaisesti raskasta tavara- ja 
joukkoliikennettä.

Yleiskaavassa on osoitettu Porvoonväy-
lälle varauksena uusi eritasoliittymä Land-
bon ja Kehä III:n eritasoliittymien väliin. Uu-
den eritasoliittymän toteuttaminen edellyt-
tää, että liittymä täyttää Euroopan laajuisel-
le TEN-T-ydinverkolle asetetut palvelutaso-
tavoitteet. Liittymän toteutettavuusselvi-
tyksessä (Sito 2017) on todettu, että Öster-
sundomin eritasoliittymä on teknisesti to-
teuttamiskelpoinen, mutta edellyttää tinki-
mistä liikenteen sujuvuustavoitteista ja no-
peusrajoituksen alentamista nykyisestä 120 
km/h. Uusi eritasoliittymä on tärkeä Öster-
sundomin keskuksen ja Norrbergetin elin-
keinotoiminnan alueen kehittymiselle. Elin-
keinotoiminnan alueet edellyttävät sujuvia 
logistisia yhteyksiä, ja eritasoliittymälle on 

tarve erityisesti yritystoiminnan saavutetta-
vuuden kannalta. Elinkeinotoiminnan alue 
voi synnyttää seudullista liikennettä alueelle 
sijoittuvista toiminnoista riippuen. 

Elinkeinotoiminnan kuljetustarpeet koh-
distuvat myös lentokentän ja Vuosaaren sa-
taman suuntiin. Kehä III:n/Länsimäentien 
liittymää ja sen lähikatuverkkoa ei ole suun-
niteltu uuden yritysalueen ja kasvavan ras-
kaan liikenteen tarpeisiin sopivaksi. Liitty-
mään varaudutaan toteuttamaan yleiskaa-
varatkaisun edellyttämiä muutoksia, mutta 
liittymän parantamisen vaikutus Porvoon-
väylän pohjoispuolisten yritysalueiden hou-
kuttelevuuteen yritysten kannalta jää nähtä-
väksi. On olemassa riski, että ilman uutta eri-
tasoliittymää yritysalueiden raskas liikenne 
ja kuljetukset varsinkin Vuosaaren sataman 
suuntaan hakeutuvat alemmalle katuverkol-
le. Yritysalueen raskaan liikenteen ohjaami-
nen Landbon eritasoliittymän ja rinnakkais-
katuverkon kautta ei myöskään ole tavoitel-
tavaa eikä tehokasta. Myös Landbon liitty-
mää on tarpeen muuttaa maankäytön te-
hostuessa liittymän läheisyydessä.

Uusi eritasoliittymä vähentäisi yleiskaa-

va-alueen katuverkon liikennettä ja mahdol-
lisen HSY:n itäisen jätevedenpuhdistamon 
ympäristöhäiriöitä liikennevirtojen ohjau-
tuessa asuinalueiden ulkopuolelle. Liittymä 
parantaisi uuden asuinalueen liikenneturval-
lisuutta ja asumismukavuutta erityisesti ras-
kaan liikenteen ohjautuessa pois asuinalu-
eelta korkeammalle tieverkolle. Eritasoliit-
tymän tuntumaan osoitetulle yhdyskunta-
teknisen huollon alueelle on liittymän toteu-
tuessa mahdollista sijoittaa valtakunnallinen 
raskaan liikenteen palvelu- ja taukoalue.

Porvoonväylän ylittäviä tai alittavia 
maankäyttöä kytkeviä yhteyksiä on tarpeen 
rakentaa lisää sekä parantaa nykyisiä. Por-
voonväylän eteläpuolella Kehä III:n yli on 
osoitettu katuyhteys, joka yhdistää Länsi-
mäen muuhun yleiskaava-alueeseen sekä 
mahdollistaa maankäyttöä palvelevan linja-
autoreitin Kehä III:n suuntaan.

Sotungintie, Kappelintie, osa Karhusaa-
rentiestä sekä osat Puroniityn- ja Immers-
byntiestä voivat säilyä. Niiden rooli voi jat-
kossa olla moninainen. Liikenteen rajoitta-
minen niillä on myös mahdollista, mikäli se 
on tarpeen historiallisten arvojen turvaami-

Kuva 21. Yleiskaavan liikenneverkko.
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sen ja liikenteellisten tavoitteiden kannalta. 
Karhusaareen osoitettu uusi silta mahdol-
listaa tarkemmassa suunnittelussa Karhu-
saarentien muuttamisen vain jalankulun ja 
pyöräilyn yhteydeksi Uudelta Porvoontiel-
tä Skutholmeniin, mikä rauhoittaa Natura-
aluetta liikenteeltä. Tarkemmassa suunnitte-
lussa myös muualla katuverkossa on tarpeen 
priorisoida liikennemuotoja. 

Alue liittyy Helsingin ja Vantaan suun-
taan katuverkkoon Itäväylän sekä Länsisal-
mentien jatkeen kautta. Mt 170 ja samalla 
alueen tuleva pääkatu linjataan Länsisalmen 
metroasemalta lähtien nykyistä pohjoisem-
maksi. Pääkatu kulkee Östersundomin, Sa-
karinmäen ja Majvikin metroasemien poh-
joispuolella palaten nykylinjaukselle Majvi-
kin metroaseman itäpuolella. Uusi Porvoon-
tie muodostaa kokoojakadun alueen etelä-
osaan. Östersundomin metroaseman län-
sipuolella kokoojakatu taittuu kohti Länsi-
salmen metroasemaa. Länsisalmen alueel-
la rakentamisalueen toteuttamisen vaiheis-
tus vaikuttaa myös pääkatuverkon toteutta-
miseen. Periaatteena on, että nykyinen Uu-
den Porvoontien linjaus palvelee pääkatuna, 
kunnes uusi pääkatu voidaan rakentaa. Lop-
putilanteessa osa nykyisestä Uudesta Por-
voontiestä voidaan osoittaa vain joukko- ja/
tai pyöräliikenteen käyttöön. Porvoonväylän 
pohjoispuolen itä-länsisuuntaisena yhteyte-
nä on osoitettu kokoojakatu Immersbyntiel-
tä Kehä III:lle. Porvoonväylän pohjoispuolei-
nen katuverkko on liitetty muuhun Öster-
sundomiin kuudella katuyhteydellä mootto-
ritien yli ja ali.

Granön saarelle on osoitettu ajoneuvolii-
kenteen yhteystarvemerkintä Ribbingöstä 
ja vesiliikenteen yhteystarve Sipoon suun-
nasta. 

Joukkoliikenneverkko
Joukkoliikennejärjestelmän rungon muo-
dostaa metrorata Mellunmäestä Majvikiin. 
Metroasemat kattavat jalankulku- ja pyöräi-
lyetäisyydellä merkittävän osan rakentamis-
alueista, minkä lisäksi tehokas maankäyttö 
luo edellytykset kattavalle liityntäbussilin-
jastolle. Sakarinmäki on seudullisesti mer-
kittävä joukkoliikenteen vaihtopaikka, jossa 
idän suunnan liikenne Porvoonväylällä koh-
taa metron. 

Raideliikennejärjestelmää täydentämään 
yleiskaavaan on merkitty lisäksi kaksi pika-
raitiotietä eli joukkoliikenteen nopeaa run-
koyhteyttä. Runkoyhteydet voidaan toteut-
taa myös bussiratkaisuna. Pohjoiseen suun-
tautuvaa poikittaista joukkoliikennekysyn-
tää palvelee ns. Jokeri 3 -pikaraitiolinja se-

kä mahdolliset Kehä III:a kulkevat bussilin-
jat. Ne palvelevat seudullisia yhteyksiä Tik-
kurilan ja Helsinki-Vantaan lentoaseman 
suuntaan kytkien kaava-alueen kansainvä-
lisiin liikennevirtoihin. Vaihto metrosta poi-
kittaiseen raitiolinjaan tapahtuu Mellunmä-
en metroasemalla. Yleiskaava mahdollistaa 
myös vaihtoyhteyden Porvoonväylän bus-
seista Kehä III:n suuntaan Porvoonväylän ja 
Länsimäentien liittymän kohdalla.

Pitkällä tähtäimellä voidaan metrojärjes-
telmää tulevaisuudessa täydentää Uuden 
Porvoontien linjausta myötäilevällä pikarai-
tiolinjalla Itäkeskuksesta Sakarinmäkeen ja 
sieltä edelleen joko Majvikiin tai Sakarinmä-
en metroaseman kautta Sipoonkorven ete-
lälaitaan sijoittuvaan Ultunanporttiin. Uuden 
Porvoontien suuntainen pikaraitiotie on kaa-
vassa luonteeltaan varaus mahdollisiin tule-
vaisuuden tarpeisiin. Se palvelee suurelta 
osin samoja joukkoliikennevirtoja kuin met-
ro, eikä yleiskaavan mitoitus edellytä sen to-
teuttamista. 

Östersundomin liikennejärjestelmäselvi-
tyksessä (Strafica 2017) tarkasteltiin joukko-
liikenteen sekä tie- ja katuverkon kysyntää 
ja toimivuutta myös toteuttamisvaiheittain. 
Busseilla voidaan saavuttaa kohtalainen 
joukkoliikenteen palvelutaso, kunnes Öster-
sundomin asukasluku saavuttaa noin 30 000 
asukkaan rajan (Strafica, 2017). 

Jalankulun ja pyöräliikenteen verkot
Jalankulku ja pyöräily sijoittuvat pääosin ka-
tuverkkoon. Kaavakarttaan on merkitty pit-
kämatkaista pyöräliikennettä palveleva seu-
dullinen pääyhteys (ns. baana) Uuden Por-
voontien suuntaisesti. Baanan lisäksi kaava-
kartalle on merkitty seudullinen rantaraitti, 
joka on ensisijaisesti virkistyskäyttöä palve-
leva jalankulku- ja pyöräilyreitti. Polkupyö-
räilyn ja jalankulun verkosto täydentyy yleis-
kaavaa tarkemmissa suunnitteluvaiheissa.

Erikoiskuljetusten runkoreitti
Alueen kautta kulkee maantie 170 suuntai-
nen ja Kehä III suuntaan haaroittuva erikois-
kuljetusten runkoreitti. Erikoiskuljetusreitti 
kaava-alueen läpi säilyy ja sen linjaus suunni-
tellaan tarkemmin jatkosuunnittelussa. Kul-
jetukset voivat olla poikkileikkaukselta yli-
suuria (7x7m), ylipitkiä (maks. 55m) tai nii-
den yhdistelmä. Todennäköisesti osa kulje-
tuksista on myös raskaita kuljetuksia. Kehä 
III:n suuntaisista pienemmistä erikoiskulje-
tuksista osa käyttää satamaan johtavaa tun-
nelia niiltä osin, kun ne sinne mahtuvat. Eri-
koiskuljetusten huomioiminen asettaa vaa-
timuksia kyseisillä yhteyksillä tehtäville lii-
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kennejärjestelyille. Erikoiskuljetusten reitti 
ja sen mahdollinen siirtyminen yleiskaavas-
sa esitetylle uudelle katulinjaukselle on huo-
mioitava tarkemmassa suunnittelussa.

4.9.2 Kulkutapajakauma
Perusskenaariossa v. 2050 yleiskaava-alu-
een arkivuorokauden matkoista 41 % teh-
dään jalan tai pyörällä, 24 % joukkoliiken-
teellä ja 35 % henkilöautolla. Jalankulun ja 
pyöräilyn osuus asettuu Helsingin kantakau-
pungin tasolle, joukkoliikenteen osuus Es-
poon ja Vantaan tuntumaan ja henkilöautoi-
lun osuus Helsingin esikaupunkivyöhykkeen 
tai Espoon ja Vantaan välimaastoon. Kestä-
vien kulkutapojen käyttö on suurinta tehok-
kaimmin rakennettavilla alueilla, joilla on 
myös hyvät joukkoliikenneyhteydet. (Stra-
fica, 2017.)

4.9.3 Autoliikenne
Autoliikenteen odotetaan suuntautuvan 
yleisen liikenteen kysynnän mukaan. Suu-
rimmat liikennemäärät ovat Porvoonväylällä 
Kehä III:n läheisyydessä. Alueen kautta kul-
kee merkittävä yleistä maantieverkkoa kuor-

mittava autoliikenteen virta idästä Porvoon-
väylän suunnasta Kehä III:lle ja Lahdenväy-
län suuntaan. Myös yleiskaava-alueelta syn-
tyy autoliikennekuormitusta kyseisille yh-
teyksille. Porvoonväylän ruuhkautumisen lii-
kenteellisten haittavaikutusten lieventämi-
seksi Porvoonväylällä tulisi varautua lisäkais-
tan rakentamiseen raskaan ja joukkoliiken-
teen käyttöön. Kehä III:lle odotetaan synty-
vän Vuosaaren sataman liikenteen ohelle ny-
kyisestä merkittävästi kasvava liikennevirta 
yleiskaava-alueen maankäyttöön.

Muun tie- ja katuverkon osalta voimak-
kaasti kuormittuvia kohtia ovat Sakarinmä-
en eritasoliittymän poikittaisorsi tasoliitty-
mineen, Uusi Porvoontie Östersundomin 
metroaseman länsipuolella sekä Länsimä-
entien tasoliittymät Porvoonväylän tuntu-
massa. Tarkemmassa suunnittelussa erityi-
sesti joukkoliikenteen sujuvuus tulee varmis-
taa tarpeen mukaan etuisuusjärjestelyillä.

Autoliikennevirtojen kuormituksen lie-
ventäminen parantamalla liityntäpysäköin-
timahdollisuuksia joukkoliikenteen runko-
linjoihin (metro, pikaraitiotiet ja bussit) on 
tärkeä jatkosuunnittelussa ratkaistava asia. 
Keskustatoimintojen alueen kaavamäärä-

yksessä on osoitettu seudullista liityntäpy-
säköintiä Sakarinmäkeen. Muualla liityntä-
pysäköinti on merkitykseltään paikallista. 
Yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa lii-
tyntäpysäköintijärjestelmä tulee suunnitella 
huomioiden kaava-alueen ulkopuoliset rat-
kaisut, mm. Sipoon eteläosan maankäyttö-
ratkaisut sekä rakennettavien pysäköinti-
paikkojen yhteiskäyttö. Myös polkupyörien 
liityntäpysäköintiä varten tulee varmistaa 
riittävä palvelutaso.

4.9.4 Joukkoliikenne
Metro
Yleiskaavan joukkoliikennejärjestelmä pe-
rustuu metroon ja sen liityntäbussilinjas-
toon. Osana nykyistä metrojärjestelmää se 
tarjoaa vaihdottoman kyydin Espoon länsi-
osasta Helsingin keskustan kautta Sipoon 
Majvikiin saakka. Matka-aika Sakarinmä-
estä Helsingin keskustaan on n. 40 minuut-
tia (kävely + odotus + ajoaika). Östersundo-
min raideliikennejärjestelmä on osa Helsin-
gin seudun joukkoliikennejärjestelmää ja tu-
lee vaikuttamaan itäsuunnan (Etelä-Sipoo 
ja Sipoo–Porvoo-välin) aluerakenteen kehi-
tykseen.

Kuva 22. Henkilöautoliikenteen nykyiset liikennemäärät sekä keskimääräi-
set liikennemäärät vuonna 2050. Liikenne-ennuste pohjautuu tilanteeseen, 
jossa yleiskaava-alueella on 80 000 asukasta ja ruuhkamaksut ovat käytössä.
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Metroradan pituus Mellunmäen asemal-
ta Majvikiin on noin 8,4 km. Alueen maas-
tonmuodoista ja maaperästä johtuen voi 
metrorataan tulla useita erilaisia rakenne-
ratkaisuja (kallio- ja betonitunneli, pintarata, 
siltarata, betonikaukalo). Metrolaiturit ovat 
alustavissa suunnitelmissa 135 metrin pitui-
sia, mikä mahdollistaa liikennöinnin kolmen 
vaunuparin junilla. 

Vantaan Länsisalmen asema sijoittuu Ke-
hä III:n ja Uuden Porvoontien liittymän koil-
lispuolelle palvellen pääasiassa Vantaan alu-
een maankäyttöä. Seuraava asema sijoittuu 
Helsingin puolelle Östersundomiin. Sieltä ra-
ta jatkuu kohti Sakarinmäen asemaa, joka si-
jaitsee Landbon liittymän läheisyydessä. Sa-
karinmäki on seudullisesti merkittävä vaih-
topaikka Porvoonväylän busseista metroon. 
Sakarinmäestä metrolinja jatkuu edelleen 
Sipoon Majvikiin. Kaavassa on varauduttu 
radan jatkamiseen Majvikistä itään Söder-
kullan suuntaan. 

Liikennejärjestelmäselvityksen (Strafica, 
2017) perusteella metron välityskyky riittää 
yleiskaavan mukaiselle maankäytölle, mut-
ta on lähellä maksimia. Metron vuoroväli-
tarpeen määrittää HSL:n suunnitteluohjeen 
mukainen suurin sallittu tunnin matkustaja-
määrä ja toisaalta metron maksimikuormi-

tus, joka itäsuunnalla osuu Kulosaaren sillan 
kohdalle aamuisin lännen suuntaan. Peruss-
kenaariossa metron välityskyky näyttää riit-
tävän 4 minuutin vuorovälillä, joskin junat 
kuormittuvat suunnitteluohjeen maksimin 
tuntumaan (93 %). Metron kapasiteetin riit-
tävyyteen vaikuttaa myös kaava-alueen ul-
kopuolisen metron vaikutuskäytävän väes-
tön kasvu esimerkiksi Etelä-Sipoon alueel-
la. Yleiskaava-alueen 100 000 asukkaan ske-
naario yhdistettynä metron jatkeeseen Sib-
besborgiin kasvattaisi metron kuormituksen 
yli maksimirajan (104 %) 4 minuutin vuoro-
välillä liikennöitäessä. Metron välityskyvyn 
riittävyyttä pitkällä aikavälillä tulee tarkas-
tella jatkossa yleiskaavaa tarkemman suun-
nittelun yhteydessä.

Pikaraitiotie
Yleiskaava-alueen poikittaisista joukkolii-
kenneyhteyksistä liikenne-ennusteissa ko-
rostui Kehä III:n suunnan merkitys. Raide-
liikennejärjestelmää täydentää Kehä III:n 
suunnan pikaraitiotievaraus Mellunmäen, 
Tikkurilan ja Aviapoliksen välillä. Yhteys on 
osa tavoitteellista seudullista raideliikenne-
järjestelmää, ja suurin osa linjasta sijoittuu 
yleiskaava-alueen ulkopuolelle Vantaalle. 
Hyvä joukkoliikenneyhteys Kehä III:n suun-

taan on tärkeä seudullisen matkakysynnän 
joukkoliikenteeseen tukeutumisen kannalta. 

Pikaraitiotien jatkeelle Itäkeskuksesta 
yleiskaava-alueelle on varsin vähän kysyn-
tää. Liikenne-ennusteissa se kuormittuu var-
sin vaatimattomasti ja on valtaosin metron 
kanssa päällekkäinen yhteys.

Bussiliikenne
Metrojärjestelmä vaatii tuekseen kattavan 
liityntäbussilinjaston. Östersundomin yleis-
kaavan liikennejärjestelmäselvityksessä 
(2017) on esitetty metroa täydentävä liityn-
täbussilinjasto kaavaehdotuksen mukaisella 
katu- ja tieverkolla sekä maankäytöllä. Alus-
tava liityntälinjasto koostuu kolmesta varsi-
naisesta liityntälinjasta, ja niiden vuorovä-
lit ovat ruuhka-aikoina 5-10 min. Liityntälin-
jaston yleisperiaatteena on, että kaikille ra-
kennettaville alueille tarjotaan hyvä joukko-
liikenteen palvelutaso. Lisäksi Sipoon suun-
nan bussiliikennettä kulkee Uuden Porvoon-
tien ja Kehä III:n kautta Porvoonväylälle ja 
edelleen Malmin asemalle. Porvoonväylän 
bussiliikenne suuntautuu osin Malmille, osin 
Pasilaan ja osin keskustaan. Malmin ja Pasi-
lan suunnat ovat kysyttyjä erityisesti seudul-
lisesti. Bussilinjastojen kuvaus on viitteelli-
nen ja se tarkentuu yleiskaavaa tarkemmas-

Kuva 23. Östersundomin alustava liityntäbussilinjasto.



51

Kuva 24. Yleiskaava-alueen  vesihuollon yleisjärjestelysuunnitelma

sa suunnittelussa. Bussiliikenne palvelee 
metroliitynnän lisäksi alueen yöliikennetar-
peita.

Kehä III:n suuntainen seudullinen joukko-
liikenneyhteys voidaan järjestää bussiliiken-
teellä ennen raideyhteyden toteuttamista.

Landbon liittymän alue tulee olemaan 
kytkös Porvoon suunnan kaukoliikenteen 
busseille. Alueen kautta kulkee erityisesti 
Porvoon suunnan seudullisia ja pitkän mat-
kan bussilinjoja. Tarkemmassa suunnittelus-
sa niiden liityntäyhteydet metroon Sakarin-
mäessä tulee järjestää sujuviksi. Länsisal-
messa tulee huolehtia sujuvasta vaihtoyh-
teydestä Porvoonväylän busseista Kehä III 
suuntaan.

4.9.5 Jalankulku ja pyöräily
Yleiskaavan mahdollistama tiivis kaupun-
kirakenne tekee jalankulusta ja pyöräilys-
tä houkuttelevia liikennemuotoja. Jalanku-
lun ja pyöräilyn ratkaisut tehdään pääasias-
sa yleiskaavaa tarkemmassa suunnittelussa. 
Yleiskaavaan on merkitty seudullinen pyö-
räilyreitti ja rantaraitti. Tavoitteena on, että 
tarkemmassa suunnittelussa jalankululle ja 
pyöräilylle asetetaan korkea liikennemuoto-
jen välinen prioriteetti ja jalankulun ja pyö-
räliikenteen yhteyksissä pyritään muita lii-

kennemuotoja suoraviivaisempiin ja palve-
lutasoltaan korkealuokkaisiin reitteihin. Ja-
lankulun ja pyöräilyn reitistöä täydentävät 
ulkoilureitit. 

4.10 Yhdyskuntatekninen huolto
Yleiskaavakarttaan on merkitty yhdyskun-
tateknisen huollon alueet (selostuksen luku 
4.5.) ja teknisen huollon verkostot. Yhdys-
kuntatekniikan osalta alue on vaativa, koska 
verkostoa ei pääsääntöisesti ole. Yhdyskun-
tateknistä huoltoa on käsitelty tarkemmin 
kaavan teknistaloudellisessa selvityksessä.

4.10.1 Vesihuolto
Vesihuollon yleisjärjestelysuunnitelmas-
sa (kuva 23) kaikki yleiskaavan rakentamis-
alueet on oletettu liitettäväksi Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän 
(HSY) operoimaan keskitettyyn vesihuol-
tojärjestelmään. Tämä edellyttää vesihuol-
lon toiminta-alueiden muuttamista. Suunni-
telmassa liitospisteet HSY:n jakeluverkosta 
yleiskaava-alueelle on osoitettu Helsingis-
tä Vartioharjusta ja Vuosaaresta ja Vantaan 
Långmossebergenistä. Sipoon suuntaan on 
varattu yhteydet kahdesta paikasta. Jäteve-
det johdetaan Viikinmäen jätevedenpuhdis-

tamolle käsittelyä varten. Vesihuollon yleis-
järjestelysuunnitelma päivitetään tarkem-
man suunnittelun yhteydessä.

Porvoon vedenjakelun varmistamisek-
si on suunniteltu rakennettavaksi siirtove-
sijohto Helsingistä Porvooseen. Toteutues-
saan siirtovesijohtolinja kulkee kaava-alueen 
läpi. Alustava toteutusaikataulu on vuosina 
2020–2024. Suunnitelmissa varaudutaan, et-
tä yhteys voi palvella myös Östersundomin 
aluetta.

Yleiskaava-alueelle on laadittu huleve-
sien hallintasuunnitelma. Hulevesien hal-
linnassa varaudutaan käyttämään ekologi-
sia menetelmiä, kuten pintavalutusta, imey-
tystä, lammikoita ja laskeutusaltaita. Valu-
ma-alueet tulee huomioida kokonaisuute-
na. Ratkaisuilla voidaan parantaa veden laa-
tua, parantaa vesistön virkistyskäyttöarvoa 
ja ehkäistä hulevesiviemärien tulvimista. Li-
säksi kosteikkoympäristöt lisäävät alueiden 
monimuotoisuutta. Nykyiset lammet, pu-
rot ja merenlahdet ovat hulevesisuunnitte-
lun lähtökohtana. Mahdolliset uudet vesiuo-
mat, kosteikot ja lammikot pyritään sijoitta-
maan tarkoitukseen sopiville alueille. Mata-
lakasvustoisille ranta-alueille, joilla on luon-
nonsuojelullisia arvoja, ei saa rakentaa sel-
laisia rakenteita tai pengerryksiä, jotka estä-
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vät luontaisen tulvadynamiikan toiminnan. 
Valuma-alueen pintavesien purkukohdat on 
säilytettävä nykyisellään tai niin, että tärkei-
den luontokohtien suojelulliset tavoitteet 
huomioidaan. Yleissuunnitelmaa tarkenne-
taan osa-aluekohtaisesti. 

Mikäli yleiskaava-alueen rakentaminen 
etenee lännestä itään, vesihuolto on parhai-
ten järjestettävissä maa-asenteisesti. Mikä-
li rakentamisen toteuttamisjärjestykseen 
halutaan joustavuutta, voidaan alueelle to-
teuttaa yleiskaavassa esitetty yhdyskunta-
teknisen huollon tunneli. Yhdyskuntatekni-
sen huollon tunneliin voidaan sijoittaa pää-
vesijohto ja kaukolämpöjohdot sekä aluet-
ta palvelevia kaapelointeja. Lisäksi on tut-
kittu pääjätevesiviemärin toteutusta erilli-
senä jätevesitunnelina, jonka rakentaminen 
on ajankohtaista vasta siinä vaiheessa, kun 
Sipoon länsipuolinen maankäyttö merkittä-
västi lisääntyy. Karhusaaren vesihuolto on 
toteutettavissa Vuosaaresta Karhusaareen 
rakennettavalla merenalaisella vesijohdolla 
ja paineviemärillä ennen yleiskaava-alueen 
vesihuollon runkolinjojen rakentumista.

Yleiskaavassa on vaihtoehtoinen sijoi-
tuspaikka pääkaupunkiseudun itäiselle jä-
tevedenpuhdistamolle. Merkinnällä et-2 on 

osoitettu kallioalue, johon voidaan sijoittaa 
maanalainen jätevedenpuhdistamo ja puh-
distamon edellyttämät maanpäälliset tilat ja 
alueet. Merkintä pitää sisällään kaksi vaih-
toehtoista sijoituspaikkaa, toinen Porvoon-
väylän etelä- ja toinen pohjoispuolella. Yleis-
kaavassa on esitetty jätevedenpuhdistamon 
edellyttämät kaksi tulotunnelia sekä purku-
tunneli jätevesitunneli-merkinnällä.

Östersundomin vesihuoltosuunnitelmat 
tulee tehdä yhteistyössä Helsingin kaupun-
gin, HSY:n ja Sipoon Veden kanssa.

4.10.2 Energia
Yleiskaava-alueen keskeisillä, tiiviisti raken-
nettavilla alueilla kysymykseen tulee keski-
tetty kaukolämmön käyttö. Alueen laitaosil-
la ovat mahdollisia erilaiset hajautetun tuo-
tannon vaihtoehdot, kuten alueellinen maa-
lämpö ja aurinkolämpö. Lämmitysratkai-
suista on laadittu erillinen raportti (Öster-
sundomin lämmitysratkaisut, Pöyry Finland 
Oy, 2010).

Kaava-alueen kaukolämpö tullaan tuot-
tamaan pääosin Helen Oy:n ja Vantaan Ener-
gia Oy:n yhteistuotantolaitoksissa (Vuosaa-
ren voimalaitokset ja Långmossebergenin 
jätevoimala). Olemassa olevan tuotantoka-

pasiteetin hyödyntäminen edellyttää runko-
linjojen rakentamista voimalaitoksilta jake-
lualueelle.

Kaava-alueen lämpöenergian saannin 
turvaamiseksi on tarkoitus varata tarkem-
massa suunnittelussa noin 10 hehtaarin yh-
dyskuntateknisten toimintojen aluevaraus 
jakautuen kahteen osa-alueeseen. Yleiskaa-
vaa valmisteltaessa aluevaraus on alustavas-
ti sijoitettu Puroniityntien molemmin puolin 
Porvoonväylän eteläpuolella. Aluevaraukset 
mahdollistavat uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvan paikallisen tuotannon. Yleiskaava-
alueella on lisäksi mahdollista toteuttaa uu-
sia keskitettyjä energiantuotantotapoja ku-
ten keskitetty maalämpö.

4.10.3 Sähköverkko
Yleiskaavassa on osoitettu olemassa olevi-
en, suunniteltujen ja poistuvien 400 kV ja 110 
kV voimajohtojen johtoreitit. Yleiskaavassa 
esitetään olemassa olevan 400 kV voimajoh-
to (Tammisto-Kymi) siirto Ultunan rakenta-
misalueelta Hältingbergetin ja Stormosse-
nin ulkoilualueille. Muut kaava-alueella ole-
vat 110 kV ja 400 kV voimajohdot pyritään 
säilyttämään.

Pääkaupunkiseudun sähkönsaannin tur-

Kuva 25. Yleiskaava-alueen energiahuolto.
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vaamiseksi sähkönsiirtoverkkoa tulee vah-
vistaa uusilla voimajohdoilla. Fingrid Oyj:n 
uusi 400 kV maakaapelihanke Länsisalmen 
sähköasemalta Viikinmäen sähköasemalle 
on strategisesti merkittävä johtohanke, jo-
ka on esitetty yleiskaavassa yhteystarpee-
na. Hankkeen reittisuunnittelu ja reittivaih-
toehtojen vertailu ovat käynnissä, ja Fingrid 
Oyj käynnistää vuoden 2018 aikana hank-
keen ympäristöselvityksen laadinnan. Ym-
päristöselvityksen perusteella tehdään pää-
tös ympäristövaikutusten arviointimenette-
lyn (YVA) tarpeesta. 

Fingrid Oyj tutkii lisäksi mahdollisuutta 
rakentaa uusi 400 kV voimajohto yhteysvä-
lille Länsisalmi-Anttila. Voimajohto sijoittui-
si samaan johtokäytävään nykyisen 400 kV 
Länsisalmi-Kymi voimajohdon kanssa. Fing-
rid Oyj on käynnistämässä hankkeesta maa-
kuntakaavoitusta palvelevaa taustaselvitys-
tä ja pyrkii saamaan selvityksen myötä voi-
majohdolle varauksen Uudenmaan maakun-
takaavaan (Uusimaa 2050). Hanke edellyttää 
YVA-menettelyä. Toteutusaikataulu on riip-
puvainen pääkaupunkiseudun sähkönkulu-
tuksen ja tuotantorakenteen muutoksista. 
Uutta Länsisalmi-Anttila 400 kV voimajoh-
toa ei ole esitetty yleiskaavassa, mutta voi-
majohtovaraus tulee huomioida tarkem-
massa suunnittelussa.

Etelä-Suomen Energia Oy:lla on tarve 
uuteen 110 kV voimajohtoaluevaraukseen 
Landbon sähköasemalta Massbyn sähkö-
asemalle. Johtoaluevaraus kulkee yleiskaa-
va-alueella Landbon sähköasemalta itään 
Porvoonväylän pohjoisreunalla. Toteutues-
saan voimajohtoyhteys varmistaa sähkönja-
kelua vikatilanteissa.

Helen Sähköverkko Oy syöttää sähköä 
Västerkullan kiilan sähkönjakelualueelle 
Vuosaaren sähköasemalta ja Mellunkylän 
sähköasemalta. Vantaan Energia Sähköver-
kot Oy syöttää sähköä Länsimäen ja Länsi-
salmen kaupunginosiin Vaaralan sähköase-
malta. Etelä-Suomen Energia Oy vastaa Si-
poon kunnan ja nykyisin Helsingin kaupun-
kiin 2009 liitetyn, entisen Sipoon kunnan 
alueen sähkönsiirrosta, sähköverkon kun-
nossapidosta ja sähkön siirtoverkostoon liit-
tyvästä uudisrakentamisesta. Etelä-Suomen 
Energia Oy syöttää sähköä Landbon sähkö-
asemalta sähkönjakelualueelleen Östersun-
domin yleiskaava-alueella. Tarvittaessa ra-
kennetaan uusi sähköasema yleiskaava-alu-
een sähkönjakelun tarpeisiin.

Alueen nykyinen sähkönjakeluverkko ei 
palvele tulevaa maankäyttöä. Alueelle ra-
kennetaan uutta maankäyttöä palveleva ja-
keluverkko. Poikkeuksena ovat Länsimäki ja 

Landbon uudisrakennusalue, jossa ei ole tar-
vetta muutoksiin. Alueelle rakennettava ja-
keluverkko toteutetaan mahdollisuuksien 
mukaan maakaapeliverkkona.

4.10.4 Aurinkosähkö
Tavoitteena on, että Östersundomin alue 
profiloituu aurinkosähkön tuotannon ja sen 
hyödyntämisen koe- ja testialueeksi. Aurin-
kosähkön tuotanto-, varastointi- ja käyttö-
tapoja on selvitetty monipuolisesti. Yleis-
kaavassa varaudutaan mahdollisuuteen ra-
kentaa aurinkosähkövoimala Porvoonväy-
län pohjoispuolelle. Aurinkovoimalan sijoit-
tamisessa on huomioitava kantaverkon voi-
majohtojen rakennusrajoitusalue sekä maa-
doituspotentiaalista aiheutuva vaarajänni-
tealue. 

Aurinkosähkövoimalan tärkeimmät ele-
mentit ovat tasasähköä tuottavat paneelit, 
tasasähkön vaihtosähköksi muuntavat in-
vertterit, mahdollinen nostomuuntaja se-
kä aurinkovoimalan paikalliseen jakeluverk-
koon kytkevä sähköasema. Lisäksi alueel-
le tarvitaan huoltoajoväyliä. Aurinkosähkö-
voimala on suositeltavaa aidata turvallisuus-
syistä. Voimala voidaan liittää jakeluverk-
koon olemassa olevan Etelä-Suomen Ener-
gian sähköaseman kautta, eikä se tarvitse 
näin ollen omaa sähköasemaa.

Östersundom on olosuhteiltaan ja sijain-
niltaan hyvin aurinkoenergian tuotantoon 
soveltuva. Vuositasolla Etelä-Suomi saa lä-
hes saman verran auringonsäteilyä kuin Poh-
jois-Saksa. Kesäaikaan Östersundomin si-
jainti aurinkoisen Suomenlahden tuntumas-
sa yhdistettynä maamme pitkiin kesäpäiviin 
vahvistaa aurinkoenergian tuotantopoten-
tiaalia verrattuna Pohjois-Euroopan muihin 
kohteisiin.

Ilmatieteen laitoksen selvityksen (Aurin-
gonsäteily Östersundomissa, 2014) mukaan 
hyvänä kesäpäivänä Östersundomin säteily-
kertymä on noin 8 kWh/m². Pilvisenä kesä-
päivänä luku voi olla alle 2 kWh/m2. Talvea 
kohti auringonsäteilyn määrä vähenee voi-
makkaasti. Östersundomin huhti—syyskuun 
säteilykertymän pitkän ajan keskiarvo ja kes-
kihajonta ovat noin 830±42 kWh/m2. Aurin-
gonsäteilyn käyttäytyminen on melko sym-
metristä auringon keskipäivän suhteen. Tä-
mä tarkoittaa, että suurimmat säteilymäärät 
saadaan auringon ollessa etelässä.

Yleiskaavamääräyksissä aurinkoenergian 
tuotantoa edistetään seuraavasti: 

 – Porvoonväylän reunavyöhyke on varat-
tu ensisijaisesti aurinkoenergian tuotan-
toon.

 – Rakentamisessa ja energiahuollossa on 

luotava edellytykset aurinkoenergian 
hyödyntämiseen: aurinkosähkön tuotta-
miseen ja hyödyntämiseen keskitetysti 
ja hajautetusti, aurinkolämmön tuotta-
miseen ja hyödyntämiseen hajautetusti 
ja kaukolämpö- ja kaukojäähdytysjärjes-
telmissä sekä aurinkolämmön varastoi-
miseen maaperään.

Östersundomin auringonsäteilyolosuhteis-
ta, aurinkosähkön mahdollisuuksista se-
kä aurinkosähkövoimalasta on tehty erilli-
set selvitykset yleiskaavan valmistelun yh-
teydessä.

4.10.5 Tuulivoima
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston teet-
tämässä tuulivoimaloiden teknistaloudel-
lisessa sijoituspaikkaselvityksessä on tun-
nistettu kaksi potentiaalista nimellistehol-
taan 50-350 kW tuulivoimalan sijoituspaik-
kaa Helsingin Östersundomissa: Norrberge-
tin elinkeinotoimintojen alue sekä Puronii-
tyn länsipuolella sijaitseva ulkoilualue. Tar-
kemmassa suunnittelussa arvioidaan tuuli-
voiman sijoitusmahdollisuudet ko. alueille 
sekä Sipoon Granön saarelle.

Puroniityn länsipuolella sijaitseva ulkoilu-
alue on luonnonarvokeskittymä, ja merkittä-
vä osa alueesta on luokiteltu linnustollisesti 
arvokkaaksi. Myös alueen läpi kulkeva 400 
kV voimajohto asettaa rajoituksia tuulivoi-
man sijoittamiselle. 

Norrbergetin elinkeinotoimintojen aluet-
ta suunnitellaan cleantech-keskittymänä ja 
tuulivoiman sijoittuminen yleiskaava-alueen 
rakentamisalueille mahdollistetaan yleis-
määräyksellä. 

Tuulivoiman kannattavuuden kannalta 
huomioitavaa ovat alueen tuuliolosuhteet. 
Östersundom sijaitsee katveessa vallitse-
vaan tuulensuuntaan nähden ja tuulennope-
udet jäävät alueella alhaisiksi. Östersundo-
min rannikolla tuuliolosuhteet 50 metrin kor-
keudella ovat alle 6,5 m/s. Yleiskaavan val-
mistelussa ei tutkita tuulivoiman rakenta-
mista erikseen, mutta yleiskaavan määräyk-
set eivät myöskään rajoita pienien tuulivoi-
maloiden toteuttamista.

4.10.6 Yhdyskuntateknisen huollon 
tunneli
Yleiskaavaan on merkitty yhdyskuntatekni-
sen huollon tunnelivaraus välillä Dagsverks-
berget–Vuosaari, tunnelihaaravaraus Lång-
mossebergenin jätevoimalaan ja Puroniityn-
tien yhdyskuntateknisen huollon alueelle se-
kä yhteystarve Norrbergetin elinkeinotoi-
mintojen alueelle ja Salmenkallioon. Tunne-
lin sijainti on ohjeellinen. Toteutuessaan tun-



54

neliin on mahdollista sijoittaa vesi-, kauko-
lämpö- ja jäähdytysjohtojen runkolinjat sekä 
sähkö- ja tietoliikennekaapeleita. Kokonais-
taloudellisesti olisi edullista, että tunneli to-
teutettaisiin alueelle etupainotteisesti. Täl-
löin tunneli toisi joustavuutta rakentamisalu-
eiden toteuttamisjärjestykseen ja mahdollis-
taisi rakentamisen aloittamisen myös muu-
alta kuin kaava-alueen länsiosasta. Yhdys-
kuntateknisen huollon tunnelista on laadit-
tu alustava yleissuunnitelma.

4.10.7 Kaasu
Korkeapaineinen maakaasun siirtoputki kul-
kee suunnitelluilla korttelialueilla Vantaan 
Länsimäessä ja Länsisalmessa sekä Sotun-
gin laakson läpi. Långmossebergenin jäte-
voimala on kytketty kaasuverkkoon. Aluei-
den maankäytön tarkemmassa suunnitte-
lussa on selvitettävä maakaasuverkon mah-
dollinen siirtotarve ja huomioitava maakaa-
suverkon turvallisuuteen liittyvät määräyk-
set. 

4.10.8 Jätehuolto
Yleiskaava-alueesta Helsingin ja Vantaan 
kaupunkien alueet kuuluvat HSY jätehuol-
lon toimialueeseen. Sipoon alueet kuuluvat 
Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy:n toimialu-
eeseen.

Yleiskaava-alueella noudatetaan voimas-
sa olevia jätehuoltomääräyksiä, joiden mu-
kaisesti jätehuollolle varataan riittävät ti-
lat. Muuta kuin sekajätettä vastaanottavat 
aluekierrätyspisteet voivat olla esim. yleis-
kaavassa esitettyjen lähipalvelukeskittymi-
en yhteydessä. Jätehuoltosuunnitelmat teh-
dään yleiskaavaa tarkemman suunnittelun 
edetessä.

4.10.9 Lumenpoisto
Yleiskaavan yleisten määräysten mukaan 
tarkemmassa suunnittelussa on huomioita-
va lumen varastoiminen paikallisesti. Määrä-
yksellä tarkoitetaan esim. sitä, että tarkem-
massa kaavoituksessa varataan riittävän ti-
heästi alueita lumen varastointia varten. Li-
säksi talvikunnossapidon yksityiskohtaisem-
massa suunnittelussa huomioidaan teknii-
kan kehittyminen, esim. mahdollisuudet lu-
men sulattamiseen.

Yleiskaavatyön yhteydessä laaditussa 
palveluverkkosuunnitelmassa on ensisijai-
seksi lumen vastaanottopaikaksi osoitettu 1 
–5 hehtaarin alue Norrbergetin elinkeinotoi-
mintojen alueelle. Yleiskaavaa tarkemmas-
sa suunnittelussa on tarkoitus varata jokai-
seen kaupunginosaan lumenkasauspaikko-
ja (kooltaan minimi 400 m²) niin, että pai-

kalliset lumet voidaan sijoittaa niihin lumi-
sateen jälkeen. Vantaan kaupungin alueel-
la Långmossebergenin noin 5 hehtaarin lu-
men vastaanottopaikka on tarkoitettu Ha-
kunila–Länsimäki-alueen lumen vastaanot-
topaikaksi.

4.11 Rakennettavuus
Rakennettavuuden kannalta tarkasteltuna 
oleellisia asioita ovat alueen pohjasuhteet 
ja maaston muodot. Normaalisti rakennet-
tavia alueita ovat kallio- ja kitkamaa-alueet, 
joiden maaston topografia on loivapiirteis-
tä ja korkeusasema on yli +3. Näillä alueilla 
rakennukset voidaan perustaa maanvarai-
sesti. Rakennettavuuden kannalta epäedul-
lisia alueita ovat alavat paksujen pehmeik-
köjen alueet, joissa rakennusten ja rakentei-
den perustaminen edellyttää pitkien paalu-
jen (jatkopaalut) käyttöä, sekä mahdollis-
ta esirakentamista. Rakennettavuuden kan-
nalta vaikeita paikkoja ovat myös jyrkät rin-
teet, jotka edellyttävät alueellista louhintaa. 
Myös katujen ja kunnallistekniikan rakenta-
minen näille alueille on vaikeaa.

Esirakentamisella tarkoitetaan yleises-
ti maan rakentamiskelpoiseksi saattamis-
ta siten, että kyseisille alueille suunnitelta-
vat rakennukset, kadut ja kunnallistekniikka 
voidaan perustaa kantavalle pohjalle ja tar-
koituksenmukaisiin korkeusasemiin. Alavilla 
kitkamaa-alueilla tämä tarkoittaa maanpin-
nan korottamista läjittämällä ja tiivistämäl-
lä. Savialueilla pääasiallisina esirakentamis-
toimenpiteinä ovat massanvaihto, ylipen-
ger (esikuormitus), stabilointi ja paalulaatta. 
Edullisin esirakentamistoimenpiteistä on yli-
penger. Ylipenkereen käyttäminen ei kuiten-
kaan ole aikataulusyistä tai ylipengermate-
riaalin puutteesta johtuen aina mahdollista. 
Esirakentamisena voidaan pitää myös enna-
koivaa tarvekivilouhintaa, mikäli tällä saavu-
tetaan etua alueellisen rakennettavuuden ja 
kiviaineshuollon osalta, ja mikäli se on mui-
den suunnittelun osa-alueiden kannalta tar-
koituksenmukaista.

Yleiskaavan korttelialueista noin 30 % on 
sijoitettu pehmeikköalueille ja 70 % kallio- 
ja kitkamaa-alueille. Osa pehmeiköille sijoi-
tetuista korttelialueista edellyttää maan-
pinnan korottamista tulvarajan yläpuolelle. 
Näille alueille voidaan sijoittaa puhtaita kai-
vumaita osana lopullisen käytön mukaista 
esirakentamista. Kallioisilla alueilla sijaitse-
vista korttelialueista osa on jyrkkäpiirteistä 
ja rakennettavuudeltaan vaikeasti rakennet-
tavaa. Nämä alueet ovat vaativia myös yleis-
tasauksen suunnittelun osalta. Näitä aluei-

ta voidaan käyttää osana kiviaineshuollon 
edellyttämiä ottoalueita (vrt. massojen hal-
linta).

Yleiskaava-alueella on n. 150 ha esira-
kennettavia rakentamisalueita. Ne sijoittu-
vat pääasiassa rannan läheisyyteen alaville 
pehmeikköalueille sekä purolaaksoihin.

Maaperäolosuhteet metrolinjalla vaih-
televat kallioselänteistä alaviin pehmeikkö-
laaksoihin. Radan korkeusasema suhtees-
sa maanpintaan vaikuttaa oleellisesti radan 
rakennuskustannuksiin. Rakennettavuuden 
kannalta vaikeimmat ja kustannuksiltaan 
suurimmat osuudet ovat paineellisen pohja-
veden vaikutusalueelle rakennettavat vesi-
tiiviit betonitunnelit ja -kaukalot.

4.12 Massojen hallinta ja maa-
ainesten ottoalue
Yleiskaavatyön yhteydessä on laadittu sel-
vitys, joka käsittelee alueen toteuttamiseen 
liittyvää maamassojen hallintaa (Östersun-
domin yleiskaava, massojenhallintaohjelma, 
SITO Oy / Anton Palolahti, 2012).

Massojen hallinnalla tarkoitetaan raken-
tamisen yhteydessä syntyvien kaivumaiden 
sekä rakentamiseen tarvittavien kiviaines-
jakeiden hallintaa. Massojen hallinnalla py-
ritään minimoimaan luonnonvarojen käyt-
tö sekä kuljetusmatkat. Oleellista massojen 
hallinnan kannalta on, että materiaali käy-
tetään mahdollisimman lähellä syntypaik-
kaansa sekä laadultaan parhaassa mahdol-
lisessa käyttötarkoituksessa. Massojen hal-
lintaan liittyviä keskeisiä toimenpiteitä ovat 
välivarastointi, käsittely sekä loppusijoitus.

Yleiskaava-alueella pyritään massatasa-
painoon rakentamisessa käytettävien ja syn-
tyvien kivennäismateriaalien sekä pintamai-
den osalta. Pyrkimyksenä on, että alueelta ei 
tarvitse kuljettaa ylijäämämaita pois ja toi-
saalta alueelle ei tarvitse tuoda rakentami-
sessa tarvittavia kiviainesjakeita muualta. 
Yleiskaava-alueen massatasapaino on ali-
jäämäinen kiviainesten ja täyttöpengerma-
teriaalin osalta ja toisaalta alueen rakenta-
misen aikana syntyy arviolta noin 5-7 milj.
m³rtr ylijäämämaita. Osa ylijäämämaista 
voidaan käyttää esirakentamisen yhteydes-
sä mm. alavien alueiden maanpinnan korot-
tamiseen.

Massatasapainon ja kiviaineshuollon 
osalta omavaraisuuden saavuttaminen 
edellyttää riittävien maa-ainesten käsitte-
ly- ja välivarastointialueiden sekä kiviainek-
sen ottoalueiden osoittamista alueelta tar-
kemman suunnittelun yhteydessä. Yleiskaa-
vassa on osoitettu sijoituspaikka määräai-
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kaiselle maa-aineksen otto- ja käsittelyalu-
eelle (Hältingberget). Alueen yhteyteen on 
osoitettu sijainti myös puhtaiden ylijäämä-
maiden loppusijoitusalueelle. Ylijäämämai-
den loppusijoitusalue sijaitsee viheralueella 
ja sen maisemointiin on kiinnitettävä erityis-
tä huomioita. Alue tulee olla käytössä, en-
nen kuin laajamittakaavaisempi rakentami-
nen alueella käynnistyy. Alueen valinta pe-
rustuu ympäristövaikutusten arviointiin (Si-
to Oy 2016) sekä vaihtoehtojen teknistalou-
delliseen tarkasteluun (HKR 2016). Hälting-
bergetin valinta maa-ainesten hankealueek-
si tehtiin seuraavin perustein (HKR 2016):

 – Kokonaisvaikutusten osalta vähiten hai-
tallinen hankevaihtoehto 

 – Ei erityisiä aikataulu- ja kustannusriskejä 
 – Vähäisimmät meluvaikutukset 
 – Sopii maankäytön suunnitelmiin 
 – Sijaitsee moottoritien varressa 
 – Sijaitsee kauimpana Sipoonkorven kan-

sallispuistosta 
 – Suojaa lopputilanteessa pohjoispuolista 

virkistysaluetta moottoritien melulta.
Hältingberget sijaitsee Porvoonväylän ja 
Hältingträsk-lammen välissä, Landbon 
moottoritieliittymän koillispuolella. Ylijää-
mämaiden loppusijoitusalue on Hältingber-
getin kohdalla. Massojen käsittely- ja väliva-
rastointialue on Hältingbergetin ja Knuter-
sintien välisellä alueella, joka kaavakartas-
sa on merkitty osittain elinkeinotoimintojen/ 
kaupan alueeksi, osittain pientalovaltaiseksi 
alueeksi ja osittain ulkoilualueeksi. Louhinta 
ja maamassojen käsittely ratkaistaan maa-
aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaises-
sa lupamenettelyssä.

Hältingbergetin maa-aineshankkeen hai-
tallisia vaikutuksia on estettävä tai lieven-
nettävä seuraavin toimenpitein:

 – Toiminta hankealueella toteutetaan si-
ten, että haitallisia aineita ei päädy maa-
han.

 – Hankealueella muodostuvien hulevesien 
haitallisia vaikutuksia vähennetään hule-
vesien hallitulla keräämisellä, viivyttämi-
sellä, johtamisella ja käsittelyllä. 

 – Hankealueen läheisyydessä sijaitsevi-
en kiinteistöjen talousveden saanti tur-
vataan. 

 – Liikenneturvallisuutta lisätään liikenne-
valoilla ja kaistajärjestelyillä sekä var-
mistamalla risteyksiin hyvä näkymä. Lii-
kenneturvallisuuteen tulee jatkosuun-
nittelussa kiinnittää erityistä huomio-
ta etenkin koulujen ja muiden herkkien 

kohteiden läheisyydessä. 
 – Linnustoon kohdistuvia haitallisia vaiku-

tuksia voidaan lieventää ajoittamalla ra-
kennustoimet pesimäajan ulkopuolelle.

 – Meluhaittoja, tärinää ja pölyn leviämis-
tä torjutaan tehokkailla torjuntakeinoil-
la, jotta muutokset ympäristössä olisivat 
mahdollisimman maltillisia.

 – Toimintojen aiheuttamia melu-, tärinä- 
ja pölyvaikutuksia sekä pinta- ja pohja-
vesivaikutuksia seurataan mittauksilla. 

 – Maa-ainesten käsittelytoiminta suunni-
tellaan ja vaiheistetaan siten, että haital-
liset vaikutukset minimoidaan.

 – Hankkeen etenemisestä ja sen vaikutuk-
sista tiedotetaan tehokkaasti.

 – Jatkosuunnittelussa huomioidaan Öster-
sundomin alueen rakentumisesta aiheu-
tuvat yhteisvaikutukset.

4.13 Ympäristöhäiriöt
Yleiskaavamääräys edellyttää, että tarkem-
massa suunnittelussa on huomioitava me-
lusta, liikenteen päästöistä sekä raideliiken-
teen tärinästä ja runkoäänestä johtuvat ra-
joitukset maankäytön sijoittumiselle sekä 
suojaustarpeet.

Uusi maankäyttö aiheuttaa liikenne-
määrien merkittävää kasvua kaava-alueen 
maanteillä ja pääkaduilla. Tämä lisää myös 
liikenteen aiheuttamaa melua. Yleiskaavas-
sa on osoitettu tiivistä asumista myös pää-
väylien varteen, mikä asettaa meluntorjun-
nalle haasteita alueiden ja väylien tarkem-
massa suunnittelussa. Melun leviämistä voi-
daan torjua mm. pääväylien meluesteillä, 
riittävillä suojaetäisyyksillä ja rakennusten 
massoittelulla. 

Metrojunien melu torjutaan pintaosuuk-
silla radan rakentamisen yhteydessä toteu-
tettavin meluestein. Metron aiheuttamien 
runkoäänien ja tärinän vaimentaminen ote-
taan huomioon radan rakenteiden suunnit-
telussa. Satamaradan pintaosuuksien tava-
rajunaliikenteen aiheuttama melu huomioi-
daan alueiden tarkemmassa suunnittelussa. 
Tarkemman suunnittelun yhteydessä liiken-
nemelusta, raideliikenteen tärinästä ja run-
koäänestä on laadittava selvitys ja osoitet-
tava toimenpiteet, joilla saavutetaan toi-
mintojen edellyttämät melutason ym. oh-
jearvot.

Tiedossa ei ole sellaista laajamittaista 
maaperän pilaantumista, jolla olisi merkit-
tävää vaikutusta yleiskaavavaiheen suun-

nitteluun. Jatkosuunnittelussa mahdollinen 
maaperän pilaantuneisuus otetaan huomi-
oon suunnitteluvaiheen edellyttämällä tark-
kuudella. Teknistaloudellisessa selvitykses-
sä on esitetty kohteet, jotka tulee huomioi-
da jatkosuunnittelussa mahdollisen pilaan-
tuneen maan osalta.

4.14 Nimistö
Yleiskaavakarttaan on merkitty metroase-
mien nimet sekä joitakin nykyisiä paikanni-
miä asioiden paikantamisen helpottamisek-
si.

4.14.1 Nimistönsuunnittelun periaatteet
Uuden nimistön suunnittelu etenee rinnak-
kain maankäytön suunnittelun kanssa. Esi-
tykset uusiksi nimiksi tekee Helsingissä ja Si-
poossa nimistötoimikunta, Vantaalla nimis-
töryhmä. Prosessi ja periaatteet ovat näis-
sä kunnissa yhteneväisiä. Uusi nimistö mer-
kitään asemakaavaehdotuksiin ja hyväksy-
tään viralliseksi osana asemakaavan sisäl-
töä. Asukkailla ja muilla osallisilla on mah-
dollisuus esittää nimistöstä mielipiteensä 
asemakaavojen ollessa nähtävänä.

Uutta nimistöä suunniteltaessa ylläpide-
tään ja säilytetään alueen perinnäistä ja va-
kiintunutta, käyttötaajuudeltaan suurta ja 
nykyisten asukkaiden käyttämää nimistöä. 
Osa vanhasta nimistöstä on yksikielistä. Pe-
rinteinen yksikielinen nimistö säilytetään 
pääsääntöisesti yksikielisenä. 

Helsingissä yhdeksi tulevan nimeämi-
sen lähtökohdaksi kaupunki toteutti vuon-
na 2008 liitosaluetta koskevan nimistön ke-
ruun eli nimestyksen. Kaksi Helsingin yliopis-
ton suomen kielen opiskelijaa haastatteli 41 
liitosalueen asukasta ja keräsi 428 paikan-, 
tien- tms. nimeä. Vantaan nimistöstä on ko-
koelmat sekä Helsinkiin liitetyn Västerkullan 
kiilan (2008) että Länsisalmen kylän osalta 
(2012).

4.14.2 Osakuntaliitoksen aiheuttamat 
muutokset osoitenimistöön
Yleiskaavaa laaditaan alueelle, jossa Helsin-
kiin on liitetty alueita Vantaalta ja Sipoosta. 
Nimistön samankaltaisuuden tai päällekkäi-
syyden johdosta liitosalueella on muutettu 
seitsemän ja vanhan Helsingin alueella viisi 
kadun- ja tiennimeä.
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4.14.3 Liitosalueen uusien 
kaupunginosien, osa-alueiden ja 
piirijakoalueiden nimet
Helsinkiin liitetty alue jaettiin viideksi kau-
punginosaksi, joille annettiin nimet Öster-
sundom (55. kaupunginosa), Salmenkallio–
Sundberg (56. kaupunginosa), Talosaari–Hu-
sö (57. kaupunginosa), Karhusaari–Björnsö 
(58. kaupunginosa) ja Ultuna (59. kaupungin-
osa). Ultunan kaupunginosa jaettiin edelleen 
kahdeksi osa-alueeksi, joille annettiin nimet 
Landbo (osa-alue 591) ja Puroniitty–Bäckän-
gen (osa-alue 592). 

Vantaan kaupunginosien nimet säilyivät 
ennallaan, Länsisalmen kaupunginosa vain 
pieneni eteläosastaan. Vantaan nimistöryh-
mä esitti 11.6.2012 Länsisalmen vanhalle ky-
läkeskukselle nimeä Hedbacka.

Sipoon kylännimet pysyivät ennallaan. 
Östersundomin kylän Sipooseen jääneen 
osan tuntumasta on käytetty työnimeä Ma-
jvik alueella sijaitsevan tilan mukaan.  

Helsinkiin liitetystä alueesta muodostet-
tiin yksi suurpiiri, jonka nimeksi tuli Öster-
sundomin suurpiiri–Östersundoms stordist-
rikt. Suurpiiri muodostuu yhdestä peruspii-
ristä (801 Östersundom). Nimi Itäsalmi–Ös-
tersundom säilyy edelleen kylännimenä. 

4.14.4 Metroasemien nimet
Helsingin nimistötoimikunta esitti 8.12.2010 
Helsingin alueelle suunnitelluille asemille ni-
miä Salmenkallio–Sundberg, Östersundom 
ja Sakarinmäki–Zachrisbacken. Näitä nimiä 
on käytetty suunnittelunaikaisina alustavi-
na niminä. 

Helsingin nimistötoimikunta suosit-
ti Vantaan kaupungin nimistöryhmälle, et-
tä Vantaan kaupungin alueella sijaitseval-
le metroasemalle annetaan yksikielinen ni-
mi Västersundom. Lisäksi nimistötoimikun-
ta suositti Sipoon kunnalle, että Sipoon kun-
nan alueella sijaitsevalle metroasemalle an-
netaan nimi Majvik.

Vantaan nimistöryhmä esitti Länsisal-
men kylään ja kaupunginosaan sijoittuvan 
metroaseman (30.5.2011) ja rakentamisalu-
een (11.6.2012) nimeksi Länsisalmi–Väster-
sundom.

Yleiskaavaan on merkitty metroasemi-
en nimet em. esitysten mukaan lukuun otta-
matta pois jäänyttä asemaa Salmenkallio–
Sundberg.

4.14.5 Pääkadun nimi
Helsingin nimistötoimikunta esitti 
14.12.2011 Östersundomin suunnittelualu-
een tulevan pääkadun nimeksi Östersundo-
min puistotie–Östersundomsallén. Tämä ni-
mi tulisi korvaamaan nyt käytössä olevan ni-
men Uusi Porvoontie–Nya Borgåvägen, jo-
ka nimi monissa yhteyksissä sekoittuu Por-
voonväylään (Borgåleden). Länsipäästään 
katu liittyy Itäväylään. Sipoon puoleisen Uu-
den Porvoontien osan nimeä ei ole ehdotet-
tu muutettavaksi.
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Yleiskaavan valmistelun aikana käyty vuoro-
vaikutus on kuvattu neljässä raportissa:

 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa 
ja yleiskaavaluonnosta koskevat mieli-
piteet ja kannanotot sekä niihin annetut 
vastineet, 9.2.2012

 – Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen 
valmistelun aikana, 4.11.2014

 – Yleiskaavaehdotusta 9.12.2014 koskevat 
lausunnot ja muistutukset, 15.12.2017

 – Muutettua yleiskaavaehdotusta kos-
kevat lausunnot ja muistutukset, 
19.6.2018.

Tiedotuskanavat
Kaavoituksen vireille tulosta ja eri vaiheista 
on ilmoitettu ja kaava-asiakirjoja on pidetty 
esillä käyttäen useita kanavia. Alla on luetel-
tu eri vaiheissa käytettyjä tiedotuskanavia:

 – Lehti-ilmoitukset seitsemässä sanoma-
lehdessä (Helsingin Sanomat, Hufvuds-
tadsbladet, Metro-lehti, Helsingin Uuti-
set, Sipoon Sanomat, Östnyland ja Van-
taan Sanomat)

 – Kolmen kunnan internetsivut ja kaavoi-
tuskatsaukset

 – Nähtävilläolot Helsingissä kaupungin-
talon Virka Infossa, kaupunkisuunnit-
teluvirastossa, esittelytila Laiturilla, 
Itäkeskuksen kirjastossa, Sakarinmä-
en koululla, Östersundomin nuorisota-
lolla sekä Karhusaaressa sijaitsevassa 
Winberg&Winberg -kaupassa

 – Nähtävilläolot Vantaalla Tikkurilan 
maankäyttötoimen asiakaspalvelussa ja 
Länsimäen kirjastossa.

 – Nähtävilläolot Sipoossa Kuntalassa sekä 
Nikkilän ja Söderkullan kirjastoissa

 – Kolmen kunnan yhteisen yleiskaavan 
nettisivut http://yhteinenostersundom.
fi/

 – Uutiskirjeet sähköisen uutiskirjeen ti-
lanneille

 – Lausuntopyyntökirjeet viranomaisille ja 
muille yleiskaavan kannalta olennaisil-
le tahoille

Viranomaisyhteistyö
Koko kaavoitusprosessin ajan on tehty viran-
omaisyhteistyötä kaavassa mukana olevien 
kuntien kesken sekä kuntien organisaatioi-
den sisällä. Lisäksi viranomaisyhteistyötä on 
tehty mm. Helsingin seudun liikenne -kun-
tayhtymän (HSL) ja Helsingin seudun ympä-
ristöpalveluiden (HSY) kanssa sekä Metsä-
hallituksen, Uudenmaan elinkeino-, liikenne- 
ja ympäristökeskuksen (ELY), Liikenneviras-
ton, Uudenmaan liiton ja ympäristöministe-
riön kanssa.

Yhteistyö maanomistajien ja muiden osallisten 
kanssa
Yleiskaavan valmistelu on tapahtunut vuo-
rovaikutuksessa maanomistajien, järjestö-
jen ja muiden osallisten kanssa. Maanomis-
taja- ja muita sidosryhmätapaamisia on ol-
lut vuosien varrella paljon. Suunnittelun ete-
nemistä on esitelty lukuisissa tilaisuuksissa, 
ja Östersundomin kaavoituksesta on käyty 
keskustelua internetissä, lehdissä ja muus-
sa mediassa. Suunnitteluun on sisältynyt 
runsaasti dialogia kaavan valmistelijoiden 
ja osallisten kesken. Monet maanomistajat 
ovat tuoneet esille omia näkemyksiään mai-
densa kehittämisestä. Osalla maanomista-
jista on ollut käytössään omia maankäytön 
suunnittelun ammattilaisia, jotka ovat esi-
telleet ajatuksiaan kuntien kaavoittajille. Eri 
tahoilta ja eri näkökulmista saatu palaute on 
ollut tervetullutta ja edistänyt kaavan val-
mistelua.

Kaavaprosessin aikana on järjestetty 
useita yleiskaava-aineistoa esitteleviä kes-
kustelutilaisuuksia, jotka ovat keränneet pai-
kalle runsaslukuisen osanoton. Kaavaluon-
noksen, kaavaehdotuksen ja muutetun kaa-
vaehdotuksen nähtävilläolon yhteydessä on 
järjestetty useita kaikille avoimia keskuste-
lutilaisuuksia. Lisäksi yleiskaavaa on esitelty 
lukuisissa muissa tilaisuuksissa.

Helsingin, Vantaan ja Sipoon luontojär-
jestöt sekä Uudenmaan ympäristönsuojelu-
piiri julkaisivat yleiskaava-alueelle vaihtoeh-
toisen maankäytön suunnitelman, ns. varjo-
kaavan 28.4.2011. Suunnitelman tekijät kä-

vivät esittelemässä suunnitelmaansa Öster-
sundom-projektissa ja johtoryhmässä ke-
väällä ja syksyllä 2011. Varjokaava otettiin 
yhdeksi arvioitavaksi vaihtoehdoksi. 

Viestintä ja vuorovaikutus verkossa
Kuntien yhteisen yleiskaavan verkkosivuil-
la osoitteessa www.yhteinenostersundom.fi 
oli sivuston avaamisen (19.4.2011) ja kesän 
2017 välisenä aikana käyttäjiä ollut yhteen-
sä yli 48 000 ja eri sivuja oli katseltu yli 270 
000 kertaa. Sivustolla oli tänä aikana julkais-
tu yhteensä yli 630 kommenttia. Hankkee-
seen liittyviä uutisia on julkaistu myös kunti-
en omilla verkkosivuilla sekä Uutta Helsinkiä 
-sivustolla uuttahelsinkia.fi/ostersundom.

5 Viestintä, osallistuminen ja vuorovaikutus
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6.1 Yleistä
Maankäytön suunnittelun rinnalla on laadit-
tu useita eri suunnittelualoja koskevia eri-
tyissuunnitelmia. Suuri paino on ollut raide-
ratkaisuihin liittyvillä suunnitelmilla. Liiken-
nejärjestelmävaihtoehdot on selvitetty kat-
tavasti kaavatyön aikana. Tärkeimmät selvi-
tetyt liikenneratkaisut on selostettu seuraa-
vissa, yleiskaavan suunnittelu- ja käsittely-
vaiheita koskevissa luvuissa.

Kaavatyön aikana eri vaihtoehdoista laa-
ditut Natura-vaikutusten arvioinnit ovat vai-
kuttaneet lopulliseen kaavaratkaisuun huo-
mattavasti. Arvioinnit sekä niiden pääsisältö 
ja vaikutus kaavaratkaisuun on kuvattu alla 
olevissa luvuissa.

Sitä mukaa kun raportteja on valmistu-
nut, on ne julkistettu verkossa. Osa rapor-
teista on osittain vanhentuneita ja uudempi-
en korvaamia. Koska joka raportissa on kui-
tenkin myös ainutkertaista sisältöä, ne sisäl-
tävät yhdessä erittäin laaja-alaisen suunnit-
telukokonaisuuden. Tämän kaavaselostuk-
sen lähdeluettelossa on mainittu kaikki työn 
yhteydessä syntyneet raportit. 

Yleiskaavaratkaisuun on päädytty perus-
teellisten selvitysten, huolellisen suunnitte-
lun ja vaihtoehtojen arvioinnin kautta.

6.2 Yleiskaavoitusta edeltävät 
vaiheet

6.2.1 Kunnanosaliitos 2007
Kunnanosaliitoksen taustalla oli pääkaupun-
kiseudun vuosikymmeniä jatkunut kasvu 
pelkästään länteen ja pohjoiseen. Östersun-
domin alustava suunnittelu alkoi jo, kun oli 
selvää, että alueliitoksia tulee tapahtumaan. 
Ensimmäiset luonnokset koskivat siksi aluei-
ta, joita Helsinki esitti liitettäväksi Helsinkiin 
eli idässä Sipoonlahteen asti. Selvitysmie-
hen esityksessä alue pieneni, ja vastaavas-
ti pieneni suunnittelun tarkastelualue. Selvi-
tysmiehen raporttiin liittyi joitakin suunnit-
telukysymyksiä, esim. pientalokaupungin 
idea ja metron laajentaminen. 

Alkuvaiheessa suunnittelualueeseen ei 
vielä kuulunut virallisesti Sipoon alue. Sipoo 

oli kuitenkin mukana epävirallisessa suun-
nittelutyössä, jotta Östersundomin yleiskaa-
van alue olisi luontevasti kytkettävissä ym-
päristön maankäyttöön. Yhteisen yleiskaa-
van suunnittelualue vakiintui vuoden 2009 
lopulla, kun päätös kuntien yhteisen toimie-
limen, Östersundom-toimikunnan perusta-
misesta oli tehty. 

Helsingin seudun tasapainoisen kehi-
tyksen turvaamiseksi valtioneuvosto päätti 
28.6.2007 liittää Helsinkiin Sipoon lounais-
osan ja Vantaan ns. Västerkullan kiilan. Kun-
taliitos sai lainvoiman 1.1.2009.

6.2.2 Helsingin alustavat 
suunnitteluperiaatteet 2008
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta 
hyväksyi 11.12.2008 Östersundomin suun-
nittelua koskevat alustavat periaatteet.

6.2.3 Helsinki-Porvoo kehyssuunnitelma 
(Hepo) 2009
Helsinki, Sipoo, Vantaa, Porvoo sekä Uuden-
maan ja Itä-Uudenmaan liitot laativat yhdes-
sä vuonna 2009 Helsingin ja Porvoon välisen 
alueen kehyssuunnitelman (Hepo). Siinä tar-
kasteltiin laajan rannikkovyöhykkeen alue- 
ja yhdyskuntarakenteen kehitystä noin vuo-
teen 2050. Työllä oli kytkentä Östersundo-
min yhteisen yleiskaavan lähtökohtien sel-
vittämiseen. 

Merkittävä Helsinki-Porvoo -välin suun-
nittelukysymys oli henkilöliikenteen raide-
liikennejärjestelmä. Raidekysymys jäsentyi 
kolmeen osaan: 1) Östersundomin, 2) Etelä-
Sipoon ja 3) Porvoon raideratkaisuun. Öster-
sundomin raideratkaisu voi olla metro tai pi-
karaitiotie, mutta ei juna. Junaratkaisut pal-
velisivat lähinnä Porvoota ja Sipoota. Metro 
ja pikaraitiotie voitaisiin toteuttaa nopeasti 
ja vaiheittain. Ne palvelisivat Östersundomia 
ja Etelä-Sipoota. Metron ja pikaraitiotien yh-
distelmällä voi saavuttaa rakenteellisia ja to-
teuttamiseen liittyviä etuja.

Helsingin, Sipoon ja Porvoon kaavoitus-
ta käsittelevät lautakunnat hyväksyivät Hel-
sinki–Porvoo-kehyssuunnitelmassa maan-
käytön strategiset tavoitteet, joissa varau-
dutaan vastaanottamaan tulevina vuosi-

kymmeninä viidennes seudun väestönkas-
vusta. Samalla sitouduttiin tekemään alue-
rakenteessa ratkaisuja, jotka tiivistävät ny-
kyrakennetta, mahdollistavat hyvän jouk-
koliikenteen järjestämisen ja raideliikenteen 
rakentamisen. Samalla varauduttiin myös 
jättämään laajat maaseutualueet rakenta-
matta.

6.2.4 Itämetron ja pikaraitiotien 
esiselvitykset 2010
Jo osakuntaliitoksen yhteydessä lähtökoh-
tana pidettiin metroverkon jatkamista liito-
salueelle. Östersundomin yhteisen yleiskaa-
van suunnittelu- ja johtoryhmissä kuitenkin 
todettiin, että vaikutusten arvioinnin ja po-
liittisen päätöksenteon tueksi on syytä tut-
kia vaihtoehtoisena ratkaisuna myös pikarai-
tiotieverkkoa. Molemmista raideratkaisuis-
ta tilattiin esiselvitykset ja niitä hyödynnet-
tiin rakennemallivaihtoehtoja laadittaessa.

6.2.5 Rakennemallit 2010
Rakennemallityövaiheessa määriteltiin 
yleiskaavan suunnittelualue ja hahmotet-
tiin uuden kaupunkialueen ja rakentamis-
alueiden laajuutta. Rakennemallityöskente-
lyn lähtökohtana olivat mm. aiemmin teh-
dyt Helsinki–Porvoo kehyssuunnitelma ja 
itämetron sekä pikaraitiotien esiselvitykset. 
Työhön kuului asumiselle ja muille kaupun-
kitoiminnoille otollisten samoin kuin raken-
teellisesti ja symbolisesti keskeisten aluei-
den tunnistaminen.

Työssä tuotettiin 10 erillistä rakennemal-
lia, joissa kaupunkirakenteesta osoitettiin 
merkittävimmät uudet rakentamisalueet ja 
raideliikennejärjestelmä. Rakennemalleis-
sa varauduttiin 50 000–80 000 asukkaaseen. 
Rakennemalleissa on raideliikenteestä esi-
tetty kullekin mallille ominaisin pikaraitio-
tie- ja metrolinja.

Rakennemalleja arvioitiin ja vertailtiin 
keskenään. Rakennemallitarkastelun perus-
teella kaupungin- ja kunnanjohtajista koos-
tuvassa työryhmässä määriteltiin suuntaa, 
jonka pohjalta yleiskaavaluonnosta lähdet-
tiin laatimaan. Rakennustapojen määrä ja 
laatu, seudullisuus, Sipoonkorpi ja Natu-

6 Suunnittelu- ja käsittelyvaiheet
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Kuva 26. Rakennemallivaihtoehto  
Rannikko 1.

ra 2000 -kysymykset, kustannukset, maan-
omistus, joustavuus tulevaisuuden huomi-
oinnissa ja muut tässä tarkastellut maankäy-
tön tavoitteet toteutuivat parhaiten mallis-
sa Rannikko 1. Tässä mallissa rakentamisen 
määrä ja laatu ovat tulevaisuutta ajatellen 
joustavimmat, metro tarjoaa eniten seudul-
lisia ja kuntayhteistyömahdollisuuksia, kes-
keiset ja tärkeimmät rakentamisen alueet 
ovat Porvoonväylän ja Uuden Porvoontien 
välissä ja sen eteläreunassa. Ratkaisussa pai-
noi paljon myös se, että metro on jo olemas-
sa oleva liikennejärjestelmä. Pikaraitiotie oli-
si edellyttänyt Itäväylän jatkeella isoa pro-
jektia, jonka aikataulua pidettiin arvaamat-
tomana. Östersundomin yleiskaavaluonnok-
sen laatimisen lähtökohdaksi suositeltiin ra-
kennemallia Rannikko 1.

6.3 Sopimus yhteisen yleiskaavan 
laatimisesta
Helsingin, Vantaan ja Sipoon kesken hyväk-
syttiin 24.11.2010 sopimus yhteisen yleis-

kaavan laatimisesta ja siihen liittyvästä 
suunnittelu-, käsittely- ja päätöksentekojär-
jestelmästä sekä kustannusten jakamisesta. 

Maankäyttö- ja rakennuslain 47 § tarkoit-
tama kuntien yhteinen toimielin, Östersun-
dom-toimikunta, laatii ja hyväksyy yhteisen 
yleiskaavan. Toimikunnan nimittää kunnan-
hallitus toimikaudekseen. Toimikunnan jä-
seniä ovat seuraavat viranhaltijat: Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston virastopääl-
likkö, (1.6.2017 alkaen kaupunkiympäristön 
toimialajohtaja), Vantaan kaupunkisuunnit-
telujohtaja sekä Sipoon kehitysjohtaja. Toi-
mikunta vastaa kaavaprosessin kaikissa vai-
heissa maankäyttö- ja rakennuslain mukai-
sista viranomaisyhteistyö-, lausunto- ja vuo-
rovaikutusmenettelyistä. Toimikunnan esit-
telijänä toimii Helsingin Östersundomin 
suunnitteluyksikön päällikkö.

Ennen toimikunnan päätöksentekoa asi-
at käsitellään Östersundomin kaupunginjoh-
tajaryhmässä. Ryhmään kuuluvat Helsingin 
ja Vantaan maankäytön suunnittelusta vas-
taavat apulaiskaupunginjohtajat tai -por-

mestarit, Sipoon kunnanjohtaja, edellä mai-
nitut Östersundom-toimikunnan jäsenet se-
kä kuntien yleiskaavoituksesta vastaavat vi-
ranomaiset. 

Käytännön suunnittelu- ja valmistelu-
työ tehdään Helsingin, Vantaan ja Sipoon 
kaupunkisuunnittelijoiden ja asiantuntijoi-
den yhteistyönä. Helsingin Östersundomin 
suunnittelusta vastaavan yksikön työtä oh-
jaa johtoryhmä, johon kutsutaan edustajat 
Vantaalta ja Sipoosta.

Toimikunta valmistelee osallistumis- ja 
arviointisuunnitelman, kaavaluonnoksen ja 
kaavaehdotuksen ja saattaa ne kuntien kä-
siteltäväksi. Yleiskaavan hyväksymispäätök-
sen edellytyksenä toimikunnassa on, että 
kunnat ovat puoltaneet hyväksymistä kun-
nanvaltuuston päätöksellä. 

6.4 Käynnistämisvaihe
Östersundomin yleiskaavaa koskeva en-
simmäinen viranomaisneuvottelu pidettiin 
13.12.2010. Viranomaisneuvottelussa esitel-
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Kuva 27. Nähtävillä  ollut kaavaluonnos.

tiin suunnittelutilanne, suunnittelun tavoit-
teet, suunnitteluorganisaatio ja -aikataulu. 
Viranomaisneuvottelun muistio on selostuk-
sen liitteenä.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
(OAS) oli nähtävillä 3.–28.2.2011 välisenä ai-
kana, jolloin siitä saatiin 30 mielipidettä ja 
kannanottoa. OAS on selostuksen liitteenä.

6.5 Kaavaluonnosvaihe
Kaavaluonnosvaiheessa päädyttiin kaksi-
vaiheeseen valmistelu- ja käsittelyproses-
siin. Ensin valmisteltiin alustava kaavaluon-
nos, joka asetettiin nähtäville mielipiteiden 
ja kannanottojen saamista varten. Palaut-
teen perusteella valmisteltiin 5 vaihtoehtois-
ta kaavaluonnosta, joista yksi valittiin jatko-
suunnittelun pohjaksi.

6.5.1 Alustava kaavaluonnos ja muu 
valmisteluaineisto nähtävillä 21.4.–
23.5.2011
Rakennemallivaihtoehtoon Rannikko 1 pe-

rustuva alustava yleiskaavaluonnos valmis-
teltiin 2010–2011. Alustava kaavaluonnos 
käsiteltiin Helsingin ja Vantaan kaupunki-
suunnittelulautakunnissa, Sipoon kaavoitus-
jaostossa ja kaupungin- ja kunnanhallituksis-
sa. Kaikkien kolmen kunnan puollettua kaa-
valuonnoksen nähtäville asettamista Öster-
sundom-toimikunta päätti 15.4.2011 asettaa 
kaavaluonnoksen ja muun valmisteluaineis-
ton nähtäville 21.4.–23.5.2011. Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmasta sekä valmistelu-
aineistosta saatiin yhteensä 73 kannanottoa.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
sekä valmisteluaineistosta saatiin yhteensä 
173 mielipidettä. Eniten näkemyksiä esitet-
tiin raideratkaisusta sekä luonnonsuojeluun 
ja yleensä luontoon liittyvistä seikoista. Ha-
luttiin myös vaihtoehtoisia ratkaisuja yleis-
kaavaluonnoksiksi, joiden vaikutuksia kes-
kenään tuli arvioida. Vaasan hallinto-oikeu-
den päätöksen (01/0064/2) mukaan Fazeri-
lan pohjavesialueen lähisuojavyöhykkeelle 
ei saa rakentaa yleisiä liikenneväyliä (juna-
yhteys eli HELI-rata).
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Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
yleiskaavaluonnosta koskevat mielipiteet ja 
kannanotot sekä niihin annetut vastineet on 
koottu vuorovaikutusraporttiin: Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaava-
luonnosta koskevat mielipiteet ja kannan-
otot sekä niihin annetut vastineet, 9.2.2012.

6.5.2 Yleiskaavaluonnoksen vaihtoehdot
Alustavan yleiskaavaluonnoksen pohjalta 
laadittiin viisi erilaista vaihtoehtoa, jotka to-
teuttivat erilaisilla painotuksilla mielipiteis-
sä ja kannanotoissa esiin tulleita ajatuksia. 

Vaihtoehto A oli nähtävillä ollut alusta-
va kaavaluonnos (ns. perusvaihtoehto), jon-
ka suhteen muita vertailtiin. Vaihtoehdon 
raidejoukkoliikenne perustui HELI-rataan 
(itään suuntautuva junarata) ja metron jat-
kamiseen Mellunmäestä Majvikiin. Metro-
asemia oli kuusi.

Vaihtoehto B oli A:sta saadun palautteen 
perusteella kehitetty versio, jossa oli viiden 
metroaseman metrolinja sekä myös pääka-
tuverkostossa varaus pikaraitiotielle.

Vaihtoehto C oli luontojärjestöjen teet-
tämä varjokaava. Se perustui metroon. Met-
roasemia oli 4. Rakentamisalueet olivat kes-
kittyneet metroasemien ympärille hyvin tii-
viisti. Viheraluetta oli huomattavasti enem-
män asukasta kohden kuin muissa vaihtoeh-
doissa.

Vaihtoehto D perustui pääosin pikaraitio-
tiejärjestelmään. Metroa oli jatkettu yhdel-
lä asemanvälillä Mellunmäestä Kehä III:n ja 
Itäväylän jatkeen risteyksen tienoille, missä 
oli mahdollisuus vaihtaa joko Jokeri I:een tai 
Jokeri III:een.

Vaihtoehto E:ssä oli kahden aseman 
metrolinjaus, pikaraitiotievaraukset sekä 
Porvoo–Östersundom-välinen juna. Metroa 
oli jatkettu Mellunmäestä kahdella asemal-
la, joista viimeinen, Sakarinmäki, oli vaihto-
asema junaan. Rakentamisalueet oli muita 
enemmän keskitetty rautatieaseman ympä-
ristöön.

Vaihtoehtojen vaikutuksia arvioitiin erilli-
sissä vaikutusten arviointiraporteissa (Luon-
nosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu, osat 
I ja II) sekä muiden suunnittelusektoreiden 
osasuunnitelmissa. Vaihtoehtojen kykyä 
vastata asetettuihin tavoitteisiin arvioitiin 
myös. Vaihtoehtojen B ja E katsottiin saa-
vuttavan tavoitteet parhaiten. E:n toteut-
tamiskelpoisuutta ja joustavuutta kuitenkin 
epäiltiin B:tä heikommiksi. C:ssä eivät mui-
den vaihtoehtojen tapaan toteudu esimer-
kiksi idän kehityskäytävän, elinkeinoelämän 
mahdollisuuksien, asumisen monimuotoi-
suuden, pientalopainotteisuuden ja kaupun-

Kuva 29. Vaihtoehto C.

Kuva 28. Vaihtoehto B.
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kimaisuuden tavoitteet. C-vaihtoehdon ei 
nähty antavan muiden vaihtoehtojen veroi-
sia mahdollisuuksia tavoitellun pientalokau-
pungin toteuttamiselle eikä kaavavarannon 
ja tonttivarannon riittävyyden takaamiseen.

Vaihtoehtoja vertailtiin myös liikenne-
järjestelmän näkökulmasta (Strafica 2012). 
Vaihtoehtoa E täydennettiin siten, että Sa-
karinmäkeen päättyvä junarata yhdistettiin 
päärataan ja metro ulotettiin Länsisalmeen. 
Kyseinen vaihtoehto (EL) osoittautui liiken-
teellisesti parhaaksi vaihtoehdoksi. Juna-
radan toteuttamismahdollisuuksiin katsot-
tiin kuitenkin liittyvän niin huomattavia epä-
varmuustekijöitä, ettei alueen toteuttamis-
ta katsottu voitavan perustaa junaradan va-
raan.

Liikennejärjestelmävertailussa tarkastel-
tiin myös vaihtoehdosta D edelleen kehitet-
tyä vaihtoehtoa (DL), jossa liikennejärjestel-
män runkona toimivat metron sijasta pika-
raitiotielinjat, jotka liikennöivät Itäkeskuk-
sesta Sakarinmäkeen ja edelleen Majvikiin 
ja Landbohon. Järjestelmä edellyttää met-
ron jatkamista Mellunmäestä Länsisalmeen 
keventämään Itäkeskuksen ja Länsisalmen 
välisen pikaraitiojakson kuormitusta. Pika-
raitiotiehen perustuvan liikennejärjestelmän 
kapasiteetti arvioitiin kuitenkin riittämättö-
mäksi.

Laadittujen vaihtoehtojen ja niitä koske-
vien selvitysten vertailun perusteella Öster-
sundomin suunnittelijaryhmä esitti jatko-
suunnittelun pohjaksi kaavaluonnosvaihto-
ehtoa B. Jatkosuunnittelun pohjaksi valittiin 
metroon perustuva liikennejärjestelmävaih-
toehto johtuen mm.:

 – junaradan toteuttamisen huomattavat 
epävarmuustekijät

 – pikaraitiotie edellyttäisi myös metron 
jatkamista Länsisalmeen

 – pikaraitiotien kapasiteetti siitä huoli-
matta riittämätön tulevalle väestömää-
rälle

 – metro kytkeytyy kaava-alueen rajal-
la olemassa olevaan järjestelmään, eikä 
edellytä muita seudullisia investointeja 
tai uusia teknisiä ratkaisuja

 – vaihdoton raideyhteys Helsingin keskus-
taan ja Espooseen

 – mahdollisuus jatkaa metroa tulevaisuu-
dessa Etelä-Sipoon alueelle.

Kuva 30.  Vaihtoehto D.

Kuva 31. Vaihtoehto E.
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Kuva 32. Alustava kaavaehdotus (kehitetty kaavaluonnos B) 28.12.2012.

6.5.3 Yleiskaavaluonnoksen käsittely 2012
Östersundom-toimikunta päätti 9.2.2012 
hyväksyä Östersundomin yleiskaavaluon-
noksen B ja lähettää sen kunkin kunnan kaa-
voitusorganisaation kautta kaupungin- ja 
kunnanhallitusten käsiteltäväksi ja puollet-
tavaksi jatkosuunnittelun pohjaksi. Kaava-
luonnos käsiteltiin Helsingin ja Vantaan kau-
punkisuunnittelulautakunnissa, Sipoon kaa-
voitusjaostossa ja kaupungin- ja kunnanhal-
lituksissa. Kaikkien kolmen kunnan puollet-
tua esitystä Östersundom-toimikunta päätti 
7.5.2012, että Östersundomin yhteistä yleis-
kaavaehdotusta valmistellaan yleiskaava-

luonnoksen 9.2.2012 päivätyn vaihtoehdon 
B pohjalta. Samalla toimikunta päätti, että 
suunnittelussa tulee ottaa huomioon Sipoon 
kunnanhallituksen sekä Vantaan ja Helsingin 
kaupunginhallitusten antamat jatkosuunnit-
teluohjeet:

Sipoon kaavoitusjaosto totesi, että jat-
kosuunnittelussa varmistetaan, että merkit-
tävän haitan muodostuminen Natura 2000 
-alueiden luontoarvoille ehkäistään. Kun-
nanhallitus totesi lisäksi, että Majvikin lou-
nais-koillissuuntainen ekologisen käytävän 
linjaus tulee huomioida siten, että käytävään 
sisältyy pellon lisäksi riittävästi myös metsäi-

siä alueita (13.3.2012).
Vantaan kaupunginhallitus esitti, että 

kaavassa tulee tarkastella myös pikaraitio-
tievaihtoehtoa tiiviin kaupunkirakentami-
sen mallissa (26.3.2012). Lisäksi tehtiin pöy-
täkirjalausumat, jotka koskivat vaihtoehto 
B:n kehittämistä vaihtoehto C:n suuntaan, 
kaavamerkintöjen monipuolistamista, vi-
heralueiden suurentamista Storträskissä, lu-
menkaatopaikkojen osoittamista, julkisten 
palveluiden sijaintia, ranta-alueiden yleisen 
käytön lisäämistä sekä lasten ja nuorten nä-
kemysten huomioon ottamista.

Helsingin kaupunginhallitus antoi jat-
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kosuunnitteluohjeen (10.4.2012): Salmen-
kallion eteläkärjessä sijaitsevan Kantarnä-
sin niemen osalta varmistetaan, ettei ranto-
ja rakenneta Helsingin nykykäytännön vas-
taisesti. Niemen Porvarinlahteen rajautuvan 
rannan puoleisen osan rakentamismahdolli-
suuksia arvioidaan ylipäätään suhteessa alu-
een luontoarvoihin.

6.6 Kaavaehdotusvaihe
Myös kaavaehdotusvaiheita oli kaksi. Ensim-
mäinen kaavaehdotus asetettiin nähtäville 
keväällä 2015. Kaavaehdotuksesta saadun 

palautteen ja sitä koskevan Natura-arvioin-
nin sekä viranomaisten välisten neuvotte-
lujen johdosta kaavaehdotusta muutettiin. 
Toisen kerran kaavaehdotus oli nähtävillä al-
kuvuodesta 2018.

6.6.1 Yleiskaavaehdotuksen valmistelu
Jatkosuunnittelun pohjaksi valittua yleiskaa-
valuonnosta B ryhdyttiin valmistelemaan 
yleiskaavaehdotukseksi keväällä 2012. Työn 
aikana kaavan pääperiaatteet ja perusraken-
ne säilyivät ennallaan, mutta osa-alueiden 
rajauksia, kaavamerkintöjä ja -määräyksiä ja 
kaavan ulkoasua muokattiin perusteellisesti.

Keskeiseksi suunnittelukysymykseksi 
muodostui Natura 2000 -alueiden suojelun 
ja yhdyskuntarakenteeseen ja asuntotuo-
tantoon liittyvien tavoitteiden yhteen so-
vittaminen. Lähtökohdaksi oli asetettu, et-
tä merkittävää haittaa Natura 2000 -aluei-
den suojeluarvoille ei saa aiheutua. Suunnit-
telun rinnalla käynnistettiin kaavan Natura-
arviointi. Suunnitelman kehittämiseksi arvi-
ointiprosessiin liitettiin työpajoja ja yhteisiä 
suunnittelukokouksia. 

Arvioinnissa nousi esille suunnittelua vai-
keuttavia seikkoja. Natura-alueita ei ole ra-
jattu luonnontieteellisin perustein vaan joil-

Kuva 33. Nähtävillä ollut kaavaehdotus 9.12.2014.
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takin osin maanomistus- ja kunnanrajoja 
mukaillen. Lisäksi huomattava osa Natura-
alueella suojeltavien lajien reviireistä on Na-
tura-alueiden ulkopuolella Salmenkalliossa, 
Östersundomin kartanon pelloilla ja Karlvi-
kenin sekä Kapellvikenin ranta-alueilla.

Suunnittelu- ja arviointiprosessin aikana 
luonnosvaihtoehdosta B poistettiin raken-
tamisalueita, ja siihen lisättiin kaavamerkin-
töjä, joilla pyrittiin lieventämään vaikutuk-
sia Natura-arvoihin. Alustava kaavaehdotus 
(kehitetty kaavaluonnos B) Natura-arviointia 
varten valmistui 28.12.2012.

Östersundomin yleiskaavaluonnok-
sen (alustava kaavaehdotus/kehitetty kaa-
valuonnos B) Natura-arvioinnissa (FCG, 
13.3.2013) todettiin, että haitalliset vaikutuk-
set Natura-alueisiin ja varsinkin tiettyihin la-
jeihin ovat merkittäviä. Kehrääjän ja ruisrää-
kän osalta vaikutukset kohdistuivat vahvas-
ti Natura-alueiden ulkopuolella oleviin revii-
reihin.

Suunnittelua ja Natura-arviointia päätet-
tiin jatkaa. Ratkaisuvaihtoehtona tutkittiin 
myös Salmenkallion metroaseman ja sen yh-
teyteen liittyvien taajama-alueiden poista-
mista ja muuttamista viheralueeksi. Tämän 
todettiin merkitsevän asukasmäärällä ar-
vioituna suuruusluokaltaan n. 10 000 asuk-
kaan alueesta luopumista ja kaupunkiraken-
teen kannalta taajama-alueiden ja meren vä-
lisen yhteyden katkeamista. Vaihtoehdon ei 
katsottu enää vastaavan suunnittelun poh-
jaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoehtoa B ei-
kä niitä yleisiä päämääriä, joita Östersundo-
min kaupunkirakenteelle on asetettu aiem-
missa päätöksentekovaiheissa mm. seudul-
lisin perustein.

Merkittävien haittojen poistamiseksi tai 
lieventämiseksi yleiskaavaehdotukseen teh-
tiin mm. seuraavat muutokset:

 – Rakentamisalueita vähennettiin Natu-
ra-alueen ja ekologisten käytävien lähei-
syydessä yhteensä n. 175 ha. Tästä n. 107 
ha osoitettiin viheralueeksi, mm. Talo-
saari kokonaan. Noin 68 ha Salmenkal-
lion alueella osoitettiin luonnonsuojelu-
alueen laajennukseksi.

 – Luonnonsuojelualueeksi muutetun Kan-
tarnäsbergetin läpi kulkeva raide- ja ka-
tuyhteys muutettiin osittain tunneliin.

 – Rakentamisalueita Natura-alueen ja 
ekologisten käytävien läheisyydessä 
muutettiin taajama-alueeksi, jonka omi-
naispiirteet säilytetään. Toisin sanoen 
nykyisten rakennuspaikkojen lisära-
kentamismahdollisuuksia vähennettiin. 
Muutos koski mm. alueita Långörenissä 
ja Husössä sekä Kasakallion ja Porvoon-

väylän läheisyydessä.
 – Norrbergetin alue muutettiin asunto-

valtaisesta alueesta elinkeinotoimin-
nan alueeksi mm. Sipoonkorven kansal-
lispuistoon kohdistuvan lähivirkistyspai-
neen vähentämiseksi.

 – Luonnonsuojelu- ja Natura-alueiden 
merkintätapa muutettiin asetuksen mu-
kaiseksi.

 – Viheralueiden merkintätapaa muutet-
tiin. Vaikutusten arvioimisen selkiyttä-
miseksi tehtiin jako ulkoilu- ja virkistys-
alueisiin. 

 – Luontoalueisiin kohdistuvan virkistys-
käyttöpaineen vähentämiseksi kaava-
määräyksiin lisättiin määräys riittävi-
en lähivirkistysalueiden toteuttamisesta 
taajama-alueille sekä määräys virkistys-
alueiden toteuttamisesta samanaikai-
sesti asuntotuotannon kanssa.

 – Luontoalueisiin kohdistuvan virkistys-
käyttöpaineen ohjaamiseksi virkistys- ja 
ulkoilualueille lisättiin määräys ulkoilu-
reittien toteuttamisesta ennen ympäris-
tön taajama-alueita.

 – Jotta haitallisia vaikutuksia lieventäviä 
toimenpiteitä, kuten metsien valmenta-
minen ja ulkoilureittien rakentaminen, 
voidaan toteuttaa riittävän ajoissa en-
nen rakentamista, kaavaan lisättiin mää-
räys, jonka mukaan yleiskaava ohjaa 
maankäyttöä ja rakentamista lievennet-
täessä rakentamisen haitallisia ympäris-
tövaikutuksia.

Yleiskaavaehdotuksen Natura-arvioinnissa 
(10.10.2014, Sito) todetaan, että kaavaehdo-
tuksella ei arvioida olevan merkittäviä hei-
kentäviä vaikutuksia Sipoonkorven Natura-
alueeseen. Yleiskaavaehdotuksen toteutta-
misesta aiheutuu välillisiä vaikutuksia Mus-
tavuoren lehto ja Östersundomin lintuve-
det -Natura-alueen luontoarvoille sinä mää-
rin, että merkittävän haitan kynnys ylittyy 
linnuston osalta (pyy, ruisrääkkä ja kehrää-
jä). Merkittävän haitan lieventämiseksi Sal-
menkallion rakentamisaluetta tulisi supistaa 
huomattavasti sekä varmistaa ruisrääkän 
pesimäympäristöjen säilyminen avoimissa 
ympäristöissä.

Suunnittelun aikana yleiskaavaa oli muo-
kattu huomattavasti haitallisten luontovai-
kutusten lieventämiseksi. Kaavaehdotuksen 
Natura-arvioinnin perusteella voitiin kuiten-
kin todeta, että tiettyihin lajeihin kohdistu-
vien merkittävien haittojen lieventäminen 
edellyttäisi lisää merkittäviä muutoksia kaa-
varatkaisuun ja laajojen rakentamisalueiden 
muuttamista viheralueeksi. Tämänkaltaisten 
muutosten katsottiin muuttavan kaavan pe-
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rusrakennetta ja suunnitteluperiaatteita sii-
nä määrin, että se ei enää vastaisi suunnitte-
lun pohjaksi hyväksyttyä luonnosvaihtoeh-
toa B eikä niitä yleisiä päämääriä, joita Ös-
tersundomin kaupunkirakenteelle on ase-
tettu aiemmissa päätöksentekovaiheissa. Li-
säksi rakentamisalueiden väheneminen hei-
kentäisi oleellisesti kaavan taloudellista to-
teuttamiskelpoisuutta. Näin ollen kaavaeh-
dotus päätettiin tuoda kuntien käsittelyyn 
siitä huolimatta, että Natura-arvioinnissa 
todettiin kaavaratkaisun aiheuttavan tietyin 
osin merkittävää haittaa.

6.6.2 Yleiskaavaehdotuksen käsittely 2014
Östersundom-toimikunta päätti kokouk-
sessaan 27.10.2014 lähettää Östersundo-
min yleiskaavaehdotuksen kunkin kunnan 
kaavoitusorganisaation kautta kaupungin- 
ja kunnanhallitusten käsiteltäväksi. Kaava-
luonnos käsiteltiin Helsingin ja Vantaan kau-
punkisuunnittelulautakunnissa, Sipoon kaa-
voitusjaostossa ja kaupungin- ja kunnanhal-
lituksissa. Kaikkien kolmen kunnan puollet-
tua esitystä Östersundom-toimikunta päät-
ti kokouksessaan 9.12.2014 asettaa yleiskaa-
vaehdotuksen nähtäville, antaa vuorovaiku-
tusraportin mukaiset vastineet esitettyihin 
mielipiteisiin sekä pyytää kaavaehdotukses-
ta maankäyttö- ja rakennusasetuksen 20 §:n 
mukaiset lausunnot.

6.6.3 Yleiskaavaehdotus nähtävillä 
26.1.–4.3.2015
Yleiskaavaehdotuksesta saatiin yhteensä 
49 lausuntoa. Lausunnoissa esille noussei-
ta teemoja olivat luontoarvojen turvaami-
nen, liikennejärjestelmän toimivuus ja yleis-
kaavan toteuttamiskelpoisuus. Lausunnois-
sa otettiin lisäksi kantaa mm. kaupan ratkai-
suihin, kulttuuriympäristön arvojen säilymi-
seen sekä ilmastonmuutoksen hillintään ja 
sopeutumiseen.  

Yleiskaavaehdotuksesta saatiin yhteen-
sä 67 muistutusta. Lisäksi nähtävilläoloajan 
jälkeen saatiin 5 kaavan valmistelua koske-
vaa kirjettä, joista yhteen liittyi 35 henkilön 
allekirjoittama kansalaisadressi. Näkemyk-
siä esitettiin rakentamisen määrästä ja sijoit-
tumisesta, liikenteestä, luonnonympäristös-
tä ja -arvoista sekä kaavoitusprosessista ja 
maanomistajien kohtelusta. Lisäksi esitet-
tiin paljon näkemyksiä eri osa-alueiden yk-
sittäisistä ratkaisuista.

Yleiskaavaehdotusta koskevat lausunnot 
ja muistutukset sekä niihin annetut vastineet 
on koottu erilliseen vuorovaikutusraporttiin.

6.6.4 Muutetun yleiskaavaehdotuksen 
valmistelu
Yleiskaavaehdotuksen nähtävilläolon jäl-
keen todettiin, että nähtävillä olleen kaavan 
hyväksyminen sellaisenaan ilman valtioneu-
voston poikkeamispäätöstä ei ole mahdol-
lista. Kaavaprosessin etenemiselle oli kaksi 
vaihtoehtoa: kaavan muuttaminen niin että 
merkittävää haittaa Natura-arvoille ei syn-
ny, tai kaavan hyväksyminen valtioneuvos-
ton poikkeamispäätöksen perusteella (vas-
toin Natura-arviointia ja ELY-keskuksen an-
tamaa lausuntoa). Keväällä 2015 alettiin sel-
vittää, kumman etenemisvaihtoehdon poh-
jalta suunnittelua jatkettaisiin. Tätä varten 
oli tarpeen tutkia erilaisia maankäytön vaih-
toehtoja, jotta voitaisiin tehdä valinta kaa-
van muuttamisen ja poikkeamismenettelyn 
välillä oikeaan tietoon perustuen.

Vaihtoehtojen laadinnan ja vertailun tar-
koituksena oli tutkia onko olemassa sellaista 
hyväksyttävää ratkaisua, josta ei aiheutuisi 
merkittävää haittaa Natura-alueen arvoille, 
mutta joka samalla olisi kaupunkirakenteelli-
sesti tarkoituksenmukainen ja taloudellises-
ti toteuttamiskelpoinen. Yhtenä vaihtoehto-
na pidettiin maankäytön vaihtoehtojen tut-
kimista osana ympäristövaikutusten arvioin-
tia (YVA), jossa vertailtaisiin ja arvioitaisiin 
sekä kaava-alueen maankäytön vaihtoeh-
dot että erilaiset raidejärjestelmäratkaisut. 
Mahdollisena YVA-prosessin lopputulemana 
olisi myös se, että yksikään tutkituista vaih-
toehdoista ei täyttäisi sille asetettuja reuna-
ehtoja, ja yleiskaavan hyväksymiseen tulisi 
hakea valtioneuvoston poikkeamispäätöstä.

Maankäyttövaihtoehdoissa pyrittiin löy-
tämään ne isot periaatteelliset ratkaisut, 
joiden voitiin katsoa olevan Natura-arvojen 
kannalta merkityksellisiä. Natura-arvoihin 
kohdistuvan haitan syntymisessä oleellises-
sa osassa olivat rakentamisalueiden sijoittu-
minen sekä asukasmäärät Natura-alueiden 
läheisyydessä. Pääteltiin, että merkittävän 
haitan syntymiskynnys oli mahdollista saada 
selville laatimalla maankäytön malleja, jois-
sa pienennetään maankäytön laajuutta ja 
asukasmäärää Natura-alueen läheisyydes-
sä. Samalla metodilla oli mahdollista saada 
selville myös virkistyskäyttöpaineen vaiku-
tus merkittävän haitan syntymiseen. Maan-
käyttöön liittyvä liikennejärjestelmä ei ollut 
olennainen muuttuja haitan syntymisessä, 
mutta asialla todettiin olevan heijastusvai-
kutus vaihtoehtojen taloudelliseen toteutta-
miskelpoisuuteen liikennejärjestelmien eri-
laisten kustannusten kautta.

Työn aikana käytiin keskusteluja kun-
tien, ympäristöministeriön ja Uudenmaan 
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ELY-keskuksen välillä. Keskusteluissa pyrit-
tiin löytämään kaavaratkaisu, jossa Natura-
alueen luonnonsuojeluarvot, kaavan sisällöl-
liset tavoitteet sekä kaavataloudelliset reu-
naehdot saataisiin kohtaamaan. Keskuste-
lujen pohjalta laadittiin kaksi maankäytön 
vaihtoehtoa, joissa keskeiselle Salmenkalli-
on alueelle oli yhä osoitettu rakentamista, 
mutta sen määrää ja laajuutta oli supistet-
tu nähtävillä olleesta yleiskaavaehdotukses-
ta. Samassa yhteydessä päätettiin olla jat-
kamatta YVA- prosessia. Laadituista kahdes-
ta vaihtoehdosta (työnimiltään Win-Win 1 ja 
Win-Win 2, kuva 33) tehtiin Naturaa koski-
en väliarviointi (Östersundomin kaavasuun-
nitteluun liittyvä asiantuntijalausunto Natu-
ra-alueen osalta, 9.2.2016, Ramboll Finland 
Oy), joka osoitti, että Salmenkallion raken-
tamisaluetta tulisi edelleen pienentää.

Natura-väliarvioinnin perusteella yleis-
kaavaehdotuksesta poistettiin lisää raken-
tamisalueita, ja siihen lisättiin luontoarvoja 
suojaavia kaavamerkintöjä ja -määräyksiä, 
joilla pyrittiin lieventämään vaikutuksia Na-
tura-arvoihin. Merkittävien haittojen poista-
miseksi tai lieventämiseksi yleiskaavaehdo-
tukseen tehtiin mm. seuraavat muutokset:

 – Metrolinjausta siirrettiin niin, että se kul-
ki aiempaa pohjoisempana Mellunmä-
en ja Östersundomin metroasemien vä-
lisellä rataosuudella. Rakentamisen pai-
nopiste siirtyi metrolinjaukseen tehtyjen 
muutosten myötä kauemmas eteläises-
tä Natura-alueesta.

 – Länsisalmen asemaa ja siihen liittyviä 

rakentamisalueita siirrettiin pohjoisem-
maksi lähemmäs Porvoonväylän ja Kehä 
III:n liittymää.

 – Kehä III/Itäväylän risteysalueen luoteis-
puoleiset rakentamisalueet poistettiin.

 – Salmenkallion metroasema siihen liitty-
vine rakentamisalueineen poistettiin.

 – Eteläistä Natura-aluetta lähinnä olevat 
alueet (Salmenkallio, Marbacken, Rib-
bingö, Kantarnäs ja Talosaari) osoitettiin 
selvitysalueeksi, jonka maankäyttö rat-
kaistaan erillisellä osayleiskaavalla.

 – Lisättiin Natura-arvoja turvaavia mer-
kintöjä ja määräyksiä.

Rakentamisalueiden näin merkittävän pie-
nentämisen voi tulkita olleen osittain risti-
riitainen yleiskaavalle asetettujen tavoittei-
den kanssa. Ratkaisun johdosta rakentamis-
alueiden tehokkuutta lisättiin muualla, eri-
tyisesti metrovyöhykkeellä. 12.10.2016 päi-
vätystä työversiosta (työnimellä Pohjoinen 
metrovaihtoehto) laadittiin kattavat selvi-
tykset, myös Natura-arviointi (Ramboll Fin-
land Oy 15.12.2016). Pohjoinen metrolinjaus 
ja sen myötä tapahtuneet muutokset yleis-
kaavaan koettiin niin merkittäväksi, että eh-
dotusta haluttiin esitellä alueen asukkaille 
jo ennen kaavan virallista nähtävillepanoa. 
Asukastilaisuuksia järjestettiin yhteensä vii-
si kappaletta ja niihin kutsuttiin erikseen ne, 
joiden kiinteistöjä muutokset eniten kosket-
tivat.

Pohjoisesta metrolinjausvaihtoehdos-
ta laaditun Natura-arvioinnin mukaan mer-
kittäviä heikentäviä vaikutuksia ei aiheutui-

Kuva 34. Yleiskaavan työnaikaiset versiot ”Win-Win 1” ja ”Win-Win 2” 9.11.2016.
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Kuva 35. Alustava yleiskaavaehdotus 15.12.2016 (ns. Pohjoinen metrolinjausvaihtoehto).

si. Vaihtoehdosta laaditun metron rakennet-
tavuusselvityksen tuloksista voitiin kuiten-
kin päätellä, että pohjoinen metrolinjaus oli-
si suuruusluokaltaan todennäköisesti yli 100 
M€ kalliimpi rakentaa kuin suorempaa kul-
keva linjaus. Mm. tästä johtuen nähtiin ai-
heelliseksi tutkia myös ns. suorametrovaih-
toehdon toteuttamiskelpoisuutta maankäy-
tön ja liikenteen järjestämisen kannalta se-
kä laatia siitä vastaavat selvitykset. Yksi kes-
keisimmistä muutoksista oli metrolinjan siir-
täminen etelämmäksi, millä oli vaikutuksia 
erityisesti Vantaan puoleisiin alueisiin.

Muutettuun kaavaehdotukseen (työ-

nimeltään Suora metro -vaihtoehto) tehtiin 
vielä seuraavat muutokset:

 – Metrolinja siirrettiin etelämmäksi (linja-
uksen suoristaminen).

 – Kaava ei ota kantaa missä kohtaa met-
rorata kulkee maan alla tai maan pinnal-
la (eri versioita tutkittu).

 – Vantaan rakentamisalueiden painotus-
ta siirrettiin Porvoonväylän varresta ete-
lämmäs Länsisalmen metroaseman ja 
uuden pääkadun yhteyteen.

 – Länsisalmen rakentamisalueen toteut-
taminen vaiheistettiin siten, että joka 
tilanteessa on toimiva ja Natura-arvot 
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turvaava, etelä-pohjoissuuntainen eko-
loginen yhteys.

 – Suuri vihersormi: laajempi ekologinen 
yhteys muodostettiin Länsisalmen ra-
kentamisalueen länsipuolelle.

 – Ekologista yhteyttä vahvistettiin kehi-
tettävän osan määräyksillä.

 – Kaupan määräyksiä muutettiin mm. 
MRL:n muutoksen johdosta.

 – Katulinjauksia muutettiin.
 – Kerrostalovaltaista aluetta lisättiin pää-

kadun varteen.
 – Karhusaaressa mm. pohjoisosan pienta-

lovaltainen alue muutettiin kaupunkipi-
entalovaltaiseksi.

 – Määräyksiä täydennettiin.
Pohjoisen ja suoran yleiskaavavaihtoehdon 
välillä ei kaupan palveluverkkoselvityksen, 
liikennejärjestelmäselvityksen ja luontovai-
kutusten arvioinnin tulosten kannalta ollut 
merkittäviä eroja. Myös suorasta vaihtoeh-
dosta laadittiin luonnonsuojelulain mukai-
nen Naturavaikutusten arviointi (Sito Oy & 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2017). Ar-
vioinnin perusteella suora vaihtoehto ei ai-
heuta merkittäviä heikentäviä vaikutuksia. 

Kaavataloudellisten laskelmien ja talou-
dellisen arvioinnin tulosten perusteella suo-
ran vaihtoehdon kaavaratkaisu on parempi. 
Lisäksi suoran metrolinjauksen rakentamis-
kustannukset on arvioitu yli 100 miljoonaa 
euroa edullisemmiksi (Östersundomin met-
ron rakennettavuus- ja kustannustarkaste-
lu, Sito Oy 2017). Suoralla metrolinjauksel-
la nähtiin saavutettavan myös muita merkit-

täviä hyötyjä, kuten paremman kaupunkira-
kenteen saavuttaminen Länsisalmen ase-
man seudulla, sekä samalla leveämmän eko-
logisen yhteyden saavuttaminen Mustavuo-
ren ja Sipoonkorven välillä.

 Östersundomin kaupunginjohtajaryhmä 
linjasi 21.4.2017, että nähtäville asetettava 
muutettu yleiskaavaehdotus valmistellaan 
suora metro -vaihtoehdosta.

6.6.5 Muutetun yleiskaavaehdotuksen 
käsittely 2017
Östersundom-toimikunta päätti kesällä 2017 
pyytää Helsingin ja Vantaan kaupunkien, Si-
poon kunnan sekä Uudenmaan ELY-kes-
kuksen lausunnot Östersundomin yhteisen 
yleiskaavan muutetusta kaavaehdotukses-
ta (26.6.2017). Lausunnot pyydettiin kaava-
ehdotuksen hyväksymisen edellytysten var-
mistamiseksi, ennen kuin kaavaehdotus ase-
tetaan uudelleen nähtäville.

Helsingillä ja Sipoolla ei ollut huomautet-
tavaa kaavaehdotuksen sisältöön. Vantaa 
esitti joitakin tarkistuksia Vantaan aluetta 
koskeviin kaavamerkintöihin ja määräyksiin. 
Uudenmaan ELY-keskus esitti kaavaan muu-
toksia koskien selvitysaluetta, Mustavuoren 
ja Sipoonkorven välistä ekologista yhtyettä 
sekä Porvoonväylälle merkittyä uutta erita-
soliittymää. ELY-keskus esitti myös joitakin 
huomioita sekä tarkistuksia ja täydennyksiä 
kaava-aineistoon koskien uhanalaisia luon-
totyyppejä, vähittäiskaupan määräyksiä, lii-
kennejärjestelmää, maa-ainesten käsittely-
aluetta sekä kaavamääräyksiä yleensä. Li-

säksi ELY-keskus totesi, että metrohanke 
edellyttää YVA-menettelyä. Lausunnot sekä 
niihin annetut vastineet on koottu erilliseen 
vuorovaikutusraporttiin.

Muutetusta kaavaehdotuksesta laadittu 
Natura-vaikutusten arviointi oli samanaikai-
sesti lausuttavana Uudenmaan ELY-keskuk-
sella sekä luonnonsuojelualueen haltijoilla. 
Natura-arvioinnista (Sito Oy & Ympäristö-
suunnittelu Enviro Oy, 2017) antamassaan 
lausunnossa (27.10.2017) ELY-keskus katsoo 
Natura-arvioinnin johtopäätöksistä poike-
ten, että Östersundomin alueen uuden yleis-
kaavaehdotuksen vaikutukset ovat Natura-
arvioinnissa esitetyistä lieventämistoimista 
huolimatta merkittävästi heikentäviä Mus-
tavuoren lehto ja Östersundomin lintuve-
det (FI0100065) Natura 2000-alueen suoje-
lun perusteena oleville luonnonarvoille: keh-
rääjä, pyy, silikaattikalliot ja eheys linnuston 
kannalta tarkasteltuna. ELY-keskuksen mu-
kaan merkittävästi heikentävät vaikutukset 
voidaan välttää, kun kaavaehdotukseen teh-
dään seuraavat muutokset:

 – Salmenkallion-Kantarnäsbergetin alu-
eet osoitetaan luonnonsuojelualueena, 
joka mahdollistaa virkistyskäytön ohjaa-
miseksi tarvittavien liikkumiskieltojen ja 
-rajoitusten määräämisen luonnonsuo-
jelualueen rauhoitusmääräyksillä. Muil-
ta osin selvitysalueen maankäyttö rat-
kaistaan siten, että alueet osoitetaan ra-
kentamattomina pääosin virkistyskäy-
tön tarpeisiin.

 – Ekologista metsäyhteyttä Sipoonkor-

Kuva 36. Vuoden 2014 yleiskaavaehdotuksen mukainen metrolinjaus sekä sen jälkeen tutkitut linjaukset (Sito Oy 31.5.2017).
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Kuva 37. Muutettu  yleiskaavaehdotus 15.12.2017 

peen levennetään ja sen säilyminen tur-
vataan, kunnes mahdollinen korvaa-
va metsäyhteys on kehitetty ja osoitet-
tu toimivaksi.

Sipoonkorven osalta ELY-keskus katsoo, että 
yleiskaavaehdotus ei yksistään tai yhdessä 
muiden tiedossa olevien hankkeiden ja suun-
nitelmien kanssa merkittävästi heikennä Si-
poonkorven (FI0100066) Natura 2000 -alu-
een suojelun perusteena olevia luonnonar-
voja, kun esitetyt lieventämistoimet toteu-
tetaan. Metsähallituksen Natura-arvioinnis-
ta antama lausunto on johtopäätöksiltään 
yhteneväinen Uudenmaan ELY-keskuksen 

antaman Natura-lausunnon kanssa.
Vantaan kaupungin ja Uudenmaan ELY-

keskuksen lausunnoista johtuen muutettuun 
kaavaehdotukseen tehtiin seuraavat muu-
tokset ennen kaavaehdotuksen asettamis-
ta nähtäville (kuva 37):

 – Westerkullan arvokkaat peltoalueet 
osoitettiin merkinnällä MA – maisemalli-
sesti arvokas peltoalue

 – Westerkullan kartanon peltoalueisiin liit-
tyvä alue osoitettiin merkinnällä viher-
alue

 – Länsisalmen vaiheistetun rakentamis-
alueen ja virkistysalueen rajalle osoitet-

tu katu siirrettiin Länsisalmen rakenta-
misalueen sisään

 – Kaavamääräyksiä täsmennettiin mm. 
ekologisen yhteyden kehitettävän osan, 
vaiheistetun rakentamisalueen sekä vä-
hittäiskaupan osalta

 – Kaavaselostusta täydennettiin mm. sel-
vitysalueen, ekologisen yhteyden kehi-
tettävän osan, vaiheistetun rakentamis-
alueen sekä maa-ainesten käsittelyalu-
een osalta

 – Kaavaselostuksen liitteet Tavoitteelli-
nen viherrakennesuunnitelma, Tavoit-
teellinen virkistysverkkosuunnitelma ja 
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Tavoitteellinen viher- ja virkistysverkos-
to päivitettiin

 – Vaikutusten arviointiraporttia täyden-
nettiin mm. selvitysalueen, ekologisen 
yhteyden kehitettävän osan, vaiheiste-
tun rakentamisalueen sekä maa-aines-
ten käsittelyalueen osalta.

Lisäksi tehtiin seuraavat muutokset:
 – Länsisalmen ja Östersundomin rakenta-

misalueiden välisen virkistysalueen rajo-
ja siirrettiin

 – Maakuntakaavaehdotukseen perustuen 
metroyhteyden toteuttamispäätökseen 
sidottua yleiskaavan ajoitusmää- 
räystä muutettiin siten, ettei se koske 
Vantaan Länsimäkeä

 – Puroniityn virkistysyhteystarve linjattiin 
keskeisemmin ELY-keskuksen esittämiä 
muutoksia selvitysalueen muuttamises-
ta luonnonsuojelu- ja virkistysalueeksi 
sekä vaiheistetun rakentamisalueen le-
ventämisestä ei tehty, koska katsottiin, 
että ELY-keskuksen esittämät näkökoh-
dat luontoarvojen turvaamiseksi on huo-
mioitu kaavamääräyksissä ja niitä täy-
dentämällä. 

6.6.6 Muutettu yleiskaavaehdotus 
nähtävillä 11.1.–9.2.2018
Muutettu kaavaehdotus oli nähtävillä 11.1.–
9.2.2018, ja nähtävilläoloaikana järjestet-
tiin kaksi keskustelutilaisuutta. Kaavaeh-
dotuksesta saatiin nähtävilläoloaikana yh-
teensä 75 muistutusta, joihin sisältyi Uuden-
maan ELY-keskuksen muistutus. Määräai-
kaan mennessä saatiin yhteensä 16 lausun-
toa. Lausunnot ja muistutukset sekä niihin 
annetut vastineet on koottu erilliseen vuo-
rovaikutusraporttiin.

6.6.7 Tarkistetun yleiskaavaehdotuksen 
valmistelu
Ehdotusvaiheen viranomaisneuvottelu pi-
dettiin 19.4.2018. Muistio on selostuksen liit-
teenä. Lausunnoista ja muistutuksista joh-
tuen ja käytyjen neuvottelujen perusteel-
la yleiskaavaan tehtiin seuraavassa luetellut 
muutokset. Muutosten perustelut on kuvat-
tu vuorovaikutusraportissa. Muutokset ovat 
sen luonteisia, että yleiskaavaehdotusta ei 
ole tarpeen asettaa uudelleen nähtäville. 

Muutetun kaavaehdotuksen nähtävillä 
olon jälkeen kaavakarttaan, -merkintöihin 
ja määräyksiin tehdyt muutokset:

 – Porvoonväylän uusi eritasoliittymä on 
muutettu varaukseksi eritasoliittymäl-
le. Liittymävarauksen kohdalle on lisät-
ty silta. Liittymävaraukselle on annet-
tu määräys: ”Eritasoliittymän toteutta-

minen edellyttää, että liittymä täyttää 
Euroopan laajuiselle TEN-T-ydinverkolle 
asetetut palvelutasotavoitteet.”

 – Selvitysalueen rajausta on muutettu si-
ten, ettei se sisällä yksityisten maita. 
Selvitysalueen merkinnän selitys on täs-
mennetty: ”Selvitysalue, jolla on erityi-
siä luontoarvoja”, ja sen määräystä on 
muutettu: ”Alueella on selvitysaluee-
seen rajautuvan Natura-alueen suoje-
lun perusteena olevia luontoarvoja. Alu-
een hoidossa, käytössä ja tarkemmas-
sa suunnittelussa on huolehdittava siitä, 
ettei arvoja merkittävästi heikennetä. 
Alueelle on välittömästi yleiskaavan voi-
maantulon jälkeen laadittava ja toteu-
tettava luonnonhoidon ja virkistyskäy-
tön ohjauksen suunnitelma sekä käyn-
nistettävä alueen luontoarvojen seu-
ranta. Alueen maankäyttö ja tarvittavat 
suojelualueet ratkaistaan tarkemmas-
sa suunnittelussa. Tätä ennen alueelle ei 
saa sijoittaa uusia rakennuksia ja mai-
semaa muuttava toimenpide edellyttää 
maisematyölupaa.” Lisäksi selvitysalu-
eelle on annettu ajoitusmääräys: ”Selvi-
tysalueelle on laadittava tarkempi suun-
nitelma ja perustettava tarvittavat luon-
nonsuojelualueet ennen kuin asukas-
määrä kilometrin etäisyydellä selvitys-
alueesta ylittää 10 000 asukasta.”

 – Länsisalmen vaiheistettu rakentamis-
alue -merkintä on poistettu ja korvattu 
ajoitusmääräyksellä: ”Länsisalmen asun-
toalueen tarkemmassa suunnittelussa 
ja toteuttamisessa tulee varmistaa met-
sälajiston liikkumisen kannalta toimivan 
ekologisen yhteyden säilyminen Sipoon-
korven kansallispuiston ja Natura 2000 
-verkostoon kuuluvan alueen Musta-
vuoren lehto ja Östersundomin lintuve-
det välillä. Yhteyttä ei saa heikentää en-
nen kuin Länsisalmen alueen länsipuo-
linen uusi ekologinen yhteys on käytet-
tävissä.”

 – Jätevedenpuhdistamon tulotunnelit (2 
kpl) ja purkutunneli on lisätty kaavakart-
taan

 – Ulkoilualueelle sijoittuneet asuinraken-
nusten alueet Puroniityn pohjoisosassa 
on muutettu ”alueeksi, jonka ominais-
piirteet säilytetään”

 – Länsisalmessa laajennettu vähäises-
ti aluetta, jonka ominaispiirteet säilyte-
tään

 – Länsimäen ja Vaaralan alueelle on lisät-
ty maanalainen 400 kV maakaapeli Län-
sisalmi-Viikinmäki

 – Långörenissa ja Skutholmenin länsiran-
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nalla on tarkistettu luonnonsuojelualu-
een rajausta Metsähallituksen hallinnoi-
man maan mukaiseksi

 – Majvikissa on laajennettu vähäisesti ker-
rostalovaltaista aluetta tarkempaan 
suunnitteluun perustuen

 – Kaavakartalle on lisätty päällekkäismer-
kintä Sipoonkorven kansallispuisto

 – Kaavakartalle on lisätty kaavaselostuk-
sessa käytettyjä ja kaavan kannalta kes-
keisiä paikannimiä 

 – Granötä koskevan merkintään on lisät-
ty: ”Alueelle voidaan vähäisessä määrin 
sijoittaa pysyvää asutusta olevaan ky-
lärakenteeseen ja vesiliikenteeseen tu-
keutuen”

 – Venesatama-alueelle on annettu mää-
räys: ”Alueelle voidaan sijoittaa sellais-
ta veneilyä ja saariston asutusta ja vir-
kistyskäyttöä palvelevaa toimintaa, joka 
voi sijaita asutuksen läheisyydessä”

 – Yleisiin määräyksiin on lisätty: Tarkem-
massa suunnittelussa on huomioitava: …
erityisesti suojeltavat lajit ja selostuksen 
liitekartta ”Arvokkaat luontokohteet”

 – Kaavakarttaan ja -määräyksiin on lisäk-
si tehty teknisiä ja luettavuutta paranta-
via muutoksia, jotka eivät vaikuta kaa-
van sisältöön

 – Arvokkaat luontokohteet -liitekarttaan 
on lisätty lahokaviosammalhavainnot

 – Selostusta, vaikutusten arviointiraport-
tia, luontovaikutusten arviointiraporttia 
ja teknistaloudellista selvitystä on päivi-
tetty ja täydennetty.

6.7 Hyväksyminen
Yhteisen yleiskaavan laatimista koskevan 
kuntien sopimuksen mukaan yleiskaavan 
hyväksymisestä päättää kuntien yhteinen 
Östersundom-toimikunta. Hyväksymisen 
edellytyksenä toimikunnassa on, että Hel-
singin, Vantaan ja Sipoon kunnanvaltuus-
tot ovat päättäneet saman sisältöisillä pää-
töksillään puoltaa kaavaehdotuksen hyväk-
symistä. 

Östersundom-toimikunta päät-
ti 19.6.2018 lähettää tarkistetun kaavaeh-
dotuksen hyväksymisen kuntien käsitte-
lyyn. Vantaan kaupunginvaltuusto päät-
ti 24.9.2018 puoltaa Östersundomin yhtei-
sen yleiskaavan hyväksymistä. Päätöksessä 
Vantaa toteaa lisäksi, että alueen liikenne-
verkoston ja kunnallistekniikan toteuttami-
sen periaatteista ei ole kaavan yhteydessä 
sovittu, joten Vantaa ei ole niiden osalta si-
toutunut tällä päätöksellä toteutukseen tai 
toteutuksen korvaamiseen. Sipoon kunnan-

valtuusto päätti 8.10.2018 puoltaa yleiskaa-
van hyväksymistä. Helsingin kaupunginval-
tuusto päätti 24.10.2018 puoltaa yleiskaa-
van hyväksymistä. Tavoitteena on, että Ös-
tersundom-toimikunta hyväksyy yleiskaa-
van vuoden 2018 aikana.

6.8 Yleiskaavan laatimiseen liittyviä 
päätöksiä

 – Sopimus yhteisen yleiskaavan laatimi-
sesta ja siihen liittyvästä suunnittelu-, 
käsittely- ja päätöksentekojärjestelmäs-
tä sekä kustannusten jakamisesta, Hel-
sinki, Vantaa ja Sipoo, 24.11.2010

 – Yleiskaavan vireilletulo ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma nähtäville, Öster-
sundom-toimikunta, 1.2.2011

 – Alustava kaavaluonnos ja valmisteluai-
neisto nähtäville, Östersundom-toimi-
kunta, 15.4.2011

 – Kaavaluonnosvaihtoehdon B esittämi-
nen jatkosuunnittelun pohjaksi, Öster-
sundom-toimikunta, 9.2.2012

 – Yleiskaavaehdotus valmistellaan yleis-
kaavaluonnoksen 9.2.2012 päivätyn 
vaihtoehto B:n pohjalta, Östersundom-
toimikunta, 7.5.2012

 – Yleiskaavaehdotus nähtäville, Östersun-
dom-toimikunta, 9.12.2014

 – Muutettu yleiskaavaehdotus lausun-
noille Helsinkiin, Vantaalle, Sipooseen 
ja ELY:yn, Östersundom-toimikunta, 
26.6.2017

 – Muutettu yleiskaavaehdotus nähtäville, 
Östersundom-toimikunta, 15.12.2017

 – Yleiskaavaehdotuksen lähettäminen 
kuntien hyväksyttäväksi, Östersundom-
toimikunta, 19.6.2018

 – Yleiskaavaehdotuksen hyväksymisen 
puolto, Vantaan kaupunginvaltuusto, 
24.9.2018

 – Yleiskaavaehdotuksen hyväksymi-
sen puolto, Sipoon kunnanvaltuusto, 
8.10.2018

 – Yleiskaavaehdotuksen hyväksymisen 
puolto, Helsingin kaupunginvaltuusto, 
24.10.2018

 – Yleiskaavaehdotuksen hyväksyminen, 
Östersundom-toimikunta, tavoitteena 
joulukuu 2018

6.9 Suunnittelualuetta koskevia 
päätöksiä

 – Valtioneuvoston päätös liittää Östersun-
domin alue ja ns. Västerkullan kiilan alue 
Helsinkiin (28.6.2007). Alue liitettiin Hel-

sinkiin 1.1.2009.
 – Valtioneuvoston päätöksen jälkeen ase-

tettiin 12.6.2008 Östersundomin Helsin-
kiin kuuluville alueille (lukuun ottamat-
ta mm. osaa Karhusaaresta ja Landbos-
ta) viiden vuoden rakennuskielto ja toi-
menpiderajoitus yleiskaavan laatimis-
ta varten.

 – Östersundomin alustavat suunnittelupe-
riaatteet (Helsingin Kslk 11.12.2008).

 – Päätös Östersundom-toimikunnan pe-
rustamisesta (2009).

 – Vantaan Energia Oy:lle myönnetty ym-
päristölupa Långmossebergenin jäte-
voimalan toimintaa varten (Uudenmaan 
ympäristökeskus 30.12.2009).

 – Sipoon alueita (Majvik ja Granö) koske-
va rakennuskielto ja toimenpiderajoi-
tus asetettiin kunnanhallituksen päätök-
sellä (1.3.2011 § 77) olemaan voimassa 
31.12.2015 asti. 

 – Sipoonkorven kansallispuiston perusta-
minen, laki voimaan 1.5.2011.

 – Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituk-
sen jatkaminen yleiskaavan laatimis-
ta varten 23.6.2018 asti (Helsingin Khs 
10.6.2013 § 699).

 – Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan 
hyväksyminen ja Östersundomin alueen 
rajaaminen pois kaavasta (Uudenmaan 
maakuntavaltuusto 20.3.2013).

 – Päätös ympäristövaikutusten arviointi-
menettelyn soveltamisesta Östersundo-
min raidehankkeeseen 28.5.2014 (Uu-
denmaan ELY).

 – Sipoon Majvikin ja Granön alueiden ra-
kennuskielto ja toimenpiderajoitus uu-
sittiin kunnanhallituksen päätöksellä 
(2.2.2016 § 24) viideksi vuodeksi, ja se on 
voimassa 2.2.2021 saakka.

 – ELY-keskuksen lausunto Östersundo-
min maa-aines-YVA:n selostuksesta 
(10.11.2016).

 – Rakennuskiellon ja toimenpiderajoituk-
sen jatkaminen yleiskaavan laatimis-
ta varten 23.6.2023 asti (kuva 38), Hel-
singin kaupunkiympäristölautakunta 
(12.6.2018 § 342).

 – Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, 
Östersundomin alue, maakuntakaavan 
hyväksyminen maakuntavaltuustossa 
12.6.2018.
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Kuva 38. Helsingin rakennuskieltoalue. (Kaupunkiympäristölautakunta 12.6.2018)
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7.1. Kaavan vaikutukset
Yleiskaavan vaikutusten arviointi on esitetty 
erillisessä raportissa. Yhteenveto vaikutuk-
sista esitetään oheisessa taulukossa.

Kaavalla on sekä merkittäviä myönteisiä 
että merkittäviä kielteisiä vaikutuksia. Kiel-
teiset vaikutukset korostuvat varsinkin ra-
kentamisvaiheessa. Pitkäkestoisissa vaiku-
tuksissa nousevat esiin myönteiset vaiku-
tukset ja nykytilaa parantavat muutokset. 
Kaavan merkittävät myönteiset vaikutuk-
set kohdistuvat ennen kaikkea seutu- ja yh-
dyskuntarakenteeseen, pääkaupunkiseudun 
asuntotarjontaan, työllisyyteen ja elinkeino-
elämän mahdollisuuksiin. Kaavalla on suuria 
nykytilannetta muuttavia vaikutuksia luon-
toon, maisemaan ja nykyisten asukkaiden 
oloihin. Osa näistä vaikutuksista on merkit-
täviä ja kielteisiä. Osaa kielteisistä vaikutuk-
sista pystytään jatkosuunnittelussa suunnit-
teluratkaisuin lieventämään tai poistamaan.

7.2 Haitallisten 
ympäristövaikutusten lieventäminen
Yleiskaavan vaikutusten arviointiraportissa 
on selostettu keskeiset jatkosuunnittelusuo-
situkset ja haitallisten vaikutusten lieventä-
mistoimet aihealueittain. Lieventämistoi-
met on huomioitu yleiskaavassa antamalla 
kaavamääräyksiä vaikutusten estämiseksi/
vähentämiseksi.

Tavoitteena on yleiskaavan haitallisia 
vaikutuksia lieventävien toimenpiteiden to-
teuttaminen riittävän aikaisessa vaihees-
sa tarvittaessa ennen asemakaavoitusta. 

Em. toimenpiteisiin kuuluvat esim. ulkoilu-
reittien rakentaminen, metsien valmennus-
hakkuut ja ekologisen yhteyden kehitettä-
vän osan toimenpiteiden (esim. metsittämi-
nen ja vihersillat) toteuttaminen. Valmen-
nushakkuilla voidaan lieventää haitallisia 
vaikutuksia metsäluontoon ja parantaa tule-
van asuinympäristön viihtyisyyttä. Valmen-
nushakkuut tulisi aloittaa riittävän aikaisessa 
vaiheessa ennen rakentamisen aloittamis-
ta. Erityistä huomiota valmennuskäsittelys-
sä tulisi kiinnittää suojelualueiden läheisten 
metsien ja reunametsien käsittelyyn.

Pienvesien ja kalataloudellisesti arvok-
kaiden pienvesien eli Krapuojan, Östersun-
domin puron ja Fallbäckenin säilymiseen 
mahdollisen luonnonmukaisina ja osana 
ekologista verkostoa on kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Luonnonmukaisten uomi-
en siirtoa sekä laajamittaisia putkituksia tu-
lee lähtökohtaisesti välttää. Valuma-aluei-
den pintavesien purkukohdat säilytetään 
nykyisellään tai tärkeiden luontokohteiden 
suojelulliset tavoitteet huomioiden. Meren-
ranta- ja muilla alavilla alueilla huomioidaan 
tulvimisvaara sekä ajantasaiset suositukset 
alimmista rakentamiskorkeuksista. Maan-
pinnan korotukset eivät saa vaikuttaa hai-
tallisesti alueen valumavesien virtausolo-
suhteisiin ja pienvesiin. Seurannassa huo-
mioidaan pintavesivaikutukset alueen pu-
roissa ja merialueella. Merialueelle tehtävi-
en täyttöjen ja muiden toimenpiteiden vai-
kutukset on ennen tarkempaa suunnittelua 
tarkennettava. Hulevesien käsittelyssä kes-
kitytään luonnonmukaisiin hallintamenetel-

miin ja tarkempaa suunnittelua varten laadi-
taan hulevesien hallintasuunnitelma. Suojel-
tujen kosteikkojen reunoilla luontotyyppien 
säilyminen turvataan.

Selvitysalueella luonnon ja maiseman 
ominaispiirteet säilytetään. Alueelle laadi-
taan luonnonhoidon ja virkistyskäytön oh-
jauksen suunnitelma erityisesti Natura-alu-
een suojeluperusteena olevien luontoar-
vojen turvaamiseksi. Selvitysalueen lisäk-
si myös ekologiselle yhteydelle ja yhteyden 
kehitettävälle osalle laaditaan luonnonhoi-
don ja virkistyskäytön ohjauksen suunnitel-
ma, jolla varmistetaan joka tilanteessa met-
sälajistolle toimiva pohjois-eteläsuuntainen 
ekologinen yhteys. Alueen hoidossa, käytös-
sä ja yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa 
on otettava huomioon metsälajiston liikku-
misen kannalta tärkeiden yhteyksien säilyt-
täminen ja/tai kehittäminen riittävän puus-
toisina ja leveinä. Tarkoitus on, että suunni-
telmassa tarkemmin osoitetaan tarvittavat 
toimenpiteet ekologisen yhteyden toimi-
vuuden turvaamiseksi.

Linnustollisesti arvokkaiden lahtien ran-
taan ei sijoiteta ulkoilureittejä.

Ajoitusmääräyksillä edistetään mm. 
joukkoliikenteeseen perustuvan liikkumis-
tavan valintaa ja hallittua (vähemmän kulut-
tavaa) virkistysalueiden käyttöä.

Selostuksen kohdassa 4.12 (Massojen 
hallinta ja maa-ainesten ottoalue) on lisäksi 
esitetty haitallisten vaikutusten estämis- ja 
lieventämistoimia erityisesti Hältingberge-
tin maa-ainesten ottoalueen osalta.

7 Vaikutusten arvioinnin yhteenveto
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Rakentamisen
aikaiset

Pitkäaikaiset

Ilmasto
Seuturakenne
Liikenne
Maisema ja luonnonvarat
Ekologinen verkosto
Tekninen huolto
Yhdyskuntatalous
Ihmisten elinympäristö
Asuntotarjonta
Väestörakenne
Elinkeinoelämä

YHDYSKUNTARAKENNE

LIIKENNE

Joukkoliikenne
Henkilöautoliikenne
Vesiliikenne
TEKNINEN HUOLTO
YHDYSKUNTATALOUS

MAISEMA JA LUONNONVARAT

Maa- ja kallioperä
Pinta- ja pohjavedet
Kasvillisuus

KULTTUURIYMPÄRISTÖ JA MAISEMAKUVA

Maisemakuva
Kulttuuriympäristö
Muinaisjäännökset

LUONTO JA LUONNON MONIMUOTOISUUS

Ekologinen verkosto
Luonnon monimuotoisuus
Eläimistö
Luonnonsuojelualueet ja Natura 2000 -alueet

IHMISTEN ELINOLOT JA ELINYMPÄRISTÖ

Väestörakenne
Sosiaalinen ympäristö
Asuntotarjonta
Asuinympäristöjen viihtyisyys ja toimivuus
Alueen imago ja identiteetti
Väestöryhmien toimintamahdollisuudet
Nykyiset asuinalueet ja asukkaiden olosuhteet
Virkistyskäyttö

PAIKALLISET VAIKUTUKSET

SEUDULLISET VAIKUTUKSET

Ihmisten terveys ja turvallisuus

ELINKEINOELÄMÄN TOIMINTAEDELLYTYKSET

Kaupan palveluverkko
Työpaikat

ASTEIKKO

Arvolatautunut
käsite

Suuri muutos,
pääosin
kielteinen

Kohtalainen
muutos,
pääosin
kielteinen

Vähäinen
muutos,
pääosin
kielteinen

Ei merkittäviä
muutoksia/arvi
ointi ei
mahdollista

Vähäinen
muutos,
pääosin
myönteinen

Kohtalainen
muutos,
pääosin
myönteinen

Suuri muutos,
pääosin
myönteinen

Taulukko 5. Yhteenveto yleiskaavan vaikutuksista.
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Alkuperäiset suunnittelulle annetut tavoit-
teet ovat täsmentyneet suunnittelun ja kaa-
van käsittelyvaiheiden myötä. Myös kaa-
vaprosessin pitkä aikajänne on aiheuttanut 
sen, että osa alkuperäisistä tavoitteista ei ole 
enää tarkoituksenmukaisia. Suunnittelua on 
tehty yhteisesti kolmen kunnan toimesta.

8.1 Kuntaliitoksen tavoitteet
Östersundom liitettiin Helsinkiin pääkau-
punkiseudun itäisen kasvusuunnan käyttöön 
ottamiseksi. Kuntaliitoksen yhteydessä kun-
tajakoselvittäjä Pekka Myllyniemi piti yhdys-
kuntarakenteen eheytymisen edellytyksenä 
vähintään 20 000 asukkaan ja 10 000 työpai-
kan sijoittumista alueelle. Myllyniemen sel-
vityksessä edellytettiin, että Helsinki omal-
ta osaltaan toteuttaa yhdyskunnan raken-
tamista kestävän kehityksen periaatteiden 
mukaan, jolloin keskeistä on liikenteen pe-
rustuminen joukkoliikenneratkaisuihin. Vaa-
timuksina liitosalueen suunnittelulle Mylly-
niemi esitti, että alue on kytkettävä tehok-
kaalla joukkoliikennejärjestelmällä Helsingin 
itäosiin. Myllyniemen mukaan todennäköi-
sesti käytettävä liikennejärjestelmä, metro, 
edellyttää suhteellisen tehokasta maankäyt-
töä, joka voidaan kuitenkin pääosin toteut-
taa kaupunkimaisina pientaloina. 

Yleiskaava on kuntaliitoksen tavoitteiden 
mukainen.

8.2 Liitosalueen suunnittelun 
lähtökohtatavoitteita
Vuonna 2008 Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirasto selvitytti liitosalueen suunnittelun 
lähtökohtia, tavoitteita ja periaatteita. (Si-
poosta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävän alu-
een suunnittelun lähtökohtia, Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto 2008). Perustavana 
suunnittelun lähtökohtana oli metrolinjan 
rakentaminen alueelle. Toisena lähtökohta-
na olivat aluetalouden, asumisen ja asun-
tomarkkinoiden sekä elinkeinotoiminnan ja 
toimitilamarkkinoiden kehitysnäkymät Hel-
singin seudulla. Selvityksessä esitettiin, että 
asumisen osalta alue tulisi toteuttaa seuraa-

villa periaatteilla:

Merkittävä asuntojen määrä 
 – Väestöpohja riittävän suureksi metron 

rakentaminen taloudellisen kannatta-
vuuden näkökulmasta

 – Väestöpohja riittävän suureksi hyvän 
paikallisen palvelutason (julkiset ja kau-
palliset) toteuttamiseksi

 – Mahdollistaa Helsingin asuntotuotan-
non määrän nostamisen 

Asuntotarjonnan monipuolistaminen
 – Toteutetaan asuntotuotantoa, josta on 

paljon kysyntää mutta vähän tarjontaa 
Helsingissä

 – Tärkeäksi kohderyhmäksi perheet, joil-
la on suuri todennäköisyys muuttaa Hel-
singistä muualle seudulle tai seudun ul-
kopuolelle

 – Kohderyhmiksi myös vieraskieliset, 
ikääntyvät ja lapsettomat

Korkea status ja monipuolinen väestörakenne
 – Vetovoimainen alue myös hyvätuloisille 

ja korkeasti koulutetuille
 – Samalla heterogeeninen väestöpohja

Monimuotoinen asuntojen tarjonta
 – Metro ja hyvät paikalliset palvelut mah-

dollistavat asuinalueiden ja asuntotuo-
tannon monimuotoisuuden – mahdolli-
suus on hyödynnettävä

 – Painopisteenä tiivis kaupunkimainen 
pientaloasuminen

 – Lisäksi kerrostalorakentamista metro-
asemien tuntumaan

 – Lisäksi omakotirakentamista alueen reu-
noille

 – Asuntojen rahoitus- ja hallintasuhdeja-
kauma seudun yhteisvastuullisen asun-
topolitiikan ja Helsingin kaupungin ta-
voitteiden mukaiseksi

 – Mahdollistetaan kotitalouksien elämän-
kaarta myötäilevät asumismuotojen 
muutokset saman alueen sisällä, mikä 
vahvistaa alueen yhteisöllisyyttä. 

Yritystoiminnan ja työpaikkojen osalta sel-
vityksessä päädyttiin siihen, että seudulli-
sen yritystoiminnan näkökulmasta liitettä-
vän alueen tulisi ensi sijassa tukea Kaakkois- 
ja Itä-Helsingin yritystoiminta-alueiden sekä 

8 Yleiskaavan tavoitteet ja niiden toteutuminen
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Vuosaari–Kehä III–lentoasema -akselin kehi-
tystä. Kehä III:n sekä Porvoonväylän ja Uu-
den Porvoontien liittymien alueet soveltui-
sivat hyvin seudulliseksi työpaikkakeskitty-
mäksi, jonka toteutuminen vahvistaisi myös 
liitettävän alueen asuinalueiden vetovoi-
maa. Liitettävälle alueelle tulisi rakentaa hy-
vät paikalliset kaupalliset ja julkiset palvelut 
sekä tarjota myös toimitiloja alueen asuk-
kaiden omaa yritystoimintaa varten (mm. 
pientoimistoja, työhuoneita, verstaita). Tä-
män rinnalla liitettävä alue tukeutuu Itäkes-
kuksen alueen erikoistuneisiin palveluihin. 

Yleiskaava on liitosalueen suunnittelun 
lähtökohtatavoitteiden mukainen. Palve-
luiden osalta Itäkeskukseen tukeutumista ei 
enää tavoitella, koska yleiskaava-alueen vä-
estöpohja mahdollistaa monipuoliset palve-
lut Sakarinmäen keskuksessa.

8.3 Helsingin alustavat 
suunnitteluperiaatteet
Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta 
on hyväksynyt 11.12.2008 Östersundomin 
suunnittelua koskevat alustavat periaatteet:

 – Alue on nyt maaseutua. Siitä tehdään 
kaupunkia.

 – Asukastavoite on vähintään 30 000.
 – Alueesta suunnitellaan pääosin pienta-

lokaupunki.
 – Kaupunkirakenne tukeutuu joukkoliiken-

teeseen.
 – Kortteleiden, puistojen ja katujen suun-

nittelussa painotetaan kaupunkiraken-
nustaiteellisia ominaisuuksia.

 – Asuntotarjonta sekä asuntojen että talo-
tyyppien osalta on monipuolista ja vaih-
televaa.

 – Rantaviivaa avataan nykyistä enemmän 
jokamiehen saavutettavaksi.

 – Alueelle suunnitellaan arkkitehtuuril-
taan ja kaupunkikuvaltaan edustava se-
kä kaupallisesti vetovoimainen keskusta.

 – Alueen urbaanit puistot ovat oleellinen 
osa kaupunkirakennetta.

 – Vuosaaren sataman ja Aviapoliksen ke-
hityskäytävää hyödynnetään työpaik-
ka-alueena.

 – Östersundom liitetään muuhun Helsin-
kiin pääkadulla.

 – Raideliikenteessä varaudutaan sen ulot-
tamiseen Sipoon Söderkullaan.

 – Joukkoliikennepainotteisuuden lisäksi 
alue suunnitellaan kävely- ja polkupyö-
räily-ystävälliseksi.

 – Maantiet ja yksityiset tiet muutetaan 
kaupungin kaduiksi ja kujiksi.

 – Sipoonkorpea suunnitellaan alueen kes-
keisenä Nuuksion kaltaisena seudullise-
na retkeilykohteena.

 – Natura 2000 -alueet punotaan luonte-
vaksi osaksi kaupunkirakennetta.

 – Granö suunnitellaan uudenaikaiseksi toi-
minnallisesti monipuoliseksi kansan-
puistoksi.

 – Kuntatekniikassa pyritään hyödyntä-
mään ja kehittämään uusimpia ekote-
hokkaita ja ilmastonmuutoksen kannal-
ta hyviä tekniikoita.

 – Rakentaminen mahdollistetaan myös 
ennen yleiskaavan valmistumista.

 – Laaditaan alueellisia suunnitteluperiaat-
teita.

 – Rakennusoikeuden määrän on oltava 
kaupunkimaiselle rakenteelle riittävä.

Yleiskaava on pääosin Helsingin alustavien 
suunnitteluperiaatteiden mukainen. Granön 
osalta yleiskaava mahdollistaa periaatteen 
toteutumisen, mutta toteuttamisen aikatäh-
täin on siirtynyt pidemmälle tulevaisuuteen.

8.4 Vantaan tavoitteet
Vantaan voimassa olevassa yleiskaavassa 
alueen maankäyttö on osoitettu nykytilan-
teeseen perustuen, ja erikseen on osoitettu 
kulttuurimaiseman säilymisen ja luonnon-
suojelun kannalta arvokkaat alueet. Yleis-
kaavassa on kuitenkin Mellunmäen metron 
jatkeena osoitettu raideliikenteen kehittä-
missuunta nuolimerkintänä, jonka määrä-
yksenä todetaan, että varauksen tarkenta-
minen edellyttää seudullisia maankäytön ja 
liikenteen selvityksiä. Valtuuston päätös yh-
teisen yleiskaavan laatimisesta sisältää liite-
materiaaleineen tavoitteen laajentaa me-
troon perustuvaa kaupunkirakennetta Mel-

lunmäestä itään. 
Vantaan kaupunginhallitus on lausunnos-

saan metsähallituksen selvityksestä Sipoon-
korven kansallispuiston perustamisedelly-
tyksistä ottanut kantaa Sipoonkorven met-
säalueen ja rannikon välisiin, rakentamatto-
mana säilytettäviin ekologisiin käytäviin seu-
raavasti: ”Vantaan yleiskaavassa alueella on 
suojeluvarauksia ja LUO-alueita, joiden tu-
lee säilyä rakentamattomina. Helsingin uusi-
en liitosalueiden taajamarakentaminen tulisi 
toteuttaa niin, ettei se uhkaa viheryhteyttä. 
Mikäli alueelle toteutetaan raideyhteys, tu-
lee sen asemat sijoittaa arvokkaiden luonto-
kohteiden ulkopuolelle ja ohjata näin käyttö-
paineet näiden alueiden ulkopuolelle.” Edel-
leen lausunnossaan Sipoonkorven kansal-
lispuiston perustamisluonnoksesta Vantaan 
kaupunginhallitus toteaa: ”Vantaan kau-
punki ei ota tässä yhteydessä kantaa kansal-
lispuiston lopulliseen laajuuteen tai metsä-
alueen ja merenlahtien Natura 2000 -aluei-
den välisten ekologisten yhteyksien sijain-
tiin tai laajuuteen. Kaupunki on kuitenkin ai-
kaisemmissa lausunnoissa kannattanut laa-
jaa kansallispuistoa sekä ekologisten käytä-
vien turvaamista. Östersundomin alueelle 
tuleva maankäyttö suunnitellaan Helsingin, 
Sipoon ja Vantaan yhteistyönä laadittavas-
sa Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa 
ja sen ohella maakuntakaavassa, kuten lain 
perusteluissa todetaan.”

Östersundomin yhteisen yleiskaavan val-
mistelussa yhteisessä työryhmässä Vantaan 
tavoitteina on tuotu esiin seuraavaa:

 – Vantaalle on mahdollista sijoittaa met-
roasema Länsisalmeen. 

 – Metroasemien lähialueiden maankäytön 
tulee olla riittävän tehokasta, jotta met-
ron toteuttaminen on perusteltua.

 – Metroasemilla tulee mahdollistaa myös 
toimistotyyppinen työpaikkarakentami-
nen ja alueiden tarvitsemat palvelut.

 – Vaaralassa ja Ojangossa varaudutaan 
voimassa olevan yleiskaavan mukaisiin 
työpaikka- ja yhdyskuntateknisen huol-
lon toimintoihin sekä uusiin pääkatuyh-
teyksiin. Työpaikkatoimintojen sijoitta-
mista myös Porvoonväylän eteläpuolel-
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le tutkitaan.
 – Westerkullan kartanon rakennukset ja 

pihapiiri säilytetään Vantaan yleiskaa-
van mukaisesti erityiskohteena. Karta-
non pellot pyritään säilyttämään avara-
na kulttuurimaisemana.

 – Länsisalmen kylää kehitetään pientalo-
valtaisena alueena arvokasta rakennus-
kantaa kunnioittaen.

 – Vantaan ja Helsingin rajojen tuntumas-
sa säilytetään viher- ja virkistysyhteydet 
Länsisalmen ja Mustavuoren välillä se-
kä Sipoonkorven ja rannikon Natura-alu-
eiden välillä.

 – Metroasemien lähialueiden tehokas ra-
kentaminen ja kaikkien nykyisen yleis-
kaavan SL- ja luo-alueiden säilyttäminen 
ovat tavoitteina keskenään ristiriitaiset. 
Työssä tulee hakea sovitteluratkaisu näi-
den tavoitteiden kesken.

Yleiskaava on Vantaan tavoitteiden mukai-
nen. Kaikkia Vantaan yleiskaavan suojeluva-
rauksia ja luo-alueita ei ole sisällytetty yleis-
kaavan suojelu- tai viheralueisiin.

8.5 Sipoon Majvikiä ja Granötä 
koskevat tavoitteet
Sipoon kunnanhallitus on 9.11.2010 hyväk-
synyt Majvikin ja Granön suunnitteluperiaat-
teet ohjaamaan kaavan valmistelua.

8.5.1 Majvikin suunnitteluperiaatteet
1. Aluerakennetta mietitään alueen imagon ja to-
teuttamisen näkökulmasta

 – Tavoitteena on tyylikäs, mittakaavalli-
sesti hallittu, rannikolla sijaitseva asuin-
alue

 – Asumisviihtyvyys on ensisijaisen tärkeää
 – Tavoitteena luonteva vaiheittainen to-

teuttaminen
 – Aloitus mahdollistetaan jo ennen suuria 

liikennehankkeita (raideratkaisu)
 – Majvik toimii ”siltana” Sipoon ja pääkau-

pungin raja-alueella. Alueesta suunnitel-
laan Sipoon läntinen portti

2. Majvik on luonteva osa rannikolle sijoittuvaa 
kaupunkirakennetta

 – Majvik tukeutuu Östersundomin liitos-
alueeseen, mutta alueen sisälle suunni-
tellaan aluevarauksia paikallisille palve-
luille

 – Kaupalliset palvelut sijoitetaan lähinnä 
metroaseman (tai muun julkisen liiken-
teen keskuksen) yhteyteen

 – Alueen suunnittelussa selvitetään tar-
ve tarjota tilavarauksia kaupallisille pien-
yrityksille

 – Alustava asukastavoite on 10 000 asu-
kasta, mutta lopullinen tavoite määräy-
tyy alueen suunnittelun myötä

3. Alueella taataan monipuolinen asuntotarjonta
 – Alueella mahdollistetaan asuminen kai-

kille ikään ja sosiaaliseen statukseen 
katsomatta

 – Majvik tarjoaa omaleimaisia, ekologi-
sesti edistyksellisiä ja yksilöllisiä kote-
ja. Alueella on erilaisia rakennustyyppe-
jä, niin rivitaloja, pientaloja kuin kerros-
talojakin

4. Suunnittelussa hyödynnetään alueen luontaiset 
ominaispiirteet ja vahvuudet

 – Rannat ja meri hyödynnetään virkistyk-
seen laajasti. Rannat ja luontoyhteys 
ovat pääosin kaikkien käytössä ja saavu-
tettavissa.

 – Alueelle suunnitellaan venesatamatoi-
mintaa palvelemaan alueen tarpeita

 – Bölsfjärdenin lahdenpohjukan ympäristö 
suunnitellaan julkiseksi tilaksi

 – Purouomia ja -laaksoja vahvistetaan alu-
een keskeisenä viherrunkona

 – Tarjotaan kävelyteitä ja ulkoilureittejä 
kauniissa metsä- ja merimaisemassa

 – Alueella sijaitseva tilakeskus säilytetään 
ja sitä kehitetään Majvikin vetovoimate-
kijänä. Tilasta muodostuu keidas alueen 
asukkaille.

 – Ominaispiirteiden hyödyntämiseksi 
suunnittelussa uskalletaan tutkia myös 
uudenlaisia ratkaisuja (maantien 170 lin-
jauksen kyseenalaistaminen, siltaratkai-
sut, julkisen ja kevyenliikenteen edelly-
tysten parantaminen, kaupunkiviljely)

5. Aluetta suunnitellaan toimivaan julkisen liiken-
teeseen tukeutuen

 – Julkisen raideliikenteen tyyppi ja sijoit-
telu määritellään osana yleiskaavaa

 – Joukkoliikenteen edellytyksiä tuetaan. 
Joukkoliikenne on kaikissa vaiheissa ta-
loudellisesti edullista järjestää Majvikin 
läntisen sijainnin johdosta.

Yleiskaava on pääosin Majvikin suunnitte-
luperiaatteiden mukainen. Tavoite siitä, et-
tä rannat ovat pääosin kaikkien käytössä, ei 
täysin toteudu.

8.5.2 Granön suunnitteluperiaatteet
1. Granön saari on seudullisesti mielenkiintoinen 
ja vetovoimainen merellinen osa kaupunkiraken-
netta

 – Saarta kehitetään ensisijaisesti moni-
puolisena virkistysalueena sekä erityis-
laatuisena asuinalueena

 – Saarelle halutaan matkailua ja siihen liit-
tyviä palveluja. Liiketoiminnalle on tar-
jolla tilaisuuksia

 – Granö on hyvin saavutettavissa Helsin-
gistä ja Sipoosta mereltä ja mantereelta

2. Granön saarelle suunnitellaan rakennettavak-
si silta

 – Muita vaihtoehtoja tutkitaan osana 
yleiskaavan toteutuksen vaiheistusta

 – Julkisen liikenteen toimintaedellytyk-
siä tuetaan

3. Granön saarta kehitetään modernina kansan-
puistona

 – Lähtökohtana on, että vapaat rannat 
osoitetaan ensisijaisesti julkiseen virkis-
tyskäyttöön. Niiltä osin kun muiden toi-
mintojen järjestäminen vaatii rantavyö-
hykkeen hyödyntämistä, rannat pide-
tään mahdollisuuksien mukaan vapaas-
ti kuljettavina

 – Saarta käytetään kesänviettoon ja me-
relliseen virkistykseen (mm. uimaranta)

 – Uusia siirtolapuutarhapalstoja, leirintä-
alueita ja kesämaja-alueita perustetta-
essa kehitetään uudenlaisia konsepteja 
urbaaniin kesänviettoon

4. Granön saarella mahdollistetaan monipuolinen 
veneilytoiminta

 – Saarelle sijoitetaan pienvenesatama toi-
mintoineen, telakkatoimintaa ja venei-
den talvisäilytystä

5. Granön saarelle osoitettava rakentaminen on 
luonteeltaan tiivistä kestävän ja energiatehokkaan 
kehityksen periaatteita toteuttavaa pientalokau-
punkia

 – Paikallisuutta ja kestäviä ratkaisuja edis-
tetään suunnittelun keinoin

 – Alustava asukastavoite on 2000 asukas-
ta, mutta lopullinen tavoite määräytyy 
alueen suunnittelun myötä

6. Aluerakennetta suunnitellaan huomioiden saa-
ren erityisyys

7. Granön maankäytön vaiheittaiseen toteuttami-
seen varaudutaan
Yleiskaava on virkistystä, matkailua ja ve-
neilyä koskevien tavoitteiden osalta Granön 
suunnitteluperiaatteiden mukainen. Granö 
on kaavassa merkitty virkistys-, matkailu- 
ja vapaa-ajan alueeksi, jonne voidaan vähäi-
sessä määrin sijoittaa pysyvää asutusta ole-
vaan kylärakenteeseen ja vesiliikenteeseen 
tukeutuen. Sillan rakentamistavoite on esi-
tetty vain ajoneuvoliikenteen yhteystarpee-
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na. Saavutettavuus Helsingistä mantereel-
ta ei välttämättä toteudu hyvänä, koska il-
man laajempaa pysyvää asutusta julkisen lii-
kenteen toimintaedellytykset saattavat jää-
dä heikoiksi. Tavoitteista osin poikkeavaan 
kaavaratkaisuun on päädytty Sipoon edus-
tajien aloitteesta.

8.6 Kaavoituksen 
käynnistämispäätöksen yhteydessä 
annetut ponnet
Helsingin kaupunginvaltuusto edellytti päät-
täessään käynnistää Östersundomin yhtei-
sen yleiskaavan laatimisen, että Östersun-
domin raideliikennevaihtoehtoja arvioita-
essa selvitetään myös mahdollisen pikarai-
tiotien liittäminen poikittaisliikenteen raide-
ratkaisuihin. (Kaupunginvaltuusto 6.10.2010 
§ 220).

Yleiskaavaan on merkitty metro- ja pika-
raitiotielinjat ja niiden liittyminen seudulli-
seen raideliikenneverkkoon.

Vantaan kaupunginhallitus päätti 
(1.11.2010 § 5) käsitellessään Östersundo-
min yhteisen yleiskaavatyön käynnistämistä 
merkitä pöytäkirjaan seuraavan lausuman: 
”Kaavatyössä huomioidaan Vantaan aikai-
semmat lausunnot kansallispuiston ja eko-
logisten käytävien rajauksesta.”

Lausunnot on huomioitu ja kaavarat-
kaisuun on päädytty yhteistyössä Vantaan 
edustajien kanssa.

8.7 Sipoonkorven kansallispuiston 
perustamispäätöksessä esitetyt 
tavoitteet
Hallituksen lakiesityksessä Sipoonkorven 
kansallispuiston perustamiseksi asetettiin 
lain yleisperusteluissa selvitystarpeita kos-
kien asukkaiden virkistysaluetarpeita ja kan-
sallispuiston ja Östersundomin Natura 2000 
-alueiden ja suojelualueiden yhteyksiä: 

Sipoonkorven–Östersundomin alueelle 
kaavaillun lisäasukasmäärän edellyttämät 
lähivirkistysalueet on mahdollista selvittää 
Helsingin kaupungin liitosaluetta koskevas-
sa kolmen kunnan yhteisessä yleiskaavassa. 
Kaavoituksen yhteydessä tulee selvitettä-
väksi myös kansallispuiston ja Östersundo-
min alueen Natura 2000 -alueiden ja suojelu-
alueiden välisten ekologisten yhteyksien si-
jainti ja laajuus.

Yleiskaavassa on osoitettu perustamis-
päätöksessä mainitut lähivirkistysalueet ja 
ekologiset yhteydet sekä kaava-alueelle si-
joittuva osa Sipoonkorven kansallispuistoa.

8.8 Muut suunnittelutavoitteet

8.8.1 Pientalokaupunki
Östersundomin yhteisen yleiskaavan kes-
keisenä teemana on raideliikenteen varaan 
rakennettava pientalokaupunki. Pientalo-
kaupungissa yhdistyvät pientaloasuminen, 
pienimittakaavainen kerrostaloasuminen ja 
kaupunkimainen, toiminnallisesti ja visuaa-
lisesti monipuolinen ympäristö sekä hyvä 
joukkoliikenteen ja lähipalveluiden palvelu-
taso. Kaupunkimallilla halutaan monipuolis-
taa kaupunkiympäristöä, asuntotyypistöä ja 
asuntotuotantotapoja. Tavoitteena on lisätä 
pientalojen ja kohtuuhintaisten perheasun-
tojen tarjontaa hyvien joukkoliikenneyhte-
yksien ja palveluiden äärellä. 

Pientalokaupunkiin liitetään usein termit 
”townhouse”, ”kaupunkipientalo”, ”puutar-
hakaupunki” ja käsite ”new urbanism”. Näil-
lä pyritään kuvaamaan eurooppalaisen kau-
pungin piirteitä, joihin kuuluvat tehokas 
maankäyttö, pienimittakaavaisuus, sekoit-
tunut kaupunkirakenne, monipuoliset pal-
velut ja viimeistellyt, julkiset jalankulkutilat. 
Lähellä palveluita ja joukkoliikennettä oleva 
kaupunkipientalo voi olla monipuolinen ra-
kennus asumiseen, harrastamiseen ja työn 
tekemiseen. Virkistyspaikkoina eivät ole pel-
kästään metsät ja muut erikseen virkistyk-
seen varatut alueet, vaan virkistys- ja tapaa-
mispaikkoina ja yhteisinä olohuoneina toi-
mivat myös viihtyisät kadut, aukiot ja kort-
teleiden rajaamat rakennetut puistot. Eko-
logisuuden teema toteutuu näillä alueilla ni-
menomaan tiiviyden ja tehokkuuden myö-
tä. Pientalokaupunki tarjoaa elinympäristö-
nä houkuttelevan vaihtoehdon pääkaupun-
kiseudulla vallitsevalle kerros- ja pientalo-
tuotannolle.

Katu- ja korttelirakenne on olennainen 
osa pientalokaupunkia. Ruutukaavaan tai 
sen johdannaisiin perustuva katuverkko ja 
korttelirakenne on osoittanut vahvuutensa 
vuosisatojen ajan uudistumiskykyisenä, mo-
nipuolisena, palveluja tarjoavana, liikkumi-
sen tarvetta vähentävänä ja dynaamisena 
kaupunkimallina. 

Townhouse-talotyypistä voi syntyä mie-
likuva arvopaikoille rakennettavista kalliista 
erikoisuuksista. Östersundomissa tavoittee-
na on ennemminkin rintamamiestaloon ver-
rattava ”kansantalo” laadukkaassa ympäris-
tössä. Kerrostaloasuntoon verrattuna kau-
punkipientalo voidaan kohtuullisen helpos-
ti toteuttaa omatoimisella tai ryhmäraken-
nuttamisperiaatteella. Näin tulevalla asuk-
kaalla on päätösvalta asumisen laatuun liit-
tyvissä ratkaisuissa ja niiden kustannuksissa. 

Jotta edellä esitettyihin tavoitteisiin 
päästäisiin, pientalokaupungin käsitettä on 
syytä laventaa niin, että eri kaupunginosi-
en ja yksittäisten kortteleiden sisällä voi ol-
la suuri varianssi eri tuotantotapoja ja tulkin-
toja pienimittakaavaisesta rakentamisesta.  
Kaupunkipientaloja on käsitelty laajemmin 
selvityksessä ”Östersundom ja kaupunkipi-
entalot”.

8.8.2 Kaupunkiluonto
Kaupunkiluonto muodostuu alueelle nykyi-
sistä ympäristön lähtökohdista urbanisoitu-
misen prosessin myötä. ”Luonnontilaisuus” 
on kaupunkiympäristössä keinotekoinen kri-
teeri arvioida luonnon merkitystä ihmiselle. 
Kun luonnon muokkaamaan ympäristöön, 
kuten Östersundomiin, rakennetaan urbaa-
nia asutusta, olosuhteet muuttuvat väistä-
mättä. Kaupunkeihin syntyy uusia habitaat-
teja ja elinympäristöjä. Uudenlaista kaupun-
kiluontoa voidaan myös aktiivisesti luoda 
asuinalueiden suunnittelun ja rakentamisen 
yhteydessä. Samalla on mahdollista tukea ja 
edesauttaa nykyisten lajiyhteisöjen elinolo-
ja ja säilymistä kaupunkiympäristössä. Olen-
naista on saada luonnon tarjoamat potenti-
aalit hyödynnetyiksi siten, että muutosten 
tuloksena syntyy hyviä elinympäristöjä. 

Östersundomin laajojen viheralueiden 
arvo ja merkitys kaupunkilaisille perustuu 
erityisesti ainutlaatuiseen luontoon ja sen 
kokemiseen. Viheralueet edistävät kaupun-
kialueiden ekologista kestävyyttä ja vas-
taavat osaltaan ilmastonmuutoskysymyk-
siin. Ne tarjoavat paikallisilmaston viilenty-
mistä, veden ja ilman puhdistamista ja suo-
dattamista, elinympäristöjä luonnon mo-
nimuotoisuudelle ja biomassaa hiilinieluik-
si.  Ne muodostavat vyöhykkeitä hulevesien 
käsittelylle ja tulvasuojelulle tarjoamalla laa-
joja alueita pinnoittamatonta, imeyttävää ja 
suodattavaa pintaa kaupunkiympäristössä. 
Luonnon monimuotoisuuden kaltaisiin indi-
kaattoreihin vaikuttaa kaupungin viheraluei-
den sijainti ja luonne. 

Laajojen viheralueiden ja puistojen lisäk-
si yksityisillä piha-alueilla on merkittävä vai-
kutus siihen, millaiseksi ekologinen rakenne 
kaupungissa muodostuu. Kaupunkiympäris-
tö muodostaa tilkkutäkin, jossa on luonteel-
taan ja merkitykseltään erilaisia paikkoja ja 
näiden välisiä verkostoiksi hahmottuvia yh-
teyksiä. Pientalokaupunki on hyvä lähtökoh-
ta monimuotoisen kaupunkiluonnon muo-
dostumiselle. Erilaisten tontti- ja aluetypolo-
gioiden ja niihin liittyvien pihojen ekologisia 
mahdollisuuksia on tarkasteltu yksityiskoh-
taisemmin Östersundomin kaupunkiekolo-
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gisessa ohjelmassa. Ohjelma huomioi myös 
maisematyyppien hyödyntämisen mahdolli-
suudet pientalojen, rivitalojen ja pienkerros-
talojen korttelirakenteessa. 

Yleiskaava ei ole riittävä väline luonnon 
muutosprosessin ohjaamiseen, mutta kes-
keistä on tunnistaa jo yleissuunnittelun ta-
solla kaupunkiluonnon arvot ja hahmottaa 
ne eri mittakaavoissa.

8.8.3 Liikkuminen
Liikkuminen, liikenneverkko, kaupunkira-
kenne ja kaupunkiympäristö muodostavat 
toisistaan erottamattoman kokonaisuuden. 
Östersundomissa on tavoitteena eurooppa-
lainen kaupunkimalli, jossa kulkureitit muo-
dostavat verkkomaisen rakenteen ja reitti-
vaihtoehtoja on useita. Kattava jalankulun, 
pyöräilyn ja joukkoliikenteen verkko mah-
dollistaa toimivan arjen ilman henkilöauton 
käyttöä. 

Tavoitteena on Helsingin keskimääräi-
nen kulkutapajakauma: n. kolmannes jalan-
kulkua ja pyöräilyä, kolmannes joukkoliiken-
nettä ja kolmannes henkilöautoliikennet-
tä. Tavoite on Östersundomin alueella kun-
nianhimoinen ja edellyttää, että kaupunki-
rakenne on riittävän sekoittunut ja että päi-
vittäiset palvelut sijaitsevat lähellä ja helpos-
ti saavutettavissa kävellen tai pyörällä. Ta-
voitteen saavuttaminen edellyttää myös lii-
kennemuotojen priorisointia käytettävissä 
olevan tilan rajallisuuden ja ekologisuuden 
lähtökohdista. Priorisointijärjestys on 1) ja-
lankulku, 2) pyöräily, 3) joukkoliikenne, 4) 
elinkeinoelämää palvelevat kuljetukset ja 5) 
henkilöautoilu.

Pysäköinnille on asetettu kolme tavoitet-
ta: 1. pysäköinti järjestetään tehokkaasti, 2. 
pysäköintiratkaisut tukevat kestävää liikku-
mista ja asetetun kulkutapajakaumantavoit-
teen saavuttamista ja 3. pysäköintiratkaisut 
tukevat urbaania pienliiketoimintaa (Öster-
sundomin alueen pysäköinnin suunnittelu-
periaatteet, Trafix Oy 2013).

8.8.4 Cleantech
Älykkäisiin ja puhtaisiin teknologioihin se-
kä palveluihin keskittyvät sektorit tarjoa-
vat potentiaalin uuden liiketoiminnan ke-
hittämiselle ja investoinneille. Liiketoimin-
nan mahdollisuuksia on mm. uusiutuvassa 
energiassa, rakennusten energiatehokkuu-
dessa, älykkäissä sähköverkoissa ja energi-
an varastoinnissa. Puhtaan energian mark-
kinat ovat sekä kansainvälisen sääntelyn et-
tä EU:n ilmastopolitiikan ansiosta merkittä-
vässä kasvussa.

Hallituksen periaatepäätöksen mukaan 
valtion ja kuntien tulee julkisia hankintoja 
tehdessään ottaa huomioon cleantech-rat-
kaisut. Julkisen sektorin tulee edistää clean-
tech-ratkaisuja kaikissa hankinnoissaan, 
mutta erityisesti rakentamisessa, energia-
sektorilla, liikkumisessa sekä jätehuollossa.

Östersundomista suunnitellaan uusiutu-
vaan energiaan ja energiatehokkuuteen liit-
tyvien ratkaisujen pilottialue ja houkuttele-
va sijaintipaikka cleantech-alojen yrityksille. 
Tavoitteena on rakentaa ekotehokkain poh-
joinen kaupunki ja sijaintipaikka kansainvä-
lisillä markkinoilla toimiville cleantech-alo-
jen yrityksille. Tavoitteen toteutumisella on 
merkittäviä vaikutuksia Helsingin seudun 
kansainväliseen kilpailukykyyn sekä teolli-
seen arvontuotantoon ja bkt-kehitykseen.

Helsingin kaupunki ja Sitra ovat yhteis-
työssä tehneet Östersundomin Smart & 
Clean -vision. Visiotyön tavoitteena oli, et-
tä yritykset ja julkinen sektori määrittelevät 
yhteisiä tavoitteitaan vihreän talouskasvun 
mahdollistamiseksi Östersundomin kaavoi-
tuksessa ja aluerakentamisessa. 

Visiossa Östersundomin pääteemak-
si valikoitui kiertotalous. Vision iskulausee-
na on ”Östersundom – älykkäästi, puhtaas-
ti, kierrättäen”. Alueella käytettävät resurs-
sit koostuvat mahdollisimman suurelta osin 
sen omista materiaalivirroista, ja alueen kaa-
voituksen, suunnittelun ja rakentamisen ai-
kana edistetään ilmastonmuutosta hillitse-

viä tekoja, kuten ilmastomyönteisen tekno-
logian kehittämistä ja käyttöönottoa. Visios-
sa määritettyjä tavoitteita ovat:

 – Östersundomissa käytettävä energia 
tuotetaan uusiutuvilla energianlähteil-
lä. Edistyksellisiä energiavarastoja kehi-
tetään. Alue tuottaa energiaa yli oman 
tarpeensa. Östersundom on plusener-
gia-alue.

 – Östersundom on jätteetön. Materiaa-
li lajitellaan ja kierrätetään 100 %:sti. Ra-
kentamisen, asumisen ja elinkeinotoi-
minnan sivuvirrat hyödynnetään täysi-
määräisesti.

 – Östersundom rakennetaan käyttäjäläh-
töisesti ja materiaalitehokkaasti. Julki-
set rakennukset ovat monikäyttöisiä ja 
muuntojoustavia. Hiilivapaan rakenta-
misen pilottialue.

 – Östersundomissa kestävin liikkumis-
muoto on houkuttelevin.

 – Hulevesien hallinnalla edistetään luon-
non monimuotoisuutta ja sopeudutaan 
ilmastonmuutokseen. Luonnonvesien 
laatua parannetaan. Vedenkulutus mini-
moidaan.

 – Elämisen laatu, asumismukavuus ja va-
linnan mahdollisuudet taataan älykkään 
infrastruktuurin, käyttäjälähtöisten pal-
velujen ja jakamistalouden avulla. Öster-
sundomilaisen arki on hyvää ja sujuvaa.

 – Kärkihankkeita Östersundomin kehittä-
misessä ovat biotalousintegraatti sekä 
uusiutuva energia ja sähkön varastoin-
titeknologia. Liiketoimintakonsepte-
ja on työstetty yhdessä yritysten, julki-
sen sektorin, tutkimuslaitosten ja järjes-
töjen kanssa. 
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9 Suhde valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin ja 
maakuntakaavaan

9.1 Vuonna 2018 
uudistetut valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet
Ympäristöministeriö on yleiskaavatyön aika-
na valmistellut valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden (VAT) uudistamista. Val-
tioneuvoston päätös uudistetuista tavoit-
teista on tullut voimaan 1.4.2018. Kaavoi-
tusta koskevan valtion jälkivalvonnan pois-
tuminen maakuntauudistuksen yhteydessä 
korostaa valtakunnallisten alueidenkäyttö-
tavoitteiden merkitystä ennakollisen viran-
omaisyhteistyön välineenä. Uudistetut alu-
eidenkäyttötavoitteet esitetään alla. Öster-
sundomin yhteinen yleiskaava on linjassa ta-
voitteiden kanssa.

Toimivat yhdyskunnat ja kestävä liikkuminen
Edistetään koko maan monikeskuksis-

ta, verkottuvaa ja hyviin yhteyksiin perustu-
vaa aluerakennetta, ja tuetaan eri alueiden 
elinvoimaa ja vahvuuksien hyödyntämistä. 
Luodaan edellytykset elinkeino- ja yritystoi-
minnan kehittämiselle sekä väestökehityk-
sen edellyttämälle riittävälle ja monipuoli-
selle asuntotuotannolle. Luodaan edellytyk-
set vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yh-
dyskuntakehitykselle, joka tukeutuu ensi-
sijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. 
Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan yh-
dyskuntarakenteen eheyttä. Edistetään pal-
velujen, työpaikkojen ja vapaa-ajan aluei-
den hyvää saavutettavuutta eri väestöryh-
mien kannalta. Edistetään kävelyä, pyöräi-
lyä ja joukkoliikennettä sekä viestintä-, liik-
kumis- ja kuljetuspalveluiden kehittämistä. 
Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja pal-
velutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että 
ne ovat joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräi-
lyn kannalta hyvin saavutettavissa.

Tehokas liikennejärjestelmä
Edistetään valtakunnallisen liikennejär-

jestelmän toimivuutta ja taloudellisuutta ke-
hittämällä ensisijaisesti olemassa olevia lii-
kenneyhteyksiä ja verkostoja sekä varmis-
tamalla edellytykset eri liikennemuotojen ja 
-palvelujen yhteiskäyttöön perustuville mat-
ka- ja kuljetusketjuille sekä tavara- ja henkilö-

liikenteen solmukohtien toimivuudelle. Tur-
vataan kansainvälisesti ja valtakunnallisesti 
merkittävien liikenne- ja viestintäyhteyksien 
jatkuvuus ja kehittämismahdollisuudet sekä 
kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkit-
tävien satamien, lentoasemien ja rajanylitys-
paikkojen kehittämismahdollisuudet.

Terveellinen ja turvallinen elinympäristö
Varaudutaan sään ääri-ilmiöihin ja tulviin 

sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Uusi 
rakentaminen sijoitetaan tulvavaara-aluei-
den ulkopuolelle tai tulvariskien hallinta var-
mistetaan muutoin. Ehkäistään melusta, tä-
rinästä ja huonosta ilmanlaadusta aiheutu-
via ympäristö- ja terveyshaittoja. Haitallisia 
terveysvaikutuksia tai onnettomuusriske-
jä aiheuttavien toimintojen ja vaikutuksille 
herkkien toimintojen välille jätetään riittä-
vän suuri etäisyys tai riskit hallitaan muulla 
tavoin. Suuronnettomuusvaaraa aiheuttavat 
laitokset, kemikaaliratapihat ja vaarallisten 
aineiden kuljetusten järjestelyratapihat sijoi-
tetaan riittävän etäälle asuinalueista, yleis-
ten toimintojen alueista ja luonnon kannal-
ta herkistä alueista. Otetaan huomioon yh-
teiskunnan kokonaisturvallisuuden tarpeet, 
erityisesti maanpuolustuksen ja rajavalvon-
nan tarpeet ja turvataan niille riittävät alu-
eelliset kehittämisedellytykset ja toiminta-
mahdollisuudet.

Elinvoimainen luonto- ja kulttuuriympäristö sekä 
luonnonvarat

Huolehditaan valtakunnallisesti arvok-
kaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnon-
perinnön arvojen turvaamisesta. Ediste-
tään luonnon monimuotoisuuden kannal-
ta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yh-
teyksien säilymistä. Huolehditaan virkistys-
käyttöön soveltuvien alueiden riittävyydes-
tä sekä viheralueverkoston jatkuvuudesta. 
Luodaan edellytykset bio- ja kiertotaloudel-
le sekä edistetään luonnonvarojen kestävää 
hyödyntämistä. Huolehditaan maa- ja met-
sätalouden kannalta merkittävien yhtenäis-
ten viljely- ja metsäalueiden sekä saamelais-
kulttuurin ja -elinkeinojen kannalta merkit-
tävien alueiden säilymisestä.
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Uusiutumiskykyinen energiahuolto
Varaudutaan uusiutuvan energian tuo-

tannon ja sen edellyttämien logististen rat-
kaisujen tarpeisiin. Tuulivoimalat sijoitetaan 
ensisijaisesti keskitetysti usean voimalan yk-
siköihin. Turvataan valtakunnallisen energia-
huollon kannalta merkittävien voimajohto-
jen ja kaukokuljettamiseen tarvittavien kaa-
suputkien linjaukset ja niiden toteuttamis-
mahdollisuudet. Voimajohtolinjauksissa 
hyödynnetään ensisijaisesti olemassa olevia 
johtokäytäviä.

9.2 Vuonna 2008 
tarkistetut valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet
Koska kaava-alueella ei ole suunnittelun ai-
kana ollut voimassa olevaa kokonaisvaltais-
ta maakuntakaavaa, on maankäyttö- ja ra-
kennuslain 3 luvun mukaisten valtakunnallis-
ten alueidenkäyttötavoitteiden ohjausvaiku-
tus korostunut. Yleiskaavatyötä ohjanneet, 
vuonna 2008 tarkistetut valtakunnalliset alu-
eidenkäyttötavoitteet käsittelivät seuraavia 
kokonaisuuksia:

 – Toimiva aluerakenne
 – Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja elinym-

päristön laatu
 – Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistys-

käyttö ja luonnonvarat
 – Toimivat yhteysverkostot ja energia-

huolto
 – Helsingin seudun erityiskysymykset
 – Luonto- ja kulttuuriympäristöinä erityi-

set aluekokonaisuudet
Yleiskaava on valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden mukainen. Tavoitteet 
mm. Helsingin seudun asunto- ja työpaik-
karakentamisesta sekä raideliikenteeseen 
tukeutuvasta yhdyskuntarakenteesta ovat 
osin ristiriidassa luonnon kannalta arvokkai-
den alueiden monimuotoisuuden säilyttämi-
sen kanssa. Keskenään ristiriitaiset tavoit-
teet on sovitettu yhteen ja kaavaa on suun-
nittelun edetessä muutettu merkittävästi ta-
voitteiden saavuttamiseksi. Seuraavassa on 
kuvattu Östersundomin yhteisen yleiskaa-
van kannalta olennaisimpien valtakunnal-
listen alueidenkäyttötavoitteiden sisältö ko-
konaisuuksittain sekä yleiskaavan suhde ta-
voitteisiin.

9.2.1. Toimiva aluerakenne
Aluerakenteen tasapainoisen kehittämisen tuke-
minen.

Östersundomin maankäytön tehostami-
nen on perusteltua erityisesti aluerakenteel-
lisesta näkökulmasta. Viime vuosikymme-

ninä Helsingin seutu on kasvanut länteen ja 
pohjoiseen. Östersundomin yleiskaava hel-
pottaa Helsingin seudun kasvupainetta täy-
dentämällä aluerakennetta itään rannikon 
suuntaisena kasvukäytävänä, mikä auttaa 
turvaamaan seudun tasapainoista kehitystä 
myös tulevaisuudessa.

Elinkeinoelämän kilpailukyvyn ja kansainvälisen 
aseman vahvistaminen hyödyntämällä olemassa 
olevia rakenteita sekä edistämällä elinympäristön 
laadun parantamista ja luonnon voimavarojen kes-
tävää hyödyntämistä. Alueen omien vahvuuksien 
ja sijainnin hyödyntäminen.
Yleiskaava osoittaa asumista ja työpaikka-
alueita valtakunnallisesti ja kansainvälises-
ti merkittävien liikenneyhteyksien vaikutus-
piiriin. Alueen kautta kulkee päätie Porvoon-
väylän (E 18/vt 7) ja Uuden Porvoontien (mt 
170) muodostama liikennekäytävä, joka on 
keskeinen yhteyssuunta Helsingistä itään 
Porvooseen ja edelleen Pietariin. Läntisel-
tä osaltaan Östersundom sijoittuu Kehä III:n 
työpaikkapainotteiselle vyöhykkeelle, jos-
ta on edelleen sujuvat yhteydet Vuosaaren 
satamaan ja Helsinki-Vantaan lentoasemal-
le. Alueen toteuttaminen vahvistaa pääkau-
punkiseudun asemaa kansainvälisesti.

Nykyisin harvaan asutun alueen tiivisty-
minen osaksi joukkoliikenteeseen perustu-
vaa kaupunkimaista rakennetta tukee elin-
keinoelämän edellytyksiä alueella sekä edis-
tää elinympäristön laadun paranemista.

Yleiskaava-alueella pyritään massatasa-
painoon rakentamisessa käytettävien ja syn-
tyvien kivennäismateriaalien sekä pintamai-
den osalta. Pyrkimyksenä on, että alueelta ei 
tarvitse kuljettaa ylijäämämaita pois ja toi-
saalta alueelle ei tarvitse tuoda rakentami-
sessa tarvittavia kiviainesjakeita muualta. 
Alueelle tavoitellaan myös kiertotalouteen 
pohjautuvaa liiketoimintaa.

Kaava-alue on eteläiseltä osuudeltaan 
merenrannikkoa ja pohjoisessa alue rajoit-
tuu Sipoonkorven kansallispuiston seudul-
lisesti merkittäviin luonto- ja retkeilyaluei-
siin. Erityisesti asumis-, virkistys- ja matkai-
lualan kannalta yleiskaava hyödyntää paikal-
lisia luonnon vetovoimatekijöitä.

Aluerakenteen kehittäminen monikeskuksisena ja 
verkottuvana sekä hyviin liikenneyhteyksiin perus-
tuvana kokonaisuutena.

Östersundom muodostaa tulevaisuudes-
sa uuden kaupunkialueen Helsingin seudun 
aluerakenteessa. Kaava-alue jakautuu use-
ampaan, maankäytöltään monipuoliseen 
osakeskukseen. Östersundom jatkaa ole-
massa olevaa yhdyskuntarakennetta ny-

kyisten ja suunniteltujen liikenneyhteyksien 
varteen. Alueen länsipää sijoittuu alueraken-
teellisen liikenneverkon solmukohtaan Por-
voonväylän ja Kehä III:n leikkauspisteeseen.

Helsingin ja alueen muiden kaupunkikeskusten 
välisiin raideliikenneyhteyksiin pohjautuva alue-
rakenne.

Östersundomin yleiskaavassa on jat-
kettu metrolinjaa Mellunmäestä itään kaa-
va-alueelle ja kaava-alueelta edelleen koh-
ti itää. Kaavassa on lisäksi osoitettu kaksi pi-
karaitiotieyhteyttä/runkoyhteyttä yhdistäen 
aluekeskuksia toisiinsa. Suunniteltu uusi taa-
jamarakenne tukeutuu ko. yhteyksille.

9.2.2. Eheytyvä yhdyskuntarakenne ja 
elinympäristön laatu
Ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kult-
tuurisesti kestävä yhdyskunta ja elinympäristö.

Kaavassa osoitettu metroyhteys yhdessä 
riittävän tiiviin yhdyskuntarakenteen kanssa 
luovat perusedellytykset yhdyskunnan eko-
logisuudelle ja taloudellisuudelle. Paikallisen 
luonnon vetovoimatekijät, meri ja Sipoon-
korpi, yhdessä alueen suojeluarvoja säilyt-
tävän viherrakenteen kanssa ja yhdistetty-
nä alueelle tavoiteltuun urbaaniin ympäris-
töön, palveluihin ja toimivaan joukkoliiken-
teeseen, synnyttävät edellytykset kestäväl-
le elinympäristölle. Kaavan mahdollistama 
asuntorakentamisen monipuolisuus puoles-
taan luo edellytykset yhdyskunnan sosiaali-
selle ja kulttuuriselle kestävyydelle. Asumi-
sen, palveluiden ja työpaikkojen tasainen si-
joittelu, joukkoliikenteen kattavuus sekä laa-
dukkaat jalankulun ja pyöräilyn verkot edis-
tävät kestävien kulkumuotojen käyttöä. 
Massatasapaino, cleantech ja aurinkoener-
gian hyödyntäminen tukevat ekologisesti ja 
taloudellisesti kestävää yhdyskuntaa.

Olevien yhdyskuntarakenteiden hyödyntäminen 
sekä kaupunkiseutujen ja taajamien eheyttäminen 
elinympäristön laatua parantaen.

Yleiskaavan rakenne kytkeytyy olevaan 
seuturakenteeseen. Yleiskaava-alueen ole-
massa oleva yhdyskuntarakenne ja palve-
luverkko ovat pienimuotoisia ottaen huo-
mioon kaavassa esitetyt tulevaisuuden asu-
kasmääräarviot (80 000–100 000 v. 2060).  
Yleiskaavaratkaisussa olemassa olevat taa-
jamat on sovitettu osaksi suunniteltua tule-
vaa kaupunkikokonaisuutta. Olemassa olevi-
en palvelujen ja asuinalueiden merkitys ko-
rostuu ensisijaisesti kaavan toteutuksen al-
kuvaiheissa. Nykyisten harvaan rakennet-
tujen taajamien tiivistyminen parantaa elin-
ympäristön laatua monipuolistamalla alu-
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een palvelutasoa, joukkoliikenteen tarjon-
taa, asumismahdollisuuksia sekä ekosystee-
mipalveluja.

Yhdyskuntarakenne, jossa palvelut ja työpaikat 
ovat hyvin eri väestöryhmien saavutettavissa ja 
mahdollisuuksien mukaan asuinalueiden läheisyy-
dessä. Henkilöautoliikenteen tarpeen vähentämi-
nen. Liikenneturvallisuuden sekä joukkoliikenteen, 
kävelyn ja pyöräilyn edellytysten parantaminen.

Yleiskaavan kaupunkirakenteen sekoit-
tuneisuus tukee palvelujen ja työpaikkojen 
saavutettavuutta eri väestöryhmille. Tätä tu-
kee myös suunniteltu liikenneverkko, jossa 
korostuvat joukkoliikenne, kävely ja pyöräi-
ly. Selvimmin kävelypainotteista ympäristöä 
yleiskaavan alueista syntyy tiiveimmille, kes-
kustamaisille alueille metroasemien ja alu-
een tärkeimpien katujen varsille, joita puis-
tot, viheralueet ja kaupunkimaiset aukiot 
täydentävät. Merkittävimpien katuyhteyksi-
en yhteyteen sijoittuu valtaosa kaavan koko-
naisväestömäärästä. Jalankulun ja pyöräilyn 
verkostojen toteuttamisen edellytykset on 
yleiskaavan alueella pyritty muodostamaan 
siten, että reitistöt olisivat jatkuvia, turvalli-
sia ja muulla tavoin laadukkaita. Asumisen, 
palveluiden ja työpaikkojen tasainen sijoitte-
lu, joukkoliikenteen kattavuus sekä laaduk-
kaat jalankulun ja pyöräilyn verkot edistävät 
kestävien kulkumuotojen käyttöä.

Riittävästi sijoittumismahdollisuuksia elinkeinotoi-
minnoille. Olemassa olevan yhdyskuntarakenteen 
hyödyntäminen sijoituksessa. Runsaasti henkilö-
liikennettä aiheuttavien elinkeinoelämän toiminto-
jen suuntaaminen olemassa olevan yhdyskunta-
rakenteen sisään tai muutoin hyvien joukkoliiken-
neyhteyksien äärelle.

Kaavan erilliset, tilaa vaativat ja/tai häi-
riötä aiheuttavat työpaikka-alueet sijoittu-
vat kaavan yhdyskuntarakenteen ja nykyis-
ten seudullisten pääväylien rajapintaan. 
Yhtä merkittävä määrä työpaikkoja sijoit-
tuu alueen toteutumisen myötä tiiviimmän 
kaupunkirakenteen sisään keskustamaisille 
alueille, metroasemien yhteyteen sekä tär-
keimpien katujen ja joukkoliikenneyhteyksi-
en varteen. Yleiskaava mahdollistaa noin 25 
000–38 000 työpaikkaa. Elinkeinotoiminnan 
vaikutuksia on arvioitu kahden kehitysske-
naarion mukaisesti.

Asuntorakentamisen tarjonta kaupunkiseutujen 
työssäkäyntialueilla, tarkoituksenmukainen sijain-
ti ja hyvä elinympäristö.

Östersundomin alue täydentää olemas-
sa olevaa työssäkäyntialuetta merkittävällä 
asukasmäärän lisäyksellä. Kaava lisää seu-

dun tontti- ja asuntotarjontaa suhteellises-
ti erityisesti pientalojen osalta (kaupunkipi-
entalot sekä perinteisemmät omakotitalot). 
Alueen luonnonympäristön virkistysarvot 
sekä kaupunkiympäristön laadulliset tavoit-
teet ja monipuolinen asumistyyppijakauma 
yhdessä palvelutason kanssa luovat edelly-
tyksiä hyvälle elinympäristölle.

Kaupunkiseutujen kehittäminen tasapainoisina 
kokonaisuuksina olemassa oleviin keskuksiin tu-
keutuen. Keskukset ja erityisesti niiden keskusta-
alueet monipuolisina palvelujen, asumisen, työ-
paikkojen ja vapaa-ajan alueina. Palvelujen saata-
vuutta edistävä keskusjärjestelmä ja palveluverk-
ko.

Yleiskaava-alueesta muodostuu uusi 
kaupunginosa keskuksineen, jatkaen pää-
kaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta 
itään. Idän voimistaminen tasapainottaa 
länteen ja pohjoiseen suuntautunutta kau-
punkiseudun kasvua. Alue tukeutuu seudun 
keskukseen ennen kaikkea metroyhteyden 
myötä. Kaavan lähtökohtana on kaupunki-
mainen, sekoittunut rakenne, jossa keskuk-
set ovat hyvin saavutettavissa. Rakenteen 
monipuolisuus ja sekoittuneisuus on vahvin-
ta tiiviimmillä, keskustamaisilla alueilla, ku-
ten metroasemien ja pääkatujen varressa. 
Kaavan rakentamisalueiden tiiveys luo edel-
lytyksiä palvelujen järjestämiselle.

Ihmisten terveydelle aiheutuvien haittojen poista-
minen ja ennalta ehkäiseminen. Melusta, tärinäs-
tä ja ilman epäpuhtauksista aiheutuvien haittojen 
ehkäiseminen ja jo olemassa olevien haittojen vä-
hentäminen.

Työpaikka- yms. rakentaminen ottaa vas-
taan ja torjuu valtaosin Porvoonväylän lii-
kenteen melusta, tärinästä ja pienhiukka-
sista aiheutuvat vaikutukset. Kehä III:n varsi 
on pääosin viheraluetta. Pääkatujen ja met-
roradan varren osalta haittoja syntyy. Ihmi-
selle aiheutuvia haittoja arvioidaan tarkem-
man suunnittelun yhteydessä ja selvitysten 
perusteella osoitetaan toteutettavat toi-
menpiteet haittojen vähentämiseksi osana 
toteutusta.

Olemassa olevien tai odotettavissa olevien ympä-
ristöhaittojen ja poikkeuksellisten ympäristöhait-
tojen ja luonnonolojen tunnistaminen ja niiden vai-
kutusten ehkäiseminen. Ilmastonmuutokseen so-
peutuminen. Tulvavaara-alueiden huomioiminen ja 
tulviin liittyvien riskien ehkäisy. 

Ympäristöhaitat, poikkeukselliset luon-
nonolot, ilmastonmuutos ja niiden haitallis-
ten vaikutusten ehkäiseminen on huomioi-
tava tarkemmassa suunnittelussa. Yleiskaa-

va luo tähän edellytykset. Alueen eteläisim-
mät osat rakentamisalueineen sijoittuvat 
Itämeren rantavyöhykkeeseen ja sisältävät 
alavia osuuksia. Tulviin sopeutuminen edel-
lyttää ko. osuuksilla paikoin maan korkeus-
aseman nostoa. Sopeuttamistoimenpiteet 
ratkaistaan ensisijassa yksityiskohtaisem-
massa kaavoituksessa.

Suunnittelun lähtökohtana on perusteltu, pitkän ai-
kavälin väestönkehitysarvio vaihtoehtoineen.

Helsingin seudun maankäyttösuunnitel-
massa (MASU 2050) seudun väestötavoit-
teeksi on asetettu kaksi miljoonaa asukas-
ta vuoteen 2050 mennessä. MASU:ssa Ös-
tersundomin alue on merkitty seudun en-
sisijaisesti kehitettävien vyöhykkeiden täy-
dentymisalueeksi 2025-2050. Yleiskaavassa 
on tehty alueen väestönkehityksestä kaksi 
vaihtoehtotarkastelua vuoteen 2060 men-
nessä, joista toinen tuottaa alueelle 80 000 
ja toinen 100 000 asukasta.

Yhdyskuntarakenteen eheyttämisen edistäminen.
Yleiskaava täydentää Helsingin seudun 

yhdyskuntarakennetta avaamalla uuden 
itään suuntautuvan kasvukäytävän. Öster-
sundomin nykyinen harva taajamarakenne 
tulee olennaisesti täydentymään ja moni-
puolistumaan tulevaisuudessa.

Kaupunkiseuduilla varmistettava henkilöautolii-
kenteen tarvetta vähentävä sekä joukkoliikennettä, 
kävelyä ja pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä.

Yleiskaava-alueen liikenneverkossa ko-
rostuvat metroon ja sen liityntäliikenteeseen 
perustuva joukkoliikenne, kävely ja pyöräi-
ly. Selvimmin kävelypainotteista ympäristöä 
yleiskaavan alueista syntyy tiiveimmille, kes-
kustamaisille alueille metroasemien ja mer-
kittävimpien katujen varrelle. Näiden yhtey-
teen sijoittuu valtaosa kaavan kokonaisväes-
tömäärästä. Jalankulun ja pyöräilyn verkos-
tojen toteuttamisen edellytykset on yleis-
kaavan alueella pyritty muodostamaan si-
ten, että reitistöt olisivat jatkuvia, turvallisia 
ja muulla tavoin laadukkaita.

Riittävästi tonttimaata asunto- ja työpaikkaraken-
tamiseen.

Yleiskaava lisää merkittävästi Helsingin 
seudun asunto- ja työpaikkatonttien tarjon-
taa.

Uusien huomattavien asuin-, työpaikka- 
ja palvelutoimintojen sijoittaminen liittyen 
olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen.

Östersundomin yleiskaavan alue liittyy 
Helsingin seudun olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen ja jatkaa sitä uutta kas-
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vukäytävää pitkin idän suuntaan.

Vähittäiskaupan suuryksiköiden sijoittaminen tu-
kemaan yhdyskuntarakennetta.

Seudullisesti merkittävät kaupan suuryk-
siköt sijoitetaan valtakunnallisten alueiden-
käyttötavoitteiden ja maakuntakaavan ta-
voitteiden mukaisesti siten, että ne eivät 
ole irrallaan muusta yhdyskuntarakentees-
ta. Vähittäiskaupan suuryksiköt ovat em. ti-
laa vaativan kaupan alueiden lisäksi sallittu-
ja vain yleiskaavan keskustatoimintojen alu-
eilla. Lisäksi tukeutuminen ympäröivään yh-
dyskuntarakenteeseen on varmistettu ajoi-
tusmääräyksellä, jonka mukaan vähittäis-
kaupan suuryksiköiden toteuttaminen edel-
lyttää metroyhteyden sitovaa toteuttamis-
päätöstä.

Olemassa olevan rakennuskannan hyödyntämi-
nen.

Östersundomissa on olemassa olevaa ra-
kennuskantaa niukalti suhteessa kaavassa 
esitettyyn kapasiteettiin. Nykyiset palvelu-
rakennukset ovat hyödynnettävissä ja ne si-
joittuvat kaupunkirakenteen kannalta pää-
osin luontevasti. Olemassa olevien palvelu-
rakennusten rooli korostuu varsinkin kaavan 
toteutuksen alkuvaiheessa. Kulttuurihistori-
alliset rakennukset antavat alueelle historial-
lista ulottuvuutta ja identiteettiä.

Hyvä taajamakuva.
Kaavatyön lähtökohtana ovat perintei-

sen kaupunkirakentamisen kaupunkikuvan 
ominaispiirteet, mutta tavoitteena on myös 
uudenlaiset, sekoittuneet rakentamistavat. 
Kaava sisältää niukasti kaupunkikuvaa oh-
jaavaa määräystä. Kaupunkikuvaa tullaan 
määrittelemään yksityiskohtaisemmassa 
kaavoituksessa.

Viheralueiden yhtenäisyys.
Kaava-alueella on säilytetty laajoja vi-

heralueita, jotka ovat yhteydessä toisiinsa 
muodostaen viherverkoston. Kaavan viher-
verkosto yhdistyy kaava-alueen ulkopuoli-
siin viheraluekokonaisuuksiin osana seudun 
viherkehää.

Kaava-alueella viherverkoston yhtenäi-
syyttä tuetaan kehittämällä epäjatkuvuus-
kohtia eri toimenpitein kuten rakentamalla 
vihersiltoja tai metsittämällä alueita.

Riittävien alueiden varaaminen jalankulun ja pyö-
räilyn verkostoja varten sekä verkostojen jatku-
vuuden, turvallisuuden ja laadun edistäminen.

Yleiskaavassa on esitetty osa alueen tu-
levasta liikenneverkosta. Myöhemmissä 

suunnitteluvaiheissa liikenneverkko täyden-
tyy paikallisilla kaduilla. Erityisesti jalankul-
kua ja pyöräliikennettä varten yleiskaavas-
sa on esitetty seudullinen rantaraitti sekä 
pitkämatkaista pyöräliikennettä palveleva, 
nykyistä Uutta Porvoontietä seuraava seu-
dullinen pyöräilyreitti (ns. baana). Kaavassa 
on esitetty joukko siltoja ja alikulkuja, jois-
ta huomattava osa osoitetaan myöhemmäs-
sä suunnittelussa jalankululle ja pyöräilylle. 
Pohjois-eteläsuunnassa on esitetty Sipoon-
korvesta aina meren rantaan Karhusaares-
sa ulottuva virkistysyhteystarve, joka voi to-
teutua erilaisena eri kohdissa reittiä, mutta 
jolla tavoitellaan laadukasta ja houkuttele-
vaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyttä. Kaikki 
kadut mitoitetaan myöhemmässä suunnit-
telussa siten, että joukkoliikenteelle sekä ja-
lankulku- ja pyöräliikenteelle muodostuu hy-
vät olosuhteet.

Huomioitava maa- ja kallioperän soveltuvuus 
suunniteltuun käyttöön. Pilaantuneen maa-alueen 
puhdistustarpeen selvittäminen ennen ryhtymistä 
kaavan toteuttamistoimiin.

Maa- ja kallioperän soveltuvuus esitet-
tyyn käyttöön selvitetään tarkemman suun-
nittelun yhteydessä. Tiedossa ei ole sellaista 
laajamittaista maaperän pilaantumista, jol-
la olisi merkittävää vaikutusta yleiskaava-
vaiheen suunnitteluun. Jatkosuunnittelussa 
mahdollinen maaperän pilaantuneisuus ote-
taan huomioon suunnitteluvaiheen edellyt-
tämällä tarkkuudella.

Energian säästämisen sekä uusiutuvien energia-
lähteiden ja kaukolämmön käyttöedellytysten edis-
täminen.

Yleiskaavassa on varattu alueita aurinko-
energian tuotantoon. Kaukolämmön käyt-
töä pyritään edistämään etenkin kaavan 
maankäytöltään tiiviimmillä alueilla. Kaava-
alueella on varauduttu myös pienten paikal-
listen, uusiutuvaa energiaa käyttävien läm-
pökeskusten sijoittumiseen. Kaavamääräyk-
sillä pyritään edistämään energiatehokkai-
den ja ympäristöystävällisten järjestelmien 
käyttämistä rakentamisessa ja yhdyskunta-
teknisessä huollossa.

Terveellisen ja hyvälaatuisen veden riittävän saan-
nin ja alueellisten vesihuoltoratkaisujen toteutta-
misen turvaaminen. Jätevesihaittojen ehkäisyn 
huomioiminen.

Kaava-alue on tarkoitus liittää seudul-
liseen vesi- ja jätevesihuoltojärjestelmään 
(HSY). Yleiskaava mahdollistaa seudullisen 
(HSY) jätevedenpuhdistamon sijoittamisen 
kaava-alueelle.

9.2.3. Kulttuuri ja luonnonperintö, 
virkistyskäyttö ja luonnonvarat

Kansallisen kulttuuriympäristön ja raken-
nusperinnön sekä niiden alueellisesti vaihte-
levan luonteen säilymisen edistäminen.

Valtakunnallisesti arvokkaat rakenne-
tut kulttuuriympäristöt sekä muut merkittä-
vät kulttuuriympäristöt tai rakennussuojelu-
kohteet on osoitettu kaavakartassa ja huo-
mioitu kaavamääräyksin. Kaavaselostuksen 
liitekartassa on osoitettu kaikki arvokkaik-
si inventoidut kulttuuriympäristön kohteet 
ja -alueet.

Elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkai-
den ja herkkien alueiden monimuotoisuuden säi-
lyminen. Ekologisten yhteyksien säilyminen suo-
jelualueiden ja tarpeen mukaan niiden ja muiden 
arvokkaiden luonnonalueiden välillä.

Alueelle sijoittuvat Natura 2000-verkos-
ton alueet ja luonnonsuojelualueet on huo-
mioitu kaavaratkaisuissa ja viherverkoston 
rakenteessa. Viheralueiden lisäksi kaavas-
sa on osoitettu selvitysalue, joka turvaa Na-
tura-alueen maantieteellistä yhtenäisyyttä.

Kaavasta on tehty erilliset arvioinnit luon-
tovaikutuksista sekä Natura-alueisiin koh-
distuvista vaikutuksista ja ekologisen ver-
koston osalta on laadittu erillinen selvitys. 
Luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien 
alueiden sekä ekologisen verkoston tarpeet 
on huomioitu kaavamerkinnöissä ja -määrä-
yksissä. Sipoonkorven ja Mustavuoren väli-
sen ekologisen yhteyden osalta on erityises-
ti huomioitava lintudirektiivin liitteen lajin I 
pyy liikkumisen turvaaminen.

Luonnon arvokeskittymien ja luonnon 
monimuotoisuuden kannalta arvokkaat koh-
teet (luo-kohteet) on kartoitettu ja pyrit-
ty mahdollisuuksien mukaan huomioimaan 
kaavaratkaisussa. Arvokkaiden luontokoh-
teiden sekä uhanalaisten luontotyyppien ja 
lajien esiintymien säilymisen mahdollisuu-
det selvitetään jatkosuunnittelussa. 

Ulkoilu- ja virkistysalueiden suunnittelus-
sa ja toteutuksessa on laajemmin huomioi-
tava luonnonarvojen, mukaan lukien kallio-
muodostelmien ja kulttuurimaiseman säily-
misen mahdollisuudet. Tarkemman suunnit-
telun yhteydessä pystytään ratkaisemaan 
mahdollisia ristiriitoja luonnonarvojen ja ra-
kentamisen välillä.

Luonnon virkistyskäytön sekä luonto- ja kulttuu-
rimatkailun parantaminen moninaiskäytön edel-
lytyksiä edistämällä. Suojelualueverkoston ja ar-
vokkaiden maisema-alueiden ekologisesti kestä-
vän hyödyntämisen edistäminen virkistyskäytös-
sä, matkailun tukialueina sekä niiden lähialueiden 
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matkailunkehittämisessä suojelutavoitteita vaa-
rantamatta. Kyseiseen tarkoitukseen osoitettujen 
hiljaisten alueiden säilyminen.

Yleiskaava mahdollistaa kattavan ul-
koilureittiverkoston toteuttamisen. Ver-
kosto yhdistää alueen arvokkaat luonto- ja 
kulttuurihistorialliset kohteet. Yleiskaava 
luo mahdollisuuksia Sipoonkorven kansal-
lispuiston sekä Granön saaren virkistys- ja 
matkailukäytön kehittämiseen. Myös meri-
alueilla virkistyskäytön mahdollisuudet pa-
ranevat.

Luonnonvarojen saatavuuden turvaaminen tulevil-
le sukupolville. Luonnonvarojen sijainnin ja hyö-
dyntämismahdollisuuksien huomioiminen.

Merkittävän kokoiset luontoalueet muut-
tuvat rakennetuiksi alueiksi. Kaavaratkaisu 
kuitenkin myös mahdollistaa laajojen luon-
toalueiden ja niiden välisten yhteyksien säi-
lymisen ja kehittämisen. Alueella sijaitse-
va I luokan pohjavesialue on osoitettu ja si-
tä koskien on annettu suunnittelumääräyk-
siä. Yleiskaava-alueella pyritään massatasa-
painoon rakentamisessa käytettävien ja syn-
tyvien kivennäismateriaalien sekä pintamai-
den osalta. Pyrkimyksenä on, että alueel-
ta ei tarvitse kuljettaa ylijäämämaita pois ja 
toisaalta alueelle ei tarvitse tuoda rakenta-
misessa tarvittavia kiviainesjakeita muual-
ta. Yleiskaavassa esitetty maa-aineksen kä-
sittelyalue sijaitsee Porvoonväylän pohjois-
puolella, Landbon itäpuolella. Yleiskaaval-
la tuetaan biotalousintegraatin syntymistä 
alueelle.

Edistetään vesien hyvän tilan saavuttamista ja yl-
läpitämistä.

Alueella sijaitseva I luokan pohjavesialue 
on osoitettu ja sitä koskien on annettu suun-
nittelumääräyksiä. Kaava-alueelle on laadit-
tu hulevesien hallinnan yleissuunnitelma. Ta-
voitteena on edistää luonnonmukaista hu-
levesien käsittelyä alueella ja vähentää näin 
vesistökuormia. Kaavamääräyksissä edelly-
tetään aluekohtaisen hulevesisuunnitelman 
laatimista ja varaamaan riittäviä alueita hu-
levesien luonnonmukaiseen käsittelyyn.

Valtakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristö-
jen ja luonnonperinnön arvojen säilyminen. Viran-
omaisten laatimien valtakunnallisten inventointien 
ottaminen huomioon.

Valtakunnallisesti arvokkaat rakenne-
tut kulttuuriympäristöt ovat osoitettu kaa-
vassa. Kaavamääräyksissä on lisäksi huomi-
oitu muinaismuistolain suojaamat sekä ra-
kennus- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaat 
kohteet. Lisäksi tarkemmassa suunnittelus-

sa edellytetään huomioimaan mahdollisten 
täydentävien selvitysten tarve arkeologisen 
kulttuuriperinnön osalta.

Ekologisesti tai virkistyskäytön kannalta merkittä-
vien ja yhtenäisten luonnonalueiden huomioimi-
nen. Aluekokonaisuuksien tarpeettoman pirstomi-
sen välttäminen.

Alueelle sijoittuvat luonnonsuojelualueet 
ja muut ekologisen verkoston kannalta mer-
kittävät alueet ovat huomioitu kaavaratkai-
suissa ja viherverkoston rakenteessa. Kaa-
vassa on jätetty yhtenäisiä luonnonalueita 
kaupunkirakenteen ulkopuolelle. 

Ekologisten yhteyksien toimivuuden tur-
vaamisesta, etenkin metsälajiston liikkumi-
sen kannalta, on määrätty kaavassa. Lisäksi 
kaavassa on osoitettu luonnon monimuotoi-
suuden kannalta tärkeät ekologiset yhteydet 
ja osoitettu ekologisen yhteyden kehitettävä 
osa. Ekologisten yhteyksien toimivuudessa 
on huomioitu myös viherverkoston vaiheit-
tainen kehittäminen; rakentamisen vaiheis-
taminen siten että ekologisia yhteyksiä toi-
mii samanaikaisesti useampia, jotta ensisi-
jaisen ekologisen yhteyden toimivuudesta 
varmistutaan. Viherverkoston yhtenäisyy-
teen etenkin suojelualueiden osalta on kiin-
nitetty huomiota. 

Seudullisten virkistysalueiden muodostumisen 
edellytysten luominen erityisesti Etelä-Suomessa 
ja suurilla kaupunkiseuduilla.

Seudulliset virkistysalueet rannikolta Si-
poonkorpeen ovat yhteydessä toisiinsa. 
Rannikon suuntainen rantaraitti mahdollis-
taa seudullisen virkistysyhteyden jatkumi-
sen lännestä itään. Yleiskaavan virkistysalu-
eiden ja -yhteyksien jatkuminen kaava-alu-
een ulkopuolelle on huomioitu ja esitetty se-
lostuksen liiteaineistossa.

Matkailualueiden eheyttäminen. Riittävien aluei-
den osoittaminen matkailun kehittämiselle. Ran-
taan tukeutuvan loma-asumisen suunnittelu niin, 
että turvataan luontoarvoiltaan arvokkaiden ran-
ta-alueiden säilyminen sekä loma-asumisen viih-
tyisyys.

Granön n. 236 ha kokoinen saari on yleis-
kaavassa osoitettu virkistys, matkailu- ja va-
paa-ajan alueeksi. Alueelle voidaan sijoit-
taa mm. loma-asutusta, majoituspalveluja, 
leirintäalueita, ryhmäpuutarhoja sekä mui-
ta matkailua ja lomailua palvelevia toimin-
toja sekä vähäisessä määrin pysyvää asutus-
ta olevaan kylärakenteeseen ja vesiliikentee-
seen tukeutuen.

Virkistyskäytön on ennustettu lisäänty-
vän Sipoonkorvessa merkittävästi tulevai-

suudessa ja yleiskaavan mahdollistama asu-
kasmäärä vaikuttaa tähän edelleen. Sipoon-
korven eteläreunalle Ultunanporttiin on 
yleiskaavassa varattu urheilu- ja virkistys-
palvelujen keskus (u-2). Alueelle voidaan si-
joittaa leirintäalue, ratsastus- ja kotieläintoi-
mintaa sekä Sipoonkorven kansallispuistoon 
liittyviä toimintoja, palveluita, rakennuksia 
ja rakenteita.

Pohja- ja pintavesien suojelutarpeen ja käyttötar-
peen huomioiminen.

Fazerilan pohjavesialue on merkitty yleis-
kaavakarttaan ja sitä koskien on annettu 
suunnittelumääräyksiä. Kaava-alueelle on 
laadittu hulevesien hallinnan yleissuunni-
telma. Tavoitteena on edistää luonnonmu-
kaista hulevesien käsittelyä alueella ja vä-
hentää näin vesistökuormia. Kaavamäärä-
yksissä edellytetään aluekohtaisen huleve-
sisuunnitelman laatimista ja varaamaan riit-
täviä alueita hulevesien luonnonmukaiseen 
käsittelyyn.

Ilman erityisiä perusteita ei hyviä ja yhtenäisiä pel-
toalueita tule ottaa taajamatoimintojen käyttöön ei-
kä hyviä ja laajoja metsätalousalueita pirstoa muul-
la maankäytöllä.

Östersundomin yleiskaavassa on osoi-
tettu rakentamista sekä pelto- että metsä-
talousalueille. Erityisenä perusteena tälle 
on pääkaupunkiseudun tasapainoisen kas-
vun mahdollistaminen uutena kasvukäytä-
vänä idän suuntaan. Westerkullan laaja pel-
toalue on jätetty rakentamisen ulkopuolelle 
ja osoitettu maisemallisesti arvokkaana pel-
toalueena, jonka säilyminen avoimena ja vil-
jelykäytössä on maisemakuvan kannalta tär-
keää.

9.2.4. Toimivat yhteysverkostot ja 
energiahuolto

Liikennejärjestelmien kehittäminen eri 
liikennemuodot käsittävinä kokonaisuuksi-
na, jotka palvelevat sekä asutusta että elin-
keinoelämän toimintaedellytyksiä.

Yleiskaavan liikennejärjestelmä palvelee 
kattavasti asutusta ja elinkeinoelämän toi-
mintaedellytyksiä.

Henkilöautotarpeen vähentäminen, ympäristöä vä-
hän kuormittavien liikennemuotojen edistäminen 
ja liikenneturvallisuuden parantaminen.

Kaava keskusta-alueineen tarjoaa perus-
palveluja jo kävelyetäisyydellä. Kaava rai-
deyhteyksineen ja rakenteen tiiveyksineen 
edistää joukkoliikenteen käyttöä ja vähen-
tää henkilöauton käyttötarvetta. Turvalli-
suutta edistävät liikennejärjestelyt ovat yksi 
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jatkosuunnittelun keskeisistä lähtökohdista.

Ensisijaisesti olemassa olevien pääliikenneyhteyk-
sien ja -verkostojen kehittäminen.

Kaava hyödyntää olemassa olevat seu-
dulliset, valtakunnalliset ja kansainväliset 
väylät, Porvoonväylän ja Kehä III:n sekä Uu-
den Porvoontien. Kaavaratkaisu edellyttää 
olevaa metroverkkoa täydentävää metro-
yhteyttä.

Energiahuollon valtakunnallisten tarpeiden turvaa-
minen ja uusiutuvien energialähteiden hyödyntä-
mismahdollisuuksien edistäminen.

Kaavassa on huomioitu valtakunnalliset 
voimajohdot ja niiden siirto- ja yhteystar-
peet. Kaavassa on varattu yhdyskuntatekni-
sen huollon alueita, jotka on osoitettu Land-
bon ja Norrbergetin eteläpuolisten alueiden 
osalta ensisijaisesti aurinkovoimalakäyt-
töön. Vantaan Långmossebergenissä sijait-
seva jätteenpolttolaitoksen alue on osoitet-
tu kaavassa. Laitos tuottaa kaukolämpöä ja 
sähköä pääkaupunkiseudulla syntyvistä jät-
teistä. Kaava-alueen lämpöenergian saan-
nin turvaamiseksi varataan lisäksi noin 10 
hehtaarin yhdyskuntateknisten toimintojen 
aluevaraus Puroniityntien molemmin puolin 
Porvoonväylän eteläpuolella. Aluevaraukset 
mahdollistavat uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvan paikallisen energiantuotannon.

Valtakunnallisesti merkittävät radat, maantiet, sata-
mat ja lentoasemat sekä rajanylityspaikat; turvaa-
minen kehittämismahdollisuuksineen.

Alueelle sijoittuu kaksi valtakunnallisesti 
merkittävää päätietä Porvoonväylä (vt 7) ja 
Kehä III, jotka ovat samalla osa kansainvälis-
tä E 18 yhteyttä. Östersundomin maankäyt-
tö hyödyntää näitä ja kytkeytyy teihin erita-
soliittymin. Kaavassa on esitetty Vuosaaren 
satamaan johtava junarata.

Mahdollisuudet toteuttaa moottoriväylä välillä Hel-
sinki–Vaalimaa ja uudet rautatieyhteydet Helsin-
gistä Turun ja Pietarin suuntiin.

Yleiskaava ei estä mainittujen liikenne-
hankkeiden toteuttamista. Kaavassa ei esi-
tetä länsi-itäsuuntaista junaraidetta.

Matka- ja kuljetusketjujen toimivuuden edistämi-
nen. Julkisen liikenteen sekä eri liikennemuotojen 
yhteistyön kehittämisen edellytysten turvaaminen.

Yleiskaava tarjoaa alueen eri liikenne-
muodoille edellytykset yhdistyä seudulli-
seen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen 
liikenneverkkoon. Kaava-alueen kattava lii-
kenneverkko edistää matka- ja kuljetusket-
jujen toimivuutta. Kaavan rakentamisaluei-

den tiiveys luo edellytyksiä joukkoliikenteen 
järjestämiselle osana alueen liikennejärjes-
telmää.

Varautuminen uusiutuvia ja jäteperäisiä polttoai-
neita käyttävien energialaitosten ja niiden logistis-
ten ratkaisujen aluetarpeisiin osana alueen ener-
gia- ja jätehuoltoa.

Kaavassa on varattu yhdyskuntatekni-
sen huollon alueita, jotka on osoitettu Land-
bon ja Norrbergetin eteläpuolisten alueiden 
osalta ensisijaisesti aurinkovoimalakäyt-
töön. Vantaan Långmossebergenissä sijait-
seva jätteenpolttolaitoksen alue on osoitet-
tu kaavassa. Laitos tuottaa kaukolämpöä ja 
sähköä pääkaupunkiseudulla syntyvistä jät-
teistä. Kaava-alueen lämpöenergian saan-
nin turvaamiseksi varataan lisäksi noin 10 
hehtaarin yhdyskuntateknisten toimintojen 
aluevaraus Puroniityntien molemmin puolin 
Porvoonväylän eteläpuolella. Aluevaraukset 
mahdollistavat uusiutuvaan energiaan pe-
rustuvan paikallisen energiantuotannon.

9.2.5. Helsingin seudun erityiskysymykset 
Helsingin seudun kehittäminen kansainvälisesti 
kilpailukykyisenä valtakunnallisena pääkeskukse-
na luomalla edellytykset riittävälle ja monipuolisel-
le asunto- ja työpaikkarakentamiselle, toimivalle lii-
kennejärjestelmälle sekä hyvälle elinympäristölle.

Kaava vahvistaa Helsingin seutua val-
takunnallisena keskuksena merkittäväl-
lä asunto- ja työpaikkarakentamisen varan-
non lisäämisellä. Kehä III:n varren työpaik-
ka-alueen vahvistamisella Helsinki-Vantaan 
ja Vuosaaren sataman välillä on myös kan-
sainvälistä merkitystä. 

Yleiskaava luo alueen sisälle toimivan si-
säisen verkoston ja tarjoaa alueen eri liiken-
nemuodoille edellytykset yhdistyä seudulli-
seen, valtakunnalliseen ja kansainväliseen 
liikenneverkkoon. Alueen luonnonympäris-
tön virkistysarvot sekä kaupunkiympäris-
tön laadulliset tavoitteet ja monipuolinen 
asumistyyppijakauma yhdessä palveluta-
son kanssa luovat edellytyksiä hyvälle elin-
ympäristölle.

Joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen 
tukeutuva ja eheytyvä yhdyskuntarakenne. Jouk-
koliikennettä tukeva alueiden mitoitus. Seudun 
keskusten vahvistaminen asunto-, työpaikka- ja 
palvelukeskuksina.

Östersundomin alue tasapainottaa Hel-
singin seudun aluerakennetta ja kytkeytyy 
Helsingin olemassa olevaan ja tulevaan met-
roverkostoon. Kaavassa on osoitettu metron 
jatkaminen Mellunmäestä alueelle, samoin 
varaukset pikaraitiotieyhteyksien jatkamisil-

le; Jokeri I:n jatke Itäkeskuksesta alueelle ja 
Jokeri III Mellunmäestä Kehä III:n kehittämis-
käytävän suuntaan. Valtaosa asutuksesta si-
joittuu mainittujen raideyhteyksien/joukko-
liikenteen runkolinjojen varrelle. Sakarinmä-
keen muodostuu uusi seudullisesti merkittä-
vä keskus.

Tonttimaan riittävyyden varmistaminen riittävän 
asuntotuotannon turvaamiseksi.

Kaavan asukasarvio tarkoittaa noin 80 
000 asukkaan sijoittumista alueelle. Yleis-
kaava lisää merkittävästi Helsingin seudun 
asunto- ja työpaikkatonttien tarjontaa.

Merkittävän rakentamisen sijoittaminen joukkolii-
kenteen, erityisesti raideliikenteen palvelualueelle. 
Joukkoliikenteen toimintaedellytysten ja hyödyn-
tämismahdollisuuksien parantaminen.

Yleiskaava osoittaa asumista ja työpaik-
ka-alueita valtakunnallisesti ja kansainväli-
sesti merkittävien liikenneyhteyksien vaiku-
tuspiiriin. Yleiskaava-alueen liikenneverkos-
sa korostuvat etupäässä raideliikenteeseen 
perustuva joukkoliikenne, kävely ja pyöräily.

Olemassa olevasta yhdyskuntarakenteesta irralli-
sen hajarakentamisen ehkäiseminen.

Östersundomin yleiskaavan alue liittyy 
Helsingin seudun olemassa olevaan yhdys-
kuntarakenteeseen ja jatkaa sitä uutta kas-
vukäytävää pitkin idän suuntaan. Östersun-
domin nykyinen harva ja hajanainen taaja-
marakenne tulee olennaisesti täydentymään 
ja monipuolistumaan tulevaisuudessa.

Uusien alueiden käyttöönoton ja olemassa olevi-
en huomattavan täydennysrakentamisen ajoitta-
minen joukkoliikenteeseen tukeutuen.

Kaavassa on määrätty, että keskusten, 
asuntovaltaisten alueiden sekä seudullisen 
vähittäiskaupan suuryksikön alueiden to-
teuttaminen aloitetaan vasta kun metroyh-
teyden toteuttamisesta on tehty sitova pää-
tös. Määräys ei koske Kehä III:n länsipuoli-
sia alueita, jotka ovat jo rakennettuja. Ennen 
päätöstä on nykyistä yhdyskuntarakennet-
ta mahdollista pienimuotoisesti täydentää 
bussiliikenteeseen perustuen. Kaavaselos-
tuksessa on kuvattu yksi mahdollinen, kol-
mivaiheinen toteutuksen vaiheistus.

Helsingin seudun liikennejärjestelmän 
kehittäminen koko seudun kattavan liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman avulla siten, että 
se hillitsee ilmastonmuutosta sekä tukee yh-
dyskuntarakenteen eheyttämistä ja riittävän 
asuntotuotannon järjestämistä.

Yleiskaava tukee Helsingin seudun liiken-
nejärjestelmäsuunnitelman (HLJ 2015) to-
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teuttamista ja asuntotuotannon järjestämis-
tä. HLJ 2015:ssä Mellunmäki-Majvik-met-
royhteys on esitetty vuosina 2026–2040 aloi-
tettavien infrahankkeiden korissa. Östersun-
domin tie- ja katuyhteydet on ajoitettu aloi-
tettavaksi metron yhteydessä v. 2026–2040. 
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 
(MASU 2050) Östersundomin alue on mer-
kitty seudun ensisijaisesti kehitettävien vyö-
hykkeiden täydentymisalueeksi 2025–2050.

Metroverkoston laajentumisen länteen ja itään tur-
vaaminen. Raideliikenteen laajentamiseen varau-
tuminen yhdyskuntarakentamisen ja asuntotuo-
tannon edellyttäessä. Helsinki-Vantaan lentoase-
man kytkeminen osaksi raideliikenneverkostoa.

Kaavassa on osoitettu metron itäinen jat-
ke Mellunmäestä alueelle. Pikaraitiotievara-
ukset kytkevät aluetta seudun muihin osiin, 
mm. Helsinki-Vantaan lentoasemaan.

Raideliikenneverkoston laajentamisessa huomioi-
tava ympäröivä maankäyttö ja lähiympäristö, eri-
tyisesti asutus, arvokkaat luonto- ja kulttuurikoh-
teet sekä maiseman erityispiirteet.

Koko yleiskaavaratkaisu perustuu met-
royhteyteen ja maankäyttö sekä metrolin-
jaus on suunniteltu yhdessä. Metron linja-
uksessa on mahdollisuuksien mukaan huo-
mioitu Östersundomin nykyiset asuinalueet 
sekä arvokkaat luonto- ja kulttuurikohteet. 
Yleiskaavan merkintä ei ota kantaa siihen, 
miltä osin metroraide sijoittuu maan pääl-
le tai maan alle, myöskin sen sijainti on oh-
jeellinen ja tarkentuu yksityiskohtaisemmas-

sa suunnittelussa. Metron sijoittuessa maan 
päälle, sillä on vaikutusta linjauksen kohdan 
maankäyttöön, asutukseen ja kulttuurimai-
semaan. Metron sijoittuessa maan alle ovat 
vaikutukset hyvin pieniä. Pikaraitiotiet seu-
raavat katuverkkoa, jolloin vaikutukset jää-
vät vähäisiksi.

Ylikunnalliseen virkistyskäyttöön soveltuvien, riit-
tävän laajojen ja vetovoimaisten alueiden sekä nii-
tä yhdistävän viheralueverkoston jatkuvuuden tur-
vaaminen.

Yleiskaavassa yhdistyy Helsingin ja Van-
taan viher- ja virkistysverkosto sekä Sipoon-
korven kansallispuisto. Östersundomin pää-
vihersormi yhdistyy etelässä Vuosaaren vi-
hersormeen ja Itä-Helsingin kulttuuripuis-
toon, ja pohjoisessa Sipoonkorven kansallis-
puistoon. Östersundomin päävihersormi on 
itäisin osa seudullista viherkehää.

Sipoonkorven kansallispuisto on Nuuksi-
on itäisenä rakenteellisena vastaparina Hel-
singin seudun aluerakenteeseen kuuluva, 
laaja ja yhtenäinen metsäalue. Kaavassa on 
osoitettu lisäksi viher- ja virkistysyhteyksiä 
Sipoonkorvesta kaavan eteläisille osille si-
joittuvalle Natura-alueelle ja merenrannikol-
le. Yleiskaavan viherrakenne vastaa Öster-
sundomin alueen maakuntakaavassa osoi-
tettuja ylikunnallisia virkistysalueita, jotka 
ovat osa maakunnan verkostomaista viher-
järjestelmää. Kaava-alueen virkistyskäyttö-
mahdollisuuksia ja viheralueverkostoa kehi-
tetään aktiivisesti.

9.3 Suhde voimassa oleviin 
maakuntakaavoihin
Yleiskaava-alueella on voimassa useita maa-
kuntakaavoja. Vantaan alueella ja Vantaas-
ta Helsinkiin vuonna 2009 liitetyn ns. Väs-
terkullan kiilan alueella on voimassa Uuden-
maan maakuntakaava (lainvoima 2007) ja 
Vantaan osalta lisäksi Uudenmaan 1. vaihe-
maakuntakaava (lainvoima 2012). Sipoosta 
Helsinkiin liitetyllä alueella ovat voimassa 
Maakuntakaava 2000 sekä Itä-Uudenmaan 
1., 2., 3. ja 4. vaiheen vaihemaakuntakaa-
vat (aikaisemmat seutukaavat). Sipoon Ma-
jvikin ja Granön alueilla on voimassa Itä-Uu-
denmaan maakuntakaava (lainvoima 2011).

Yhteisen yleiskaavan ratkaisu poikkeaa 
useissa kohdin voimassa olevien maakunta-
kaavojen muodostamasta kokonaisuudes-
ta. Mm. metrorata ulottuu yleiskaavassa pi-
demmälle itään. Yleiskaavan taajamaraken-
ne poikkeaa sijainniltaan ja laajuudeltaan 
maakuntakaavojen muodostamasta koko-
naisuudesta, ja rakentamisalueiden toteut-
taminen on pääosin sidottu metron raken-
tamispäätökseen. Seuraavassa on tarkastel-
tu teemoittain yleiskaavan ja voimassa ole-
vien maakuntakaavojen suhdetta. 

9.3.1 Liikenneyhteydet
Maakuntakaavassa Mellunmäen metroase-
malta on osoitettu ohjeellinen tai vaihtoeh-
toinen seutuliikenteen rata kohti itää päät-
tyen Vantaan Länsisalmeen. Yleiskaavas-
sa metroyhteys on osoitettu Mellunmäestä 
Sipoon Majvikiin saakka ja edelleen yhteys-

Karttapari. Ote voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmästä 3.12.2018 (Uudenmaan liitto) ja Östersundomin yhteinen yleiskaava.
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tarpeena kohti itää. Lisäksi yleiskaavassa on 
osoitettu varauksia pikaraitioteille. Maakun-
takaavassa Uusi Porvoontie on osoitettu alu-
eellisena pääväylänä/seututienä. Yleiskaa-
vassa seudullisen tieyhteyden osana toimi-
va katu/pääkatu on linjattu uuteen paikkaan.

9.3.2 Rakentamisalueet, viherrakenne ja 
suojelualueet
Maakuntakaavassa rakentamisalueet eivät 
ole yhteydessä raideyhteyteen lukuun ot-
tamatta Vantaan alueita. Yleiskaavan pe-
rustavanlaatuinen ajatus on raideliikentee-
seen tukeutuminen, ja rakentamisalueiden 
toteuttaminen on määräyksillä sidottu met-
ron sitovaan toteuttamispäätökseen.

Maakuntakaavassa Kehä III:n länsipuo-
leiset alueet Itäväylän pohjoispuolella ovat 
taajama-aluetta. Yleiskaavassa alue on suu-
relta osin ulkoilualuetta ja maisemallisesti 
arvokasta peltoaluetta (Westerkullan maa-
kunnallisesti arvokas maisema-alue). Yleis-
kaavassa alueelle sijoittuu merkittävin vi-
heryhteys Sipoonkorven ja etelän Natura-
alueiden välillä.

Muut taajamatoimintojen alueet maa-
kuntakaavassa sijoittuvat pääosin olemassa 
olevan asutuksen ympärille Uuden Porvoon-
tien ja Porvoonväylän varrelle Kärriin, Ös-
tersundomiin, Korsnäsiin, Immersbackaan, 
Landbohon ja Karhusaareen, sekä kyläalu-
een merkinnällä Ribbingöhön, Puroniittyyn, 
Immersbackaan ja Majvikin etelärannalle. 
Björkhaga-Majvik-alueelle on osoitettu laa-
ja taajamatoimintojen laajenemisalue. Yleis-
kaavassa tehokkaimmat rakentamisalueet 
sijoittuvat Länsimäen nykyisen rakennetun 
alueen sekä uusien metroasemien yhtey-
teen. Lisäksi on Puroniityn, Landbon ja Kar-
husaaren alueille osoitettu nykyisten asun-
toalueiden laajenemis- ja tiivistämisalueita. 
Yleiskaavassa on erikseen osoitettu elinkei-
notoiminnan alueita Porvoonväylän varteen 
sekä Kehä III ja Uuden Porvoontien risteys-
alueelle. Maakuntakaavassa kyseiset alueet 
ovat taajama-aluetta, virkistysaluetta, ret-
keily- ja ulkoilualuetta sekä maa- ja metsä-
talousvaltaista aluetta, jolla on erityistä ul-
koilun ohjaamistarvetta.

Maakuntakaavassa Granön saari on osoi-
tettu merkinnöillä virkistysalue sekä maa- ja 
metsätalousvaltainen alue, jolla on erityistä 
ulkoilun ohjaamistarvetta. Yleiskaavan mer-
kintä on virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan 
alue.

Maakuntakaavassa on Östersundomissa 
Uudelta Porvoontieltä Porvoonväylälle ulot-
tuva luonnonsuojelualue. Yleiskaavassa suo-
jelualueeksi on osoitettu vain suojelualueek-

si jo perustettu alue, ja alue on muuten pää-
osin virkistysaluetta. Alueelle on myös osoi-
tettu ekologinen yhteys.

Yleiskaavassa on osoitettu selvitysalue 
Salmenkallion-Talosaaren alueille. Alueel-
le ei saa rakentaa ja sitä koskee kaavamää-
räykset, joilla suojataan alueen luontoarvot. 
Maakuntakaavassa kyseisellä alueella on 
merkinnät lähivirkistysalue, retkeily- ja ul-
koilualue, suojelualue, luonnonsuojelualue, 
pohjavesialue, kyläalue sekä maa- ja metsä-
talousvaltainen alue, jolla on ulkoilun ohjaa-
mistarvetta tai ympäristöarvoja.

Muilta osin luonnonsuojelualueet Si-
poonkorvessa sekä etelässä Natura-alueiden 
ympäristössä on esitetty laajempina yleis-
kaavassa kuin maakuntakaavassa.

9.4 Suhde Östersundomin 
maakuntakaavaan
Östersundomin alueen 2. vaihemaakun-
takaavaa (Östersundomin maakuntakaa-
va), on laadittu rinnan yhteisen yleiskaa-
van kanssa. Östersundomin maakuntakaa-
vassa ratkaistaan merkittävän kasvuvyöhyk-
keen kytkeytyminen maakunnan alueraken-
teeseen ja yhteisessä yleiskaavassa ratkais-
taan alueen yksityiskohtaisempi maankäyt-
tö. Östersundomin maakuntakaava on oh-
jannut yhteisen yleiskaavan laadintaa. Ös-
tersundomin maakuntakaava on hyväksyt-
ty maakuntavaltuustossa 12.6.2018, mutta 
kaava ei ole tullut lainvoimaiseksi siitä teh-
tyjen valitusten johdosta. Östersundomin 
maakuntakaavan hyväksymispäätöstä kos-
kevat valitukset kohdistuvat erityisesti maa-
kuntakaavan valkoisiin alueisiin, jotka yhtei-
sessä yleiskaavassa on osoitettu selvitysalu-
eena.

Östersundomin yleiskaavaa on suunni-
teltu vuorovaikutuksessa Uudenmaan lii-
ton kanssa, ja yleiskaavaratkaisu on sovitet-
tu Uudenmaan maakuntakaavakokonaisuu-
teen. Seuraavassa on teemoittain tarkastel-
tu yleiskaavan ja Östersundomin maakunta-
kaavan suhdetta. Merkillepantavaa on maa-
kuntakaavan rooli yleispiirteisenä suunni-
telmana sekä kaavojen erilainen aikajänne: 
maakuntakaavan tavoitevuosi on 2035 ja 
Östersundomin yleiskaava kuvaa tavoiteti-
laa vuonna 2060.

9.4.1 Raideliikenteeseen tukeutuva 
taajamatoimintojen alue
Maakuntakaavan taajama-alueet on osoitet-
tu raideliikenteeseen tukeutuvan taajama-
alueen merkinnällä lukuunottamatta Län-

simäkeä. Suunnittelumääräyksellä velvoi-
tetaan kytkemään alueen maankäytön, uu-
den raideliikenneyhteyden ja aseman suun-
nittelu toisiinsa sekä edelleen kytkemään 
toteuttaminen uuden raideyhteyden ja ase-
man sitovaan toteuttamispäätökseen. Yleis-
kaavassa keskusten, seudullisen kaupan alu-
een ja asuntovaltaisten alueiden toteuttami-
nen, Kehä III länsipuoleisia alueita lukuunot-
tamatta, on sidottu kaavamääräyksellä met-
ron sitovaan toteuttamispäätökseen. Maa-
kuntakaavassa ei suoraan oteta kantaa ase-
mien määrään ja sijaintiin. Maakuntakaa-
van taajamatoimintojen alueet muodosta-
vat Porvoonväylään, Uuteen Porvoontiehen 
ja suunniteltuun raideyhteyteen tukeutuvan 
kasvuvyöhykkeen. Sitä halkovat itä-länsi-
suunnassa liikenneyhteydet ja pohjois-ete-
läsuunnassa viheryhteydet.

Yleiskaavan rakentamis- ja viheralueet 
noudattavat rajauksiltaan pitkälti maakun-
takaavan merkintöjä. Poikkeuksena kuiten-
kin on Länsisalmen aseman lähialueet Van-
taalla. Maakuntakaavan taajamatoimin-
tojen alue on kiinni Kehä III:ssa molemmin 
puolin tietä, idän puolella rakentamisalue 
yltää Porvoonväylälle saakka. Yleiskaavas-
sa Länsisalmen asema on irti Kehä III:sta 
ja myös rakentamisalueet ovat idempänä. 
Yleiskaavan ekologinen yhteys on näin le-
veämpi Länsisalmen rakentamisalueen län-
sipuolella sisältäen mm. Westerkullan pelto-
alueet. Ero Länsisalmessa johtuu osin kaa-
vojen erilaisesta aikatähtäimestä: maakun-
takaavan tavoitevuosi on 2035 ja Östersun-
domin yleiskaava kuvaa tavoitetilaa vuonna 
2060. Asiaa on käsitelty kohdassa 9.4.4 Vi-
herrakenne.

9.4.2 Keskusverkko
Maakuntakaavassa on osoitettu yksi seudul-
lisesti merkittävä keskustatoimintojen alue 
Sakarinmäkeen. Lisäksi on taajamatoimin-
tojen alueille, metroradan varteen, osoitet-
tu tiivistettäviä alueita. Näiden sijainti vas-
taa yleiskaavan metroasemien keskustatoi-
mintojen alueita ja niitä ympäröivää tiiviim-
pää rakennetta. Maakuntakaavan suunnitte-
lumääräyksen mukaan ”Aluetta on suunni-
teltava joukkoliikenteeseen tukeutuvana ky-
seisen taajaman muuta aluetta tehokkaam-
min rakennettavana alueena”. Yleiskaava to-
teuttaa maakuntakaavaa mainituilta osin.

9.4.3 Työpaikka-alueet
Maakuntakaavassa on osoitettu merkittä-
vät taajamatoimintojen alueiden ulkopuo-
liset työpaikka-alueet ja annettu niitä kos-
kien määräyksiä koskien mm. kaupan mää-
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rää sekä luontoarvojen huomioon ottamis-
ta. Yleiskaava on tältä osin maakuntakaavan 
mukainen.

9.4.4 Viherrakenne
Maakuntakaavaan on merkitty suojelu- ja 
Natura 2000 -alueet, virkistysalueet sekä vi-
heryhteystarvemerkinnät, joilla on osoitettu 
virkistysalueverkoston ja ekologisen verkos-
ton viheryhteydet ja -alueet. Yleiskaavassa 
Sipoonkorpea ja rannikon Natura 2000 -alu-
eita yhdistävät viheryhteydet on osoitettu 
vaihtelevan levyisinä ulkoilu- ja virkistysalu-
eina sekä ekologisina yhteyksinä, joita ko-
rostavat väylien kohdalla vihersillat/-aliku-
lut. Vuosaaresta Majvikiin ulottuvaa maa-
kuntakaavan viheryhteystarvetta vastaa 
yleiskaavassa seudullinen rantaraitti-mer-
kintä. Salmenkallion-Talosaaren alue on 
osoitettu ns. valkoisena alueena maakunta-
kaavassa. Yleiskaavassa alue on selvitysalu-
etta, jolla on erityisiä luontoarvoja. Selvitys-
alueen luontoarvoja suojaamaan on annettu 
yleiskaavamääräyksiä. Rakenteellisesti kaa-
vojen viherrakenne on yhteneväinen lukuun 
ottamatta Länsisalmen kohtaa. Ero Länsisal-
messa johtuu kaavojen erilaisesta aikatäh-
täimestä: maakuntakaavan tavoitevuosi on 
2035 ja Östersundomin yleiskaava kuvaa ta-
voitetilaa vuonna 2060. Maakuntakaavas-
sa esitetty viherrakenne vastaa yleiskaavas-
sa tilannetta, jossa Länsisalmen rakentamis-
aluetta ei ole vielä toteutettu, vaan se toi-
mii vielä ekologisena yhteytenä. Maakunta-
kaavan tavoite ja ekologinen yhteys toteutu-

vat myös yleiskaavassa. Länsisalmen viher-
aluekokonaisuutta on tarkoitus kehittää si-
ten, että päävihersormi ja samalla ekologi-
nen yhteys sijoittuvat yleiskaavan tavoite-
vuoteen mennessä laajempana kokonaisuu-
tena Länsisalmen taajamarakenteen länsi- ja 
pohjoispuolelle.

9.4.5 Rannat
Maakuntakaavan taajamatoimintojen suun-
nittelumääräyksessä velvoitetaan rakenta-
mattomien rantojen osoittamiseen virkis-
tyskäyttöön: ”Rakentamattomat rannat on 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa va-
rattava yleiseen virkistykseen, jollei erityi-
nen tarve edellytä alueen osoittamista muu-
hun käyttöön.” Yleiskaavassa on keskuksia ja 
asuntovaltaisia alueita koskien annettu mää-
räys, jonka mukaan rannat tulee suunnitella 
julkisiksi uusilla asuntoalueilla. Yleiskaavassa 
on kuitenkin myös merkintöjä, määräyksiä 
ja suosituksia, joilla virkistyskäyttö pyritään 
ohjaamaan pois rannikon Natura 2000 -alu-
eilta ja muilta luontoarvoiltaan arvokkailta 
alueilta. Yleiskaavan ”seudullinen rantarait-
ti” -merkintä toteuttaa osaltaan maakunta-
kaavan rantavirkistystavoitetta.

9.4.6 Raiteet ja tiestö
Maakuntakaavassa on osoitettu yleiskaa-
va-alueen läpi Mellunmäestä Majvikiin seu-
tuliikenteen rata sekä olemassa olevat pää-
väylät: moottoriväylät Kehä III ja Porvoon-
väylä sekä seututienä uusi vastaava linjaus 
kuin yleiskaavassa (tien 170 siirto). Lisäksi 

on osoitettu Vuosaaren rata ja sen liikenne-
tunneli. Maakuntakaavassa on osoitettu ke-
hittämisperiaatemerkinnällä pääkaupunki-
seudun poikittainen joukkoliikenteen yhte-
ysväli, jonka tarkempi reitti ja liikenneväline 
määrittyvät yksityiskohtaisemmassa suun-
nittelussa. Yhteys päättyy molemmissa vaih-
toehdoissa Länsisalmen aseman seutuville. 
Yleiskaavassa yhteyttä on edistetty pikarai-
tiotie/joukkoliikenteen runkoyhteys -mer-
kinnällä kaavan länsilaidalla sekä mahdolli-
suudella bussiyhteydelle Kehä III:a pitkin.

Yleiskaava vastaa väylien merkintäperi-
aatteiltaan ja linjauksiltaan pääosin maakun-
takaavaa. Maakuntakaavaan ei ole merkit-
ty yleiskaavan eritasoliittymävarausta Por-
voonväylällä. Maakuntakaavassa liittymät 
osoitetaan vain siellä missä seudullisesti 
merkittävät tiet risteävät.

9.4.7 Kauppa
Maakuntakaava ohjaa seudullisesti merkit-
tävän kaupan sijoittumista. Maakuntakaa-
van keskustatoimintojen alueen ja seudulli-
sen vähittäiskaupan suuryksikön alueen ul-
kopuolelle saa sijoittaa vain paikallista (mer-
kitykseltään ei-seudullista) vähittäiskaup-
paa. Maakuntakaavassa seudullisen vähit-
täiskaupan koon alaraja on määritelty kau-
pan laadusta, toimialasta ja kunnasta riippu-
en erilaiseksi: 

 – Tilaa vaativa kauppa (=vähittäiskauppa, 
joka kaupan laatu huomioon ottaen voi 
sijoittua perustelluista syistä myös kes-
kusta-alueiden ulkopuolelle) Helsingis-

Karttapari. Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue (Uudenmaan maakuntavaltuusto 12.6.2018) ja Östersundomin yhteinen yleiskaava.
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sä ja Vantaalla 30 000, Sipoossa 10 000 
k-m²

 – Muu erikoistavarakauppa Helsingissä ja 
Vantaalla 10 000, Sipoossa 5000 k-m²

 – Päivittäistavarakauppa Helsingissä ja 
Vantaalla 5000, Sipoossa 2000 k-m²

 – Seudullisuuden alarajat ovat kuitenkin 
tilanteesta riippuen joustavia, mikä on 
huomioitu suunnittelumääräyksessä ”el-
lei selvitysten perusteella muuta osoi-
teta”.

Maakuntakaavassa on nykyisen Östersundo-
min–Landbon liittymän tuntumaan osoitet-
tu keskustatoimintojen ulkopuolinen merki-
tykseltään seudullinen vähittäiskaupan suur-
yksikkö, jota kehitetään paljon tilaa vaativan 
erikoistavarakaupan keskittymänä. Kyseisen 
suuryksikön enimmäiskooksi on maakunta-
kaavassa määritelty 100 000 k-m² eikä yksik-
köön voida sijoittaa seudullisesti merkittä-
vää päivittäistavarakaupan suuryksikköä (eli 
yli 5000 k-m²). Suuryksikön sijainti ja laajuus 
on määriteltävä yksityiskohtaisessa kaavoi-
tuksessa siten, että se muodostaa riittävän 
laajan toiminnallisen kokonaisuuden. Seu-
dullista vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa 
toteuttaa ennen ympäröivien taajamatoi-
mintojen tai työpaikka-alueiden toteutta-
mista. Lisäksi maakuntakaavassa on annet-
tu suunnittelumääräyksiä palveluiden saa-
vutettavuudesta joukkoliikenteellä ja kevy-
ellä liikenteellä, asiointimatkojen kohtuulli-
suudesta sekä liikennehaittojen minimoimi-
sesta. 

Yleiskaavan kaupan ohjausta koskevat 
merkinnät ja määräykset vastaavat peri-
aatteiltaan maakuntakaavaa. Yleiskaava to-
teuttaa vähittäiskaupan suuryksiköitä kos-
kevia vaatimuksia.

9.4.8 Yhteenveto yleiskaavan suhteesta 
Östersundomin maakuntakaavaan
Yleiskaava toteuttaa Östersundomin maa-
kuntakaavan tavoitteita ja on sen mukai-
nen. Yleiskaava eroaa vähäisesti maakunta-
kaavasta Länsisalmen taajama-alueen ja vi-
heryhteyksien osalta Kehä III:n ympäristös-
sä osittain kaavojen erilaisen aikatähtäimen 
vuoksi. 

9.5 Maakuntakaavasta poikkeamisen 
perustellut syyt ja sopeutuminen 
maakuntakaavan kokonaisuuteen
Maankäyttö- ja rakennuslain 48 § 2 momen-
tin mukaan (kuntien) yhteinen yleiskaava 
voidaan perustellusta syystä laatia maakun-
takaavasta poiketen. Tällöin on huolehditta-
va siitä, että yhteinen yleiskaava sopeutuu 

maakuntakaavan kokonaisuuteen. Lisäksi 
on soveltuvin osin otettava huomioon maa-
kuntakaavan sisältövaatimukset.

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 21 
§:ssä säädetään kuntien yhteisen yleiskaa-
van kaavaselostuksesta ”Jos kuntien yhtei-
nen yleiskaava laaditaan maankäyttö- ja ra-
kennuslain 48 §:n 2 momentissa tarkoitetulla 
tavalla, kaavan selostuksessa on esitettävä 
mainitussa momentissa tarkoitetut perus-
tellut syyt ja selvitys yhteisen yleiskaavan 
sopeutumisesta maakuntakaavan kokonai-
suuteen. Muutoin yhteisen yleiskaavan se-
lostukseen sovelletaan, mitä 17 §:ssä sääde-
tään yleiskaavan selostuksesta.”

9.5.1 Perustelut maakuntakaavasta 
poikkeamiselle
Valtioneuvosto päätti 28.6.2007 liittää Si-
poon lounaisosan ja Vantaan ns. Västerkul-
lan kiilan Helsinkiin Helsingin seudun idän 
suunnan kasvupaineiden helpottamiseksi. 
Alueet liitettiin Helsinkiin 1.1.2009. Alueella 
on voimassa useita maakuntakaavoja, osit-
tain seutukaavoina laadittuja. Voimassa ole-
vat maakuntakaavat on laadittu ennen alue-
liitosta. Niistä muodostuvaa kokonaisuutta 
voidaan pitää vanhentuneena, koska ne ei-
vät yhdessä vastaa Östersundomin alueen 
nykyisiin valtakunnallisiin, maakunnallisiin 
ja seudullisiin maankäyttötavoitteisiin. Uu-
denmaan 2. vaihemaakuntakaavasta päät-
täessään maakuntavaltuusto jätti hyväksy-
mättä Östersundomin taajamatoimintojen 
alueen Sipoonjokeen asti. Hyväksymättä jä-
tetty, kuntien yhteistä yleiskaavaa laajem-
pi alue on määritelty yhdeksi metropolimaa-
kunnan tärkeimmistä uusista kasvualueista. 
Östersundomin alueen hyväksymättä jättä-
misen seurauksena alueelle on jäänyt voi-
maan vanhentunut maakuntakaavakoko-
naisuus, joka ei mahdollista tavoiteltua kas-
vua. Yleiskaavaa laadittaessa ei siis ole ollut 
voimassa ajantasaista maakuntakaavaa oh-
jaamassa yleiskaavan laatimista.

Yleiskaavan suhdetta valtakunnallisiin 
alueidenkäyttötavoitteisiin on käsitelty se-
lostuksen luvuissa 9.1. ja 9.2. Yhteisen yleis-
kaavan valmistelua on valtakunnallisten alu-
eidenkäyttötavoitteiden lisäksi ohjannut Ös-
tersundomin alueelle laadittu maakuntakaa-
va (Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Ös-
tersundomin alue). Östersundomin maakun-
takaavalla tarkistetaan, täydennetään ja yh-
denmukaistetaan Uudenmaan ja Itä-Uuden-
maan voimassa olevia maakuntakaavoja Ös-
tersundomin alueelta. Maakuntakaavan ta-
voitteena on valtakunnallisten alueidenkäyt-

tötavoitteiden (VAT) ja Uudenmaan 2. vaihe-
maakuntakaavan perusrakenteen lisäksi so-
vittaa alue kaava-alueeseen rajoittuviin voi-
massa oleviin maakuntakaavoihin ratkaise-
malla merkittävän idän suunnan kasvuvyö-
hykkeen kytkeytyminen maakunnan alue-
rakenteeseen. Östersundomin hyväksytys-
sä maakuntakaavassa on otettu huomioon 
muuttuneet tavoitteet, ja liitto on maan-
käyttö- ja rakennuslain edellyttämällä taval-
la näin pitänyt kaavan ajan tasalla. Maakun-
takaavaa on laadittu rinnan yhteisen yleis-
kaavan kanssa ja yleiskaava on maakunta-
kaavan mukainen. Östersundomin maakun-
takaava on hyväksytty maakuntavaltuustos-
sa 12.6.2018, mutta kaava ei ole tullut lain-
voimaiseksi. Östersundomin maakuntakaa-
van hyväkymispäätöksestä on valitettu. Va-
litukset kohdistuvat erityisesti maakunta-
kaavan valkoisiin alueisiin, jotka yhteisessä 
yleiskaavassa on osoitettu pääosin selvitys-
alueen merkinnällä. Yleiskaavassa on selvi-
tysalueelle annettu kaavamääräyksiä, joiden 
tarkoituksena on varmistaa alueen luontoar-
vojen säilyminen. Määräykset on kohdistet-
tu sekä suoraan selvitysalueen aluevaraus-
merkinnälle että ajoitusmääräyksiin (ks. lu-
ku 4.8 Selvitysalue).

Voimassa olevista maakuntakaavoista 
poikkeaminen on perusteltua, koska niiden 
osoittama ratkaisu on vanhentunut eikä vas-
taa valtakunnallisia, maakunnallisia ja seu-
dullisia tavoitteita, joiden mukaan  alue on 
yksi metropolimaakunnan tärkeimmistä uu-
sista kasvualueista. Tällä kasvualueella voi-
massa olevat kaavat eivät mahdollista Hel-
singin seudun voimakkaan kasvun edellyttä-
mää määrää uusia asuntoja, työpaikkoja ja 
palveluita tiiviisti raideliikenteeseen perus-
tuvaan joukkoliikenteeseen tukeutuen.

Helsingin seudun yhteistyönä tehtäväs-
sä maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL 
2019 -suunnitelmassa kerrotaan, miten seu-
tua kehitetään vuosina 2019-2050. Ensisijais-
ten maankäyttövyöhykkeiden määräytymi-
sen kaksi keskeistä kriteeriä ovat: 1. Maan-
käyttö täydentää ensisijaisesti olemassa ole-
vaa kaupunkirakennetta. 2. Asuminen sijoi-
tetaan seudulla siten, että se tukee palvelui-
den ja työpaikkojen saavutettavuuden pa-
rantamista erityisesti kestävillä kulkumuo-
doilla. ”MAL 2019 -suunnitelman ensisijaiset 
vyöhykkeet koostuvat hyvän kestävän saa-
vutettavuuden alueista ja kuntien keskus-
toista. Vyöhykkeet on määritelty siten, että 
nykyiseen infraan ja jo päätettyihin hankkei-
siin tukeutuvat alueet muodostavat maan-
käytön ydinalueen, minkä lisäksi joukkolii-
kenneinvestointeja ja -ratkaisuja edellyttä-
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Kartta. Östersundomin yhteinen yleiskaava upotettuna voimassa olevien maakun-
takaavojen yhdistelmään (Pohjakartta Maanmittauslaitos ja Uudenmaan liitto).

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017

¢ 0 3,5 7 km

vät alueet on osoitettu rasteroituina kasvu-
suuntina. Näiden kasvusuuntien maankäy-
tön seudullisesti merkittävä kehittäminen 
on perusteltua sitoa uusiin kestävää saavu-
tettavuutta parantaviin liikenneinvestointei-
hin. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi metron 
itäiseen jatkeeseen tukeutuva Östersundom 
ja Länsirataan liittyvä Histan alue.” Suunni-
telmaluonnoksessa Itämetro Mellunmäki–
Majvik on ajoitettu vuoden 2030 jälkeen to-
teutettaviin hankkeisiin.

Östersundomin yhteinen yleiskaava 
poikkeaa tavanomaista enemmän voimas-
sa olevasta maakuntakaavasta, mikä palve-
lee MRL:n lakiehdotuksen 48 § perusteluis-
sa mainittua tarkoitusta parantaa kaavajär-
jestelmän kykyä ohjata kaupunkiseudun ke-
hitystä nopeasti muuttuvissa olosuhteissa. 
Yleiskaava on tarpeen Helsingin seudun kau-
punkimaisen rakenteen laajentumisen mah-
dollistamiseksi, seudun idän suunnan moni-
puolisuuden ja elinvoimaisuuden turvaami-
seksi ja Östersundomin alueen kaavatilan-
teen selkiyttämiseksi.

9.5.2 Yleiskaavan sopeutuminen maakun-
takaavan kokonaisuuteen
MRL 48 § 2. momentin mukaan tulee maa-
kuntakaavasta poikkeavaa yhteistä yleiskaa-
vaa laadittaessa huolehtia siitä, että yleis-
kaava sopeutuu maakuntakaavan kokonai-
suuteen. Yleiskaava poikkeaa voimassa ole-
vista maakuntakaavoista mm. rakentamis-
alueiden sijainnin ja laajuuden, viher- ja vir-
kistysalueiden sekä liikenneyhteyksien osal-
ta, mutta sopeutuu maakuntakaavakokonai-
suuteen. Vertailu kaavojen välillä on esitet-
ty edellä luvussa 9.3. Alla olevalla kartalla on 
esitetty Östersundomin yhteinen yleiskaa-
va upotettuna voimassa olevien maakun-
takaavojen yhdistelmäkarttaan. Yleiskaa-
va sopeutuu yleiskaava-aluetta ympäröivien 
maakuntakaavojen maankäyttöratkaisuihin. 
Yleiskaava on maakuntakaavakokonaisuu-
den tavoitteiden ja periaatteiden mukainen.

Yhteisen yleiskaavan valmistelua on oh-
jannut Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaa-
va, Östersundomin alue (jäljempänä Öster-

sundomin maakuntakaava), jota on laadit-
tu rinnan yhteisen yleiskaavan kanssa ja joka 
perustuu alueen nykyisiin valtakunnallisiin ja 
maakunnallisiin tavoitteisiin. Yleiskaava to-
teuttaa Östersundomin maakuntakaavan ta-
voitteita ja on sen mukainen.

Östersundomin alue sisältyy myös Uu-
simaa-kaava 2050 -kokonaismaakuntakaa-
vaan, jonka valmistelu on käynnistetty ke-
väällä 2017. Uusimaa-kaava tulee voimaan 
tullessaan korvaaman voimassa olevat maa-
kuntakaavat sekä Östersundomin alueen 2. 
vaihemaakuntakaavan. Uusimaa-kaavan 
2050 luonnos oli nähtävillä syksyllä 2018. 
Luonnoksessa Östersundomin alueen rat-
kaisu on pääperiaatteiltaan sama kuin Öster-
sundomin maakuntakaavassa. Yleiskaava on 
Uusimaa-kaavan 2050 luonnoksen keskeis-
ten periaatteiden ja perustavoitteiden mu-
kainen ja sopeutuu siten myös tulevan koko-
naismaakuntakaavan kokonaisuuteen.
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9.5.3 Maakuntakaavan sisältövaatimusten 
huomioon ottaminen
MRL 48 § 2. momentin mukaan on maakun-
takaavasta poikkeavaa yhteistä yleiskaavaa 
laadittaessa otettava soveltuvin osin huomi-
oon, mitä MRL 28 §:ssä säädetään maakun-
takaavan sisältövaatimuksista.

MRL 28 § Maakuntakaavan sisältövaati-
mukset:

"Maakuntakaavaa laadittaessa on valta-
kunnalliset alueidenkäyttötavoitteet otet-
tava huomioon siten kuin siitä edellä sääde-
tään. Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä 
huomiota maakunnan oloista johtuviin eri-
tyisiin tarpeisiin. Kaava on mahdollisuuksi-
en mukaan yhteen sovitettava maakunta-
kaava-alueeseen rajoittuvien alueiden maa-
kuntakaavoituksen kanssa.

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 77 
§:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjel-
mien ja -päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitet-
tua maisema-aluetta koskevien perustamis-
päätösten tulee olla ohjeena kaavaa laadit-
taessa.

Kaavaa laadittaessa on kiinnitettävä eri-
tyisesti huomiota:
1) maakunnan tarkoituksenmukaiseen alue- 
ja yhdyskuntarakenteeseen;
2) alueiden käytön ekologiseen kestävyy-
teen;
3) ympäristön ja talouden kannalta kestäviin 
liikenteen ja teknisen huollon järjestelyihin;
4) vesi- ja maa-ainesvarojen kestävään käyt-
töön;
5) maakunnan elinkeinoelämän toiminta-
edellytyksiin;
6) maiseman, luonnonarvojen ja kulttuuripe-
rinnön vaalimiseen; sekä
7) virkistykseen soveltuvien alueiden riittä-
vyyteen.

Kaavaa laadittaessa on myös pidettävä 
silmällä alueiden käytön taloudellisuutta ja 
sitä, ettei maanomistajalle tai muulle oikeu-
den haltijalle aiheudu kohtuutonta haittaa. 
Kaavaa laadittaessa on selvitettävä, kenen 
toteutettavaksi kaava ja sen edellyttämät 
toimenpiteet kuuluvat.

Edellä tässä pykälässä mainitut seikat on 
selvitettävä ja otettava huomioon siinä mää-
rin kuin maakuntakaavan tehtävä yleispiir-
teisenä kaavana edellyttää."

Laissa luetellut maakuntakaavan sisäl-
tövaatimukset on otettu riittävästi huomi-
oon yhteisen yleiskaavan laadinnassa. Yleis-
kaava-alueella ei ole suunnittelun aikana ol-
lut voimassa ajantasaista maakuntakaavaa. 
Siksi yleiskaavan laadinnassa on korostunut 
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoittei-
den sekä luonnonsuojelulain (1096/1996) 7 ja 
77 §:ssä tarkoitettujen luonnonsuojeluohjel-
mien ja -päätösten sekä 32 §:ssä tarkoitettua 
maisema-aluetta koskevien perustamispää-
tösten ohjaavuus. Yleiskaavoitusta on myös 
ohjannut yhtäaikaisesti valmistelussa ollut 
Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Ös-
tersundomin alue. Maakuntakaavoituksen 
käyttämät ja tuottamat ajantasaiset tiedot, 
selvitykset ja vaikutusten arvioinnit ovat jat-
kuvasti olleet käytettävissä myös yleiskaa-
vatyössä. Yleiskaavatyössä on tutkittu eri-
laisia maankäytön ratkaisuja ja laadittu nii-
tä koskien kattavasti ylikunnallisia selvityk-
siä ja arviointeja. Erityinen painoarvo on ol-
lut luonnonsuojelulain 10 luvun tarkoittamil-
la Natura 2000-alueita koskevilla erityissään-
nöksillä. Yleiskaavassa on lain edellyttämäl-
lä tavalla kiinnitetty huomiota maakunnan 
oloista johtuviin erityisiin tarpeisiin.
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10.1 Kaavatalous

10.1.1 Kustannukset
Uuden kaupunkirakenteen toteuttaminen 
pääosin rakentamattomaan ympäristöön 
edellyttää merkittäviä investointeja infra-
struktuuriin. Kaava-alueen toteuttaminen 
ja täten myös sen kustannukset jakautuvat 
usealle vuosikymmenelle, mutta eri osa-alu-
eiden käyttöönoton edellytyksenä on oleelli-
sia etupainotteisia kynnysinvestointeja. Kus-
tannusten toteutumisajankohtaan ja suu-
ruuteen pystytään vaikuttamaan jatkosuun-
nittelussa.

Laskennassa huomioituja alueen toteut-
tamisen edellytysinvestointeja ovat esira-
kentaminen, johtosiirrot, kadut, sillat, liitty-
mät, puistot, varhaiskasvatus, perusopetus 
ja teknisen huollon tukikohdat. Katujen ja 
teiden määräksi on oletettu 20 prosenttia ra-
kentamisalueen pinta-alasta. Tämän pohjal-
ta katualueiden kustannukseksi on arvioitu 
noin 750 miljoonaa euroa. Koko kaava-alu-
een liikenneverkoston kytkeminen edellyt-
tää useita siltoja uusille sekä olemassa ole-
ville liikenneväylille ja näiden kustannuksek-
si on arvioitu noin 190 M€.

Kaava-alueelle rakennetaan uusia puisto-
ja ja virkistysalueita sekä ehostetaan nykyi-
siä viher- ja metsäalueita. Kuntien toteutta-
mille investoinneille puistoihin ja virkistyk-
seen on arvioitu kustannuksia noin 140 mil-
joonaa euroa.

Kunnallisen palveluinfran toteuttamisen 
kustannukset ovat kokonaisuudessa merkit-
tävät ja ne toteutuvat alueittain väestömää-
rän ja tarpeen kasvaessa. Palvelujen raken-
tamisen volyymi ja ajoitus on ohjelmoitava 
vastaamaan kulloistakin asukasmäärää ja 
-profiilia. Palveluinfran kustannuksiksi on ar-
vioitu 450 miljoonaa euroa 80 000 asukkaan 
väestöennusteella ja 550 M€ 100 000 asuk-
kaan väestöennusteella.

Alueen esirakentamiskustannukseksi on 
alustavasti arvioitu noin 200 miljoonaa eu-
roa. Esirakentamisinvestoinnin etupainot-
teisuus riippuu käytettävistä menetelmistä. 
Lopullisten esirakentamismenetelmien täs-
mentymisen, toteutusaikataulun ja maan-

omistussuhteiden muutosten myötä kustan-
nukset ja näistä kunnille aiheutuvat osuudet 
voivat vielä merkittävästikin muuttua. Esi-
rakentamiskustannuksiin on arvioitu myös 
Korsnäsin ja Karhusaaren rantarakenteiden 
kustannukset.

Kustannukset on esitetty vuoden 2016 
hintatasossa ja ovat verottomia ja nimellis-
arvoisia.

Edellytysinvestointien lisäksi on arvioitu 
kaava-alueella mahdollisesti syntyviä kulu-
ja, jotka riippuvat rakentamislaajuudesta ja 
-aikataulusta, sekä poliittisesta päätöksen-
teosta. Näitä kustannuksia ovat muun muas-
sa uimahallit, kulttuurikeskus, sairaala sekä 
venesatamat. Myös metro on erotettu alu-
een toteuttamisen edellytysinvestoinneista 
ja se tulee käsitellä erillisenä liikennehank-
keena osana seudullista järjestelmää. 

Metron toteuttamisen kokonaiskustan-
nukseksi on arvioitu noin 700 miljoonaa eu-
roa. Metron kustannuksiin osallistuvat tahot 
ja näiden osuudet selviävät myöhemmin 
erillisissä neuvotteluissa. Myös Porvoonväy-
län ja Kehä III:n eritasoliittymien toteutumi-
nen ja kustannusjako osallisten kesken sel-
viävät tulevissa neuvotteluissa, mutta tässä 
laskennassa oletuksena on kuntien osuuden 
olevan 70 % kokonaiskustannuksista.

Kaava mahdollistaa myös pikaraitio-
tieyhteyden tukemaan julkista liikennettä 
sekä alueen sisällä että ympäröiviin suun-
tiin. Pikaraitiotien kustannuksia ei ole esi-
tetty laskelmissa ja hankkeen tarve selvite-
tään jatkosuunnittelun yhteydessä erillis-
hankkeena.

Edellä mainittujen kustannusten lisäksi 
alueen kunnille arvioidaan kertyvän maan-
hankintakustannuksia noin 200 miljoonaa 
euroa, joista noin kaksi kolmannesta on jo 
toteutunut.

Yhdyskuntateknisen huollon järjestel-
mien rakentamisen kustannuksista vastaa-
vat verkonhaltijat, ja ne kerätään alueiden 
rakentuessa liittymismaksuina. Vesihuollon 
kustannukseksi on arvioitu 190 miljoonaa eu-
roa, kaukolämpöverkon kustannukseksi 40 
miljoonaa euroa ja sähkön keskijännitever-
kon kustannukseksi noin 35 miljoonaa euroa.

10.1.2 Tulot
Kunnat saavat tuloja kaavoituksen aikaan-
saaman maan arvonnousun johdosta maan 
myynnin ja vuokrauksen kautta sekä maan-
käyttömaksuina. Yhteensä tuloja maan-
käytöstä on arvioitu kunnille kertyvän noin 
1,8–2,3 miljardia euroa.  

Maanomistuksella on merkittävä vai-
kutus kuntien tuloihin ja suuren yksityisen 
maanomistuksen vuoksi kaavoituksen ai-
kaansaama maan arvonnousu ei tuloudu 
täysimääräisesti kunnille. 

10.1.3 Kokonaistalous
Uuden alueen käyttöönotto ja rakentami-
nen edellyttää merkittäviä ja etupainottei-
sia investointeja. Edellytysinvestointien kus-
tannuksiksi on arvioitu kokonaisuudessaan 
noin 1,8–1,9 miljardia euroa, eli 250–300 €/k-
m² (asunto- ja elinkeinorakentamisesta). 
Erillisinvestoinneista on arvioitu toteutues-
saan aiheutuvan lisäksi noin 1,0 miljardin eu-
ron kokonaiskustannukset, eli noin 150 €/k-
m², josta metroinvestoinnin osuus on noin 
700 M€. Erillisinvestoinnit tulevat vain osit-
tain kuntien maksettaviksi. Kokonaiskustan-
nuksia voidaan siis pitää kohtuullisina verra-
ten yleiseen kustannustasoon pääkaupunki-
seudulla.

Kun maankäytöstä saataviksi tuloiksi on 
arvioitu noin 1,8–2,3 miljardia euroa, pysty-
tään maanarvon noususta kunnille saatavil-
la tuloilla kattamaan alueen toteuttamisen 
edellytysinvestoinnit, mutta osa erillisinves-
toinneista tulee rahoittaa muilla keinoilla. 
Tämä johtuu alueelle pääosin uutena raken-
nettavasta infrastruktuurista ja suuresta yk-
sityisestä maanomistuksesta. Maan arvon-
noususta kunnille tulevia tuloja voidaan kas-
vattaa aktiivista maanhankintaa jatkamalla 
ja onnistuneilla, alueen yleisarvostusta nos-
tavilla toimenpiteillä. Kuntien ja rakennut-
tajien investointitarvetta voidaan pienentää 
järkevällä massataloudella ja toteuttamisen 
vaiheistuksella, edullisia esirakentamisme-
netelmiä hyödyntämällä sekä hyvillä suun-
nitteluratkaisuilla.

10 Kaavatalous ja toteuttaminen 
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10.2 Laajemmat talousvaikutukset
Östersundomin yleiskaava-alueen toteut-
taminen mahdollistaa pääkaupunkiseudun 
kasvamisen itään päin ja lisääntyvän väes-
tönkasvun. Östersundomin mahdollistama 
asuntotarjonnan lisäys on seudullisesti mer-
kittävä, mikä voi hillitä asumisen hintakehi-
tystä. Liikennemallinnusten mukaan alueen 
asukkaat liikkuvat edullisemmin suhteessa 
Helsingin seudun keskiarvoon, mikä laskisi 
koko seudun tasolla keskimääräisiä liikku-
misen kustannuksia. Östersundomin kehit-
tyminen kasvattaisi merkittävästi Helsingin 
seudun kaupunkialuetta, jolla olisi koko kau-
punkialueen koosta johtuvien kasautumis-
hyötyjen kautta vaikutusta kaupunkialueen 
yritysten tuottavuuteen.

Määrällisesti yleiskaavan kuntataloudelli-
sia ja aluetaloudellisia vaikutuksia on arvioi-
tu erillisessä selvitystyössä. Kuntataloudel-
listen vaikutusten arvioinnissa, jossa on kaa-
vatalouden lisäksi huomioitu alueen verotu-
lojen ja palvelutuotannon kustannusten vai-
kutus vuosina 2020 - 2060, merkittävä osa 
kustannusten nykyarvosta kertyy kunnan 
palvelutuotannon kustannuksista, ja tulois-
ta vastaavasti verotulojen kautta. Yleiskaa-
van kuntataloudellinen kokonaisnettovaiku-
tus ilman metroinvestointia on selvityksen 
mukaan noin +200–550 miljoonaa euroa asu-
kasmäärästä riippuen eli keskimäärin noin 3 
000–5 500 euroa uutta asukasta kohti. Kun-
tataloudellisesti 100 000 asukkaan väestö-
tavoite on 80 000 asukkaan väestötavoitet-
ta kannattavampi.

Östersundomin vaikutus aluetalouteen 
Helsingin seudulla on merkittävä. Selvityk-
sen mukaan alueen toteuduttua potentiaa-
linen työllisyysvaikutus kerrannaisvaikutuk-
sineen koko Helsingin seudulla on noin 23 

000–72 000 henkilötyövuotta vuodessa ja 
vaikutus arvonlisäykseen noin 2–7 miljardia 
euroa vuodessa. Mallinnuksen mukaan vai-
kutukset olisivat voimakkaampia skenaari-
ossa, jossa Östersundomista onnistutaan ke-
hittämään vahvasti kiertotalouteen pohjau-
tuva alue. Lisäksi alueen rakentamisella on 
hankkeen suuruudesta johtuen merkittävä 
työllisyys- ja arvonlisäysvaikutus alueen ra-
kentumisen aikana.

10.3 Alueen käyttöönoton 
kynnyskustannukset
Yleiskaavan toteuttaminen perustuu met-
ron rakentamiseen. Keskusten, asuntoval-
taisten alueiden sekä vähittäiskaupan suur-
yksiköiden toteuttaminen on sidottu kaava-
määräyksellä metroyhteyden sitovaan to-
teuttamispäätökseen. Raideliikenneinves-
toinnit ovat suuria ja pitkäikäisiä investoin-
teja. Ne suunnitellaan käyttötalouden kan-
nalta tehokkaiksi ja siten, että matkustaja-
kapasiteetti on riittävä. Kapasiteetin tulee 
olla riittävä vastaanottamaan myös mah-
dollisia kulkumuotojakaumissa ja matkaky-
synnässä tapahtuvia muutoksia.

Kokonaisinvestointi neljän aseman met-
rolinjalle on noin 700 milj. €. Itämetron jatka-
minen Mellunmäestä Majvikiin on Helsingin 
seudun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa 
(HLJ 2015) ajoitettu aloitettavaksi vuosien 
2026–2040 välisenä aikana. Metron toteut-
taminen edellyttää kuntien, HSL:n ja valtion 
välistä yhteistyötä.

Rakentamisalueiden toteuttaminen edel-
lyttää uuden pääkatuyhteyden ja siihen liit-
tyvien vesi- ja energiahuollon runkolinjojen 
rakentamista. Kustannusten suuruusluokka 
on 150 milj. €. Tämä mahdollistaisi suunnit-

telualueen käyttöönoton lähes vapaassa jär-
jestyksessä.

Mustavuoren ja Sipoonkorven välisen 
ekologisen yhteyden kehitettävä osa edel-
lyttää vihersiltojen tai alikulkujen rakenta-
mista sekä pyyn liikkumisen kannalta tärkei-
den yhteyksien kehittämistä ennen Länsisal-
men asuntoalueen toteuttamista. Kehitettä-
vän osan kustannusarvio on 5 milj. €.

Yleiskaavassa on osoitettu alue maa-ai-
neksen välivarastoinnille ja käsittelylle se-
kä puhtaiden ylijäämämaiden loppusijoi-
tukselle. Tavoitteena on ylijäämämassojen 
ja kiviaineksen tehokas hyödyntäminen alu-
eella sekä lyhyet kuljetusetäisyydet. Tehos-
tamisella ja ennakoivalla massahallinnalla 
voidaan yleiskaava-alueella saavuttaa mer-
kittäviä säästöjä suunnittelemattomaan ti-
lanteeseen verrattuna. Hyötyjen saaminen 
edellyttää maa-ainesten käsittelyalueen 
käyttöönottoa aluerakentamisen alkaessa.

Yleiskaavassa on osoitettu Porvoonväy-
lälle (Vt 7) eritasoliittymävaraus olemassa 
olevien Landbon ja Kehä III:n eritasoliittymi-
en väliin. Uuden eritasoliittymän kustannus-
arvio on noin 40 milj. €.

Aluerakentaminen voidaan aloittaa etu-
painotteisesti Majvikin ja Karhusaaren kaa-
varunkoalueilla, joiden toteuttaminen on 
osin mahdollista riippumatta yleiskaavan 
etenemisestä. Majvikin aloitusalue tukeu-
tuu pääosin olemassa olevaan infrastruk-
tuuriin. Karhusaaren rakentamisen mahdol-
listavat kynnysinvestoinnit (Korsnäsin silta ja 
kunnallistekniikan runkoyhteydet) ovat arvi-
olta 20 milj. €.

Granön kehittyminen seudulliseksi virkis-
tys-, matkailu ja vapaa-ajan alueeksi edellyt-
tää uuden sillan rakentamista. Sillan kustan-
nusarvio on 20–25 milj. €.

METRO 700 M€
MUU JULKINEN PALVELUINFRA 310 M€
ERILLISINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1,0 mrd. €

Taulukko 7.  
Erillisinvestoinnit (Alv 0 %). 

ALUEELLINEN ESIRAKENTAMINEN 200 M€
KADUT 750 M€
SILLAT JA ERITASOLIITTYMÄT 190 M€
PUISTOT JA VIRKISTYSALUEET 140 M€
PALVELUINFRA 450 - 550 M€
MUUT 30 M€
EDELLYTYSINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1,8 - 1,9 mrd. €

Taulukko 6.  
Kaavan toteuttamisesta aiheutuvat edellytysin-
vestointien kustannukset kunnille (Alv 0 %). 
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10.4 Toteuttamisen aikataulu ja 
vaiheistus 
Toteutuksen arvioitu kokonaiskesto on 
40–45 vuotta. Toteutus alkaa vaiheittain 
2020-luvulta alkaen ja lopputilanne saavu-
tetaan noin vuonna 2060. Pääkaupunkiseu-
dun asuntotuotannon tasoksi on arvioitu va-
jaat 10 000 asuntoa vuodessa vuoteen 2030 
saakka. Kun päätös metron toteuttamises-
ta on tehty, Östersundomin yleiskaava-alu-
een osuus em. asuntotuotantomääristä voi-
si kasvaa parhaimmillaan 10–15 %:iin, mikä 
edellyttää yli 1 000 asunnon vuosituotantoa.

Tavoitteena on käynnistää tarkempi 
suunnittelu yleiskaavan hyväksymisen jäl-
keen. Osalle kaava-aluetta voi olla tarpeen 
laatia yleiskaavaa tarkempi osayleiskaava 
tai kaavarunko ennen asemakaavojen laa-
dintaa. Lisäksi esim. infrahankkeet edellyt-
tävät tarkempia erillissuunnitelmia.

Kunnallisteknisten järjestelmien raken-
tamisen aikataulu ja vaiheistus sovitaan yh-
teistyössä osalliskuntien sekä näiden alueel-
la toimivien kunnallisteknisten toimijoiden 
kanssa. Tähän liittyy myös vesihuollon toimi-
aluerajojen tarkistaminen. Kaava edellyttää 
vesihuollon, sähkönjakelun, kaukolämmön 
ja tietoliikenteen runkoverkkojen rakenta-
mista. Yhdyskuntateknisen huollon tunnelin 
mahdollinen toteuttaminen parantaa alueen 
eri osien aikataulullisesti joustavaa käyttöön 
ottamista.

Aluerakentamisen vaiheistus riippuu mo-
nista eri tekijöistä kuten kysyntätilanteesta, 
maanomistusoloista ja raideliikenneinves-
tointien toteutusaikataulusta. Helsingin seu-
dun liikennejärjestelmäsuunnitelmassa (HLJ 
2015) esitetään itämetron jatkeen, samoin 
kuin alueen tie- ja katuverkoston toteutuk-
sen ajoittuvan aikajaksolle 2026–2040. Yleis-
kaavassa keskusten, asuntovaltaisten aluei-
den ja vähittäiskaupan suuryksiköiden to-
teuttaminen on sidottu kaavamääräyksel-
lä metroyhteyden sitovaan toteuttamis-
päätökseen. Alustava ajankohta metropää-
tökselle on suunnitelmien valmiuden osalta 
2020-luvun puolivälissä. Ennen metron to-
teuttamispäätöstä alueella voidaan asunto-
tuotannon osalta lähtökohtaisesti toteuttaa 
vain vähäistä nykyiseen infrastruktuuriin pe-
rustuvaa täydennysrakentamista. Yleiskaa-
van alustava toteutusohjelma perustuu sii-
hen, että itämetron jatke toteutetaan kerral-
la Majvikiin asti vuosina 2030–2034. Ennen 
toteuttamista voidaan nykyiseen metrolin-
jaan liittyvää bussiliikennettä kehittämällä 
käynnistää aluerakentamisen aloitusaluei-
ta. Metron rakentaminen mahdollistaa alue-
rakentamisen aloittamisen samanaikaisesti 

Kuva 39. 1 vaihe: ennen metroa.

Kuva 40. 2. vaihe: metroasemia ympäröivät alueet.

Kuva 41. 3. vaihe: lopputilanne.
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Länsisalmessa, Östersundomissa, Sakarin-
mäessä ja Majvikissa. Länsisalmen rakenta-
minen alkaa kuitenkin mahdollisesti myö-
hemmin johtuen yleiskaavan ajoitusmäärä-
yksestä (pohjois-eteläsuuntainen ekologi-
nen yhteys tulee olla olemassa yleiskaavan 
toteuttamisen kaikissa vaiheissa). Raken-
taminen keskittyy aluksi metroasemien ja 
pääkadun yhteyteen. Rakentaminen etenee 
vähitellen metron liityntäliikenteen piirissä 
oleville alueille kuten Landbo ja Puroniitty. 
Alustavan toteuttamisohjelman mukaan ra-
kentamisen painopiste on 2030- ja 2040-lu-
vuilla. Pääosa kaavavarannosta voisi olla ra-
kennettu vuoteen 2060 mennessä. Metron 
toteutusaikataulu tarkentuu jatkossa.

10.5 Massojen hallinnan ohjelmointi
Alueen massataloudesta on laadittu mas-
sojenhallintaohjelma (Sito Oy, 20.10.2012). 
Sen tarkoituksena on määrittää Östersundo-
min yhteisen yleiskaava-alueen rakentami-
sessa syntyvien ja tarvittavien uusiutumat-
tomien luonnonvarojen (maa- ja kiviaines-
materiaalien) määrää ja niiden alueellista ja-
kautumista. Lisäksi tavoitteena oli määrittää 
ja ehdottaa tarvittavat toimenpiteet luon-
nonvarojen käytön omavaraisuuden saavut-
tamiseksi.

Massojen hallinnan ohjelmointi on jatku-
va prosessi, joka täydentyy ja tarkentuu kaa-
voituksen, suunnittelun ja toteutusaikatau-
lun tarkentuessa. Sen tavoitteena on ekote-
hokas materiaalikierto ja alueellinen omava-
raisuus.

Rakentamisessa kulutetaan luonnon-
varoja, mutta rakentamisen aikana syntyy 
myös materiaalivirtoja. Tehokas materiaa-
likierto tarkoittaa sitä, että materiaali tuo-
tetaan ja käytetään mahdollisimman lähel-
lä syntypaikkaa, materiaalikierrosta pois-
tuu mahdollisimman vähän raaka-ainet-
ta ja materiaali käytetään parhaassa mah-
dollisessa käyttötarkoituksessa. Massatasa-
painoon voidaan vaikuttaa myös tuottamal-
la tarvittavia materiaaleja alueen ulkopuo-
lelta. Noudattamalla massahallinannan pe-
riaatteita saavutetaan säästöjä sekä ympä-
ristön että talouden kannalta.

10.6 Natura 2000 -alueita koskeva 
seuranta
Natura-arvioinnissa (Sito Oy 2017) on kuvat-
tu Natura-alueita koskevaa seurantaa seu-
raavasti: 

Mustavuoren lehto ja Östersundomin lin-
tuvedet -Natura-alueen osalta virkistyskäy-

tön vaikutuksia pyyhyn, kehrääjään, ruis-
rääkkään ja silikaattikalliot luontotyyppiin 
esitetään seurattaviksi. Selvitysalueelle laa-
ditaan virkistyskäytön ohjaamisen ja luon-
nonhoidon suunnitelma, joka voi sisältää 
myös esityksen kaavan aiheuttamien vaiku-
tusten seuraamiseksi. Suunnitelman laatimi-
sen tueksi perustetaan työtä ohjaava ryhmä, 
johon olisi suotavaa kutsua jäseniksi Uuden-
maan ELY-keskus ja Metsähallituksen luon-
topalvelut sekä tarvittaessa asiantuntijajä-
seniä. Seurantatoimenpiteet voidaan mää-
ritellä myös Natura-alueelle laadittavassa 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa.

Myös ekologisen yhteyden kehitettävän 
osan kehittäminen edellyttää seurantaa. 
Seuranta tulee kohdentaa erityisesti pyyn 
liikkumiseen Mustavuoren ja Sipoonkorven 
välillä, ja seuranta olisi hyvä aloittaa jo ny-
kytilanteessa, jolloin saadaan tietoa pyiden 
liikkumisesta alueen eri osissa yleiskaavan 
toteuttamisen eri vaiheissa.

Sipoonkorven Natura-alueen osalta Met-
sähallitus on laatinut kansallispuistolle hoi-
to- ja käyttösuunnitelman. Hoito- ja käyttö-
suunnitelma käsittää myös seurannan, mut-
ta seuranta ei huomioi Östersundomin yleis-
kaavaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman mää-
rittämän seurannan lisäksi esitetään tehtä-
väksi luontotyyppeihin kohdistuva seuranta, 
joka kohdistuu Sipoonkorven Natura-alueen 
eteläosaan, jonne lähivirkistyskäytön voi-
daan olettaa suuntautuvan lähimmiltä asu-
tukseen osoitetuilta alueilta ja leirintäalueel-
ta. Seuranta voidaan myös sovittaa yhteen 
alueella tehtävän muun seurannan kanssa.  

Seurannan perusteella voidaan suunni-
tella paremmin hoitotoimet ja ohjata alueen 
käyttöä. Seuranta tulee suunnitella yhteis-
työssä Metsähallituksen kanssa.

10.7 Cleantech
Östersundomin alueen rakentamisessa py-
ritään strategisiin kumppanuuksiin rakenne-
tun ympäristön ja ns. cleantech-aloilla toi-
mivien yritysten kanssa. Tavoitteena on in-
vestoida ratkaisuihin, joilla parannetaan kas-
vualoilla toimivien yritysten kilpailukykyä ja 
näin ollen mahdollisuuksia työllistää ja var-
mistaa kaupungin veropohjan kehittyminen 
pitkällä tähtäyksellä. Ilmastomyönteisiä rat-
kaisuja haetaan mm. materiaalitehokkuu-
den ja uusiutuvan energian alueilla. Uudet 
asumisratkaisut ja innovatiiviset palvelut 
edesauttavat, että myös alueen loppukäyt-
täjät motivoituvat toimimaan luonnonvaro-
ja ja ilmastoa säästävällä tavalla.

Östersundomin sijainti Vuosaaren sata-

man vieressä luo mahdollisuuksia Vuosaaren 
ja Helsinki-Vantaan lentoaseman välisen ke-
hityskäytävän muodostumiselle. Nykyisille 
ja tulevaisuudessa Helsingin seudulle sijoit-
tuville tuotantoyrityksille sujuva yhteys se-
kä Vuosaareen että lentoasemalle on suuri 
etu. Porvoonväylän vyöhyke tarjoaa sijainti-
paikan laajamittaiseen elinkeinotoimintaan 
ja yhdyskuntatekniseen huoltoon liittyvään 
toimintaan.

Helsinki kehittää Östersundomiin bio- 
ja kiertotalousintegraattia yhtenä Helsin-
gin smart&clean-ohjelman kärkihankkeis-
ta. Tarkoituksena on saada aikaan biotalou-
teen pohjautuva monipuolinen työpaikkako-
konaisuus, joka toteuttaa mm. kiertotalous-
periaatteita, liittyy luontevasti Östersundo-
min, Helsingin ja Helsingin seudun muuhun 
maankäyttöön sekä hyödyntää alueen si-
jaintitekijöitä.

10.8 Pientalokaupunki
Pientalokaupungin toteuttamisen kannalta 
on ratkaisevaa, että kaavoituksella, tontin-
luovutuksella ja toteutuksen ohjaamisella on 
määrätietoiset yhdenmukaiset periaatteet. 
Tavoitteena on luoda perinteisen kaavoituk-
sen ja tontinluovutuksen rinnalle kumppa-
nuusmalleja, joilla toteutuksen taloudelli-
suus ja vastaavuus loppukäyttäjän tarpeisiin 
voidaan varmistaa. Tuottajamuotoisten mal-
lien rinnalla on viime vuosina ajettu sisään 
mm. erilaisia ryhmärakennuttamismalleja.
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Östersundomin yhteinen yleiskaava on oike-
usvaikutteinen kaavakartan merkintöjen ja 
määräysten osalta. Yleiskaavalla on Maan-
käyttö- ja rakennuslain (MRL) 42 §:n mukai-
set oikeusvaikutukset. Yleiskaava on ohjee-
na laadittaessa ja muutettaessa asemakaa-
vaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpitei-
siin alueiden käytön järjestämiseksi. Yleis-
kaavan ratkaisut, kohdemerkinnät, alueva-
raukset- ja rajaukset täsmentyvät ja tarken-
tuvat asemakaavoituksessa perustuen ase-
makaavoituksen yhteydessä tehtäviin tar-
kempiin selvityksiin ja vaikutusten arvioin-
teihin.

Yleiskaava ei ole voimassa asemakaavoi-
tetulla alueella. Asemakaavoitetulla alueel-
la rakentaminen voi tapahtua voimassa ole-
van asemakaavan perusteella siitä huolimat-
ta, että toimenpide ei ole yleiskaavan mukai-
nen. Yleiskaava toimii siis ohjeena laaditta-
essa tai muutettaessa asemakaavaa. 

Viranomaisten on suunnitellessaan aluei-
den käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päät-
täessään niiden toteuttamisesta katsottava, 
ettei toimenpiteillä vaikeuteta yleiskaavan 
toteutumista.

Yleiskaava korvaa samaa aluetta koske-
van, aikaisemmin hyväksytyn yleiskaavan.

Rakentamisrajoitukset
MRL 43 § asettaa yleiskaavan alueelle eh-
dollisen rakentamisrajoituksen: Lupaa ra-
kennuksen rakentamiseen ei saa myöntää 
siten, että vaikeutetaan yleiskaavan toteu-
tumista. Lupa on kuitenkin myönnettävä, jos 
yleiskaavasta johtuvasta luvan epäämisestä 
aiheutuisi hakijalle huomattavaa haittaa ei-
kä kunta tai valtio lunasta aluetta tai suorita 
haitasta kohtuullista korvausta. 

Maisematyölupa
Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa on 
MRL 128 §:n nojalla seuraaville alueille mää-
rätty toimenpiderajoitus. Näillä alueilla mai-
semaa muuttavaa toimenpidettä, kuten 
maanrakennustyötä, puiden kaatamista tai 
muuta näihin verrattavaa toimenpidettä ei 
saa suorittaa ilman maisematyölupaa:

 – Viher- ja virkistysalueet, -yhteydet ja 
-kohteet

 – Suojelualueet ja -kohteet
 – Selvitysalue

Lunastuslupaan perustuva maan lunastaminen
Ympäristöministeriö voi myöntää kunnal-
le luvan lunastaa alueen, joka tarvitaan yh-
dyskuntarakentamiseen ja siihen liittyviin 

järjestelyihin tai muutoin kunnan suunnitel-
mallista kehittämistä varten. Lisäksi minis-
teriö voi myöntää luvan lunastaa alueen, jo-
ka on yleiskaavassa osoitettu liikenneväyläk-
si, asuntorakentamiseen tai siihen liittyvään 
yhdyskuntarakentamiseen ja jota tarvitaan 
kunnan suunnitelman mukaiseen yhdyskun-
takehitykseen (MRL 99 §).

Rakentamisen ohjaaminen
Östersundomin yhteisen yleiskaavan perus-
teella ei ole mahdollista suoraan myöntää 
rakennuslupaa. Yleiskaava-alueella raken-
taminen edellyttää pääsääntöisesti asema-
kaavaa. Ennen asemakaavoittamattoman 
alueen asemakaavoitusta voidaan kuiten-
kin alueella sallia yleiskaavan toteuttamista 
palvelevia toimenpiteitä yleismääräyksessä 
mainituin edellytyksin. Ennen asemakaavoi-
tusta voidaan lisäksi alueen käyttötarkoituk-
sesta riippumatta sallia olemassa olevien ra-
kennusten kunnossapito, korvaaminen uu-
della ja vähäinen laajentaminen siten, että 
asuntojen lukumäärä ei lisäänny. Rakennus-
paikat ja rakennusluvat asemakaavoitettu-
jen alueiden ulkopuolella edellyttävät suun-
nittelutarveratkaisua.

11 Oikeusvaikutukset
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 – Vaikutusten arviointiraportti, Östersun-
domin yhteinen yleiskaava, Helsingin 
kaupunki, kaupunkiympäristö, 19.6.2018.

 – Östersundomin liikennejärjestelmäselvi-
tys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017.

 – Teknistaloudellinen selvitys, Östersundo-
min yhteinen yleiskaava, Helsingin kau-
punki, kaupunkiympäristö, 19.6.2018.

 – Edellisen liite 20: Östersundomin metron 
rakennettavuus- ja kustannustarkastelu, 
uudet linjaukset (suora ja maanalainen), 
Sito Oy 31.5.2017.

 – Östersundomin yleiskaavaehdotus, talo-
udellisten vaikutusten arviointi, Ramboll 
Finland Oy 8.5.2017.

 – Östersundomin yleiskaavaehdotus - Kau-
pan palveluverkon suunnittelu ja vaiku-
tusten arviointi suoran metron vaihtoeh-
dossa, WSP Finland Oy, 30.3.2017.

 – Östersundomin yhteisen yleiskaava-alu-
een ekologisen verkoston tarkastelu, 
KSV, Ojala Anna, 26.6.2017.

 – Suora metro -kaavaehdotuksen luonto-
vaikutusten arviointi, Sito Oy & Enviro Oy 
31.3.2017.

 – Edellisen liite: Luontovaikutusten arvi-
oinnin täydennys, Helsingin kaupunki, 
kaupunkiympäristö, Pakarinen Raimo ja 
Koponen Heidi, 19.6.2018.

 – Arvio Östersundomin yhteisen yleis-
kaavan Suora metro –vaihtoehdon vai-
kutuksista Mustavuoren lehto ja Öster-
sundomin lintuvedet -Natura-alueeseen 
(FI0100065) sekä Sipoonkorven Natura-
alueeseen (FI0100066), Sito Oy & Ympä-
ristösuunnittelu Enviro Oy, 5.4.2017.

 – ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioin-
nista, 27.10.2017.

 – Vuorovaikutusraportti, muutettua yleis-
kaavaehdotusta koskevat lausunnot ja 
muistutukset, 19.6.2018.

12 Yleiskaava-aineistoon kuuluvat erillisraportit
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Maankäyttö, rakennettu ympäristö 
ja historia
Östersundomin yleiskaavaehdotus - Kau-

pan palveluverkon suunnittelu ja vai-
kutusten arviointi, WSP Finland Oy, 
30.11.2016.

Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu - 
Osa I: Kaavaluonnosta edeltäneet vaih-
toehdot, 28.3.2012.

Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertai-
lu - Osa II: Kaavaluonnosvaihtoehdot, 
28.3.2012.

Yleiskaavaehdotusta 9.12.2014 koskevat 
lausunnot ja muistutukset, 15.12.2017.

Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen val-
mistelun aikana, Östersundomin yhtei-
nen yleiskaava, 27.10.2014.

Vuorovaikutusraportti - Osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaa ja yleiskaava-
luonnosta koskevat mielipiteet ja kan-
nanotot sekä niihin annetut vastineet, 
9.2.2012.

Pientalokaupunki, Helsingin kaupunkisuun-
nitteluvirasto. 2014.

Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tu-
keminen Östersundomin kaavoitukses-
sa. Kaupunkitutkimus TA Oy, 29.2.2012.

Yleiskaavaluonnoksen selostus, 21.4.2011.
Yleiskaavaluonnos kaavakartta, 21.4.2011.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, tar-

kistettu 21.4.2011.
Östersundomin kaupunkipientalot. Luon-

nos. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
rasto, 2011.

Östersundomin osayleiskaavan leikekirja. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
2011.

Majvikin maankäyttösuunnitelma. Arkki-
tehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2011. 

Östersundomin rakennemallit. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010.

Östersundom ja kauppa. Helsingin kaupun-
kisuunnitteluvirasto, 2010.

Östersundomin yhteinen yleiskaava. Si-
poon Majvikin ja Granön suunnittelu-
periaatteet. Sipoo, 2010.

Omavaraisuus maankäytön suunnittelun 
tavoitteena, esimerkkialueena Granön 
saari Sipoossa. Eveliina Harsia, diplomi-

työ, 2010.
Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma. Helsin-

ki, Porvoo, Sipoo, Vantaa, 2009.
Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma - Lii-

kennejärjestelmäselvitys. Strafica Oy, 
2009.

Lounais-Sipoosta Helsinkiä - Maaseudusta 
kaupunkia. Sosiokulttuurinen selvitys 
liitosalueesta. WSP Finland Oy, Helsin-
gin kaupunkisuunnitteluviraston yleis-
suunnitteluosaston julkaisuja 2009:1. 

Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäris-
tö. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston yleissuunnitteluosaston selvi-
tyksiä 2008:3.

Liikenne
Östersundomin yhteiseen yleiskaavaan liit-

tyvät eritasoliittymien toteutettavuus-
selvitykset, Sito Oy, 2017

Östersundomin liikennejärjestelmä selvitys 
- suora metrolinjaus, Strafica Oy, 2017.

Länsisalmen metroaseman ympäristö – 
Liikenteen ja maankäytön suunnittelu 
yleiskaavaa varten, Sito Oy, 26.2.2016.

Östersundomin liikennejärjestelmäselvi-
tyksen päivitys, Strafica Oy, 2016.

Östersundomin kaavaehdotusvaiheen lii-
kennejärjestelmäselvitys, Strafica Oy, 
2015.

Östersundomin vesiliikenneselvitys ja ve-
siliikenteen vaikutusten arviointi. FCG 
Suunnittelu ja tekniikka Oy, 16.5.2014.

Itämetron linjaus Majvikissa – Fallbäckenin 
vaikutukset linjaukseen. WSP Finland 
Oy, 25.6.2013.

Östersundomin alueen pysäköinnin suun-
nitteluperiaatteet. Trafix Oy, 27.3.2013.

Östersundomin metro – Metroyhteyden 
teknisen ja yhdyskuntarakenteellisen 
näkökulman integrointi. Aalto-yliopis-
ton Insinööritieteiden korkeakoulu, ra-
kennustekniikan laitos. Johanna Kesä-
lä, diplomityö, 11.3.2013.

Östersundomin liikennejärjestelmävertailu. 
Strafica Oy, 31.1.2012.

Östersundomin yleiskaavan tie- ja pääkatu-
verkkoselvitys. Strafica Oy, 2011.

Östersundomin alueen liikenteen nykytila-

selvitys. Helsingin kaupunkisuunnitte-
luvirasto, 2011.

Östersundomin yleiskaava-alueen jouk-
koliikenneselvitys. Luonnos. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011.

Östersundomin raidevaihtoehtojen vertai-
lu. Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-
to, 2011.

Majvikin metron esiselvitys. Sito Oy, 2011.
Östersundomin metron ja pikaraitiotien esi-

selvitykset. Tiivistelmä. Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto, 2010.

Itämetron esiselvitys. Sito Oy, Arkkitehtitoi-
misto HKP Oy, Strafica Oy & FCG Plane-
co Oy, 2010.

Östersundomin pikaraitiotien esiselvitys. 
WSP Finland Oy, 2010.

Östersundomin katuliikennefilosofia osa 
1 (ÖLF 1). Kalle Toiskallio, Lectus Oy, 
2010.

Yhdyskuntatekninen huolto ja 
yhdyskuntatalous
Östersundomin metron rakennettavuus- ja 

kustannustarkastelu - Uudet linjaukset 
(suora ja maanalainen), 31.5.2017

Östersundomin metron rakennettavuus- ja 
kustannustarkastelu - Pohjoinen linja-
us, Sito Oy, 30.12.2016

Östersundomin metron rakennettavuus- ja 
kustannustarkastelu - Suora linjaus, Si-
to Oy, 30.12.2016.

Östersundomin yleiskaavaehdotus – Talou-
dellinen arviointi, Ramboll Finland Oy, 
8.5.2017.

Östersundom ympäristömeluselvitys, Aku-
kon Oy, 2016.

Östersundomin maa-aines-YVA, Sito Oy, 
HKR, 2016

Östersundom Smart & Clean -visio ja ohjel-
ma - työpajojen yhteenveto, Ramboll 
Finland Oy, 30.11.2015.

Östersundomin yleiskaavan yhteiskunta-
taloudelliset vaikutukset, Deloitte Oy, 
2014.

Östersundomin metron rakennetta-
vuus- ja kustannustarkastelu, Sito Oy, 
10.9.2014.

Östersundomin yleiskaava-alueen hulevesi-

13 Muu valmisteluaineisto
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en hallinnan yleissuunnitelma. FCG Fin-
nish Consulting Group OY, 13.2.2012.

Östersundomin yleiskaavaluonnos – Katsa-
us kaavatalouteen. Helsingin kaupun-
kisuunnitteluviraston yleissuunnittelu-
osaston selvityksiä, 9.2.2012.

Vuosaari-Östersundom-yhteiskäyttötunne-
li – Kalliorakentamisen esisuunnitelma. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
8.2.2012.

Östersundomin osayleiskaava-alueen vesi-
huollon yleisjärjestelmäselvityksen päi-
vitys. Ramboll Finland Oy, 2012.

Massojenhallintaohjelma, Sito Oy, 2012.
Östersundomin Karhusaaren pohjoisrannan 

ja Korsnäsin rakennettavuusselvitys, 
FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy, 2012.

Krapuojan suistoalueen haitta-aine- ja kai-
vumaiden sijoituspaikkaselvitys. FCG 
Finnish Consulting Group OY, 2012.

Aurinkovoimala Helsingin kaupungin Öster-
sundomiin - Esiselvitys. Eriksson Arkki-
tehdit Oy, 2012.

Östersundomin yhteinen yleiskaava. Tek-
nistaloudellinen selvitys. Luonnos. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston 
yleissuunnitteluosasto, teknistaloudel-
linen toimisto, 2011.

Maaperän rakennettavuusselvitys. Hilk-
ka Kallio & Ossi Ikävalko, GTK, Espoo, 
28.11.2011.

Östersundomin kallioresurssialueiden in-
ventointi – Kallioresurssikartta. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
3.11.2011.

Östersundomin lämmitysratkaisut. Pöyry 
Finland Oy, 2010.

Östersundomin osayleiskaava-alueen ve-
sihuollon yleisjärjestely - vaihtoehdot. 
Ramboll, 2010.

Östersundomin osayleiskaava-alueen ve-
sihuoltoverkoston kapasiteettiselvitys. 
Ramboll, 2010.

Aurinkosähkön mahdollisuudet Östersun-
domissa. VTT, 2010. 

Östersundomin rakennemallien hiilijalanjäl-
jen arviointi. Gaia Consulting Oy, 2010. 

Maisema ja luonto
Kasvillisuusselvitys, Maa-aines-YVA:n selvi-

tykset, Sito Oy, 2016.
Östersundomin alueen maakuntakaava ja 

Östersundomin yhteinen yleiskaava: 
Natura-arviointi. Ramboll Finland Oy 
15.12.2016

Kaavaehdotuksen luontovaikutusten arvi-
ointi, Sito Oy & Enviro Oy 13.12.2016

Östersundomin yhteisen yleiskaava-alueen 
ekologisen verkoston tarkastelu, KSV, 
Ojala, Anna, 2016.

Östersundomin kaavasuunnitteluun liitty-
vä asiantuntijalausunto Natura-alueen 
osalta. Ramboll Finland Oy 9.2.2016

Karhusaaren lepakkoselvitys, BatHouse, 
28.10.2015.

Pyyn, kehrääjän ja ruisrääkän esiintyminen 
Sipoonkorven kansallispuiston ympä-
ristössä vuonna 2015 ja alueiden sovel-
tuvuus näiden lajien suojeluun, Luonto-
tutkimus Solonen, 2015.

Luontovaikutusten arviointi, Sito Oy, 
10.10.2014. 

Arvio Östersundomin yleiskaavan suunni-
tellun maankäytön vaikutuksista Mus-
tavuoren lehto ja Östersundomin lintu-
vedet Natura-alueeseen sekä Sipoon-
korven Natura-alueeseen, Sito Oy, 
10.10.2014.

ELY-keskuksen lausunto Natura-arvioinnis-
ta (26.3.2015)

Östersundomin yhteinen yleiskaava, vai-
kutusten arviointi, ehdotusvaihe, KSV 
5.11.2014

Östersundomin yhteisen yleiskaavan luon-
nos: luontovaikutusten arviointi Sipoon 
kunnan alueella. Ympäristösuunnittelu 
Enviro Oy, 19.3.2013.

Östersundomin yleiskaavaluonnoksen Na-
tura-arviointi. FCG Suunnittelu ja tek-
niikka Oy, 13.3.2013.

Östersundom – Näkökulmia urbaanin ym-
päristön Natura-arviointiin sekä huo-
mioita FCG:n laatimasta Östersundo-
min yleiskaavaan liittyvästä Natura–
arvioinnista. Yrjö Haila & Pertti Ranta, 
20.2.2013.

Östersundomin yhteisen yleiskaavaan Na-

tura-arviointi – Lausunto 18.2.2013. Ym-
päristösuunnittelu Enviro Oy. 

Natura-arviointi – Väliraportti 2, kaava-
vaihtoehtojen vertailu. FCG Finnish 
Consulting Group Oy, 7.2.2012.

Sipoonkorpi ja Östersundom - suunnittelun 
lähtökohdat. luonnos. Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto, 2011.

Alustavan luontoselvityksen täydennys Si-
poon Majvikin ja Granön osayleiskaava-
alueelle. Tammelin, H., 2011.

Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus 
Östersundomissa. Luonnos. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2011.

Östersundomin osayleiskaavan kaupunkie-
kologinen ohjelma. Tampereen teknilli-
nen yliopisto. Haila, Y., Joutsiniemi, A., 
Kervinen, M. & Lodenius, M. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2010.

Östersundomin puroselvitys. Ramboll, 
2010.

Alustava luontoselvitys Sipoon Majvikin ja 
Granön osayleiskaava-alueelle, Tam-
melin, H., 2010. 

Rannikon laaksoista metsäylängölle - 
osayleiskaavatasoinen maisemaselvi-
tys Östersundomin alueelta. FCG Pla-
neko Oy. 2009. Helsingin kaupunki-
suunnitteluviraston yleissuunnittelu-
osaston selvityksiä 2009:2.

Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys. 
Heinonen, M. & Lammi, E. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto, 2008.

Vuorovaikutus
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 

yleiskaavaluonnosta koskevat mielipi-
teet ja kannanotot sekä niihin annetut 
vastineet, 9.2.2012

Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen val-
mistelun aikana, 4.11.2014

Yleiskaavaehdotusta 9.12.2014 koskevat 
lausunnot ja muistutukset, 15.12.2017

Muutettua yleiskaavaehdotusta koskevat 
lausunnot ja muistutukset, 19.6.2018.
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Maankäyttö, rakennettu ympäristö 
ja historia
Helsingin seudun maankäyttösuunnitelma 

MASU 2050 (seudun kunnat, Uuden-
maan liitto ja HSL 2015).

Townhouse-rakentaminen Helsingissä. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, 
2012.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan rakenne-
mallit 2035 - Kohti maakuntakaavan pe-
rusrakennetta, Uudenmaan liiton esit-
teet, 2010.

From City to City-Region - City of Helsin-
ki Strategic Spatial Plan. Douglas Gor-
don, Rikhard Manninen & Olavi Velt-
heim 2009. Helsinki City Planning De-
partment publications 2009:8. 

Ekotehokkuuden arviointi ja lisääminen 
Helsingissä. Pekka Lahti, Jyri Nieminen, 
Markku Virtanen, VTT 2008. Helsingin 
kaupunkisuunnitteluviraston yleissuun-
nitteluosaston selvityksiä 2008:2. 

Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki: 
Helsingin maankäytön kehityskuva. Ti-
mo Vuolanto, Rikhard Manninen, 2008. 
Helsingin kaupunkisuunnitteluviraston 
julkaisuja 2008:4.

Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka 2008. Kai-
vauskartat. Riikka Väisänen, 2008.

Vantaan, Länsisalmen, Gubbackan arkeolo-
giset tutkimukset vuonna 2008. Van-
taan kaupunginmuseo. Andreas Koivis-
to, 2008.

Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki: 
taustaa, perusteluja ja analyyseja Hel-
singin maankäytön kehityskuvalle. Hel-
singin kaupunkisuunnitteluviraston jul-
kaisuja 2007:1.

Vantaan keskiaikaisten teiden inventointi 
vuonna 2007. Museovirasto/RHO. V.-P. 
Suhonen, 2007. 

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja ra-
kennusperintöselvitys. Arkkitehtitoi-
misto Lehto Peltonen Valkama OY, Ym-
päristötoimisto Oy, 2006. 

Townhouse - Kytketty omatonttinen pien-
talo kaupungissa - Lähtökohtia ja ta-
voitteita. Rikhard Manninen ja Teemu 
Holopainen, 2006. Helsingin kaupun-

kisuunnitteluviraston yleissuunnittelu-
osaston selvityksiä 2006:8. 

Ensimmäiset maailmansodan aikaiset Van-
taan Länsimäen linnoitukset. Inven-
tointikertomus. Lagerstedt John, Van-
taan kaupunki & Urban II Elävä kaupun-
ki -hanke, 2003.

Sipoon pitäjän historia. Vuoteen 1868. I osa. 
Arja Rantanen & Kuvaja Christer, 1994. 
Gummerus Kirjapaino Oy. ISBN 952- 
90-5959-0, Jyväskylä, 1994.

Rakennuskulttuuri Vantaalla - inventointi 
1981. Kuntasuunnitteluviraston julkai-
su C24:1981.

Liikenne
Etelä-Sipoon liikenneselvitys, selvitys Ös-

tersundomin maakuntakaavaehdotus-
ta varten (Uudenmaan liitto, Strafica 
20.3.2017).

Etelä-Sipoon liikennevisio, loppuraportti, 
31.5.2011.

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelma (HLJ 2015).

Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuun-
nitelma (HLJ 2011). 

Maankäyttö ja raideverkkoselvitys MARA. 
HSL, 2010.

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 
2009. Irene Lilleberg, Tuija Hellman, 
2010. Helsingin kaupunkisuunnitteluvi-
raston liikennesuunnitteluosaston sel-
vityksiä 2010:1. 

Helsinki–Pietari-rautatieyhteyden kehittä-
minen. Esiselvitys ja vaikutusten arvi-
ointi Suomen osalta. Ratahallintokes-
kus, 2008.

Yhdyskuntatekninen huolto ja 
yhdyskuntatalous
Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Ös-

tersundomin alueelle, Kaupunkiympä-
ristön toimiala, Maankäyttö ja kaupun-
kirakenne, GEO20075, 2017.

 Auringonsäteilyolosuhteet Helsingin Ös-
tersundomissa, Ilmatieteen laitos, elo-
kuu 2014.

Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Ös-
tersundomin alueelle, Helsingin kiin-

teistövirasto, Geotekninen osasto, 
maaliskuu 2014.

Uusimaa-ohjelma, visio ja strategia 2040, 
Strategiset valinnat 2014–2017, Uuden-
maan liiton julkaisuja A27 -2013.

Kaupan palveluverkkoselvitys, Sipoon kun-
ta (2016).

Kaupan palveluverkkoselvitys 2035, Sipoon 
kunta, FCG Finnish Consulting Group, 
2010.

Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja Itä-
Uudenmaan rakennemalleissa, Uuden-
maan liiton julkaisuja E 111 – 2010.

Direktiivin 96/82/EY mukaiset laitokset 
Suomessa. TUKES, 30.8.2010.

Kaupan palveluverkkoselvitys 2025, Sipoon 
kunta. FCG Finnish Consulting Group, 
28.10.2010.

Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverk-
kosuunnitelma. Audiator-yhtiöt, 2010.

Kaupan kaavoitus Helsingissä - osa II - Eri-
koiskauppa, Helsingin kaupunkisuun-
nitteluviraston julkaisuja 2009:9.

Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuu-
det sekä pitoisuudet puistoissa ja ker-
rostalojen pihoilla Helsingissä. Antti 
Salla, 2009. Helsingin kaupungin ym-
päristökeskuksen julkaisuja 3/2009.

Jätevoimalan ympäristölupahakemus, tek-
ninen kuvaus ja ympäristövaikutussel-
vitys. Pöyry, 15.5.2009. Vantaan Ener-
gia Oy, 2009. 

Jätevoimalahanke, Vantaan Långmosse-
bergenin pohjavesiselvitykset. Pöyry, 
12.5.2009. Vantaan Energia Oy, 2009. 

Vantaan energian Långmossebergenin jä-
tevoimalan päästöjen leviämisselvi-
tys. Birgitta Alaviippola & Sari Lappi, 
11.5.2009. Ilmatieteenlaitos, 2009. 

Keskittävän aurinkolämmityksen mahdol-
lisuudet kaukolämmön tuotannossa. 
Tutkimusraportti. Timo Kalema & Jari 
Rintamäki. TTY, Konstruktiotekniikan 
laitos, 2009.

Jätevoimalan ympäristövaikutusten arvi-
ointiselostus. Pöyry, lokakuu 2007. YTV, 
2007.

Energian varastoinnin nykytila. VTT, Rai-
li Alanen, Tiina Koljonen, Sirpa Hukari, 

14 Lähdeaineisto
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Pekka Saari. VTT tiedotteita 2199, 2003.

Maisema ja luonto
Helsingin Östersundomin pienvesien kar-

toitus. Anna-Maria Kujala. Helsingin yli-
opisto, 2011.

Länsisalmen Länsimetsän luontoselvitys. 
Jarmo Honkanen. Vantaan kaupunki, 
Ympäristökeskus, 2011.

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuu-
denseuranta 2010, Helsingin satama. 
Lauri Erävuori & Kukka Pohjanmies, 
2011.

Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven 
kansallispuiston perustamisedellytyk-
sistä, asianro 381/625/2010, Metsähal-
litus, 2010.

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvok-
kaat luonnonympäristöt. Jere Salmi-
nen, Itä-Uudenmaan liitto, 2010. 

Vuosaaren satamahankkeen linnustonseu-
ranta 2009. Rauno Yrjölä. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen julkaisu-
ja 7/2010. 

MALU / Maakunnallisesti arvokkaat luon-
totyypit. Jyri Mikkola.  Itä-Uudenmaan 
liitto, 28.1.2010. 

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden-
seuranta 2009, Helsingin satama. Lauri 
Erävuori, Kukka Pohjanmies, 2010.

Vuosaaren satama, Ympäristömelun torjun-
taselvitys. Tapio Lahti, Insinööritoimis-
to Akukon Oy. Helsinki 2/2010.

Vuosaaren alueen yhteistarkkailu, vuosira-
portti 2009, Helsingin satama. Emilia 
Pöyry & Tero Taipale, Ramboll Oy, 2010.

Ekologiset käytävät Helsingin liitosalueel-
la. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 2009. 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 
2009.

Sipoonkorven kävijätutkimus 2009, Metsä-
hallituksen luonnonsuojelujulkaisuja, 
sarja B 126.

Sipoonjoen valuma-alueen kosteikkojen 
ja luonnon monimuotoisuuden yleis-
suunnitelma. Ympäristötutkimus Yrjö-
lä Oy. Uudenmaan ympäristökeskus, 
11.6.2009.

Vuosaaren satamahankkeen linnustonseu-

ranta 2008. Rauno Yrjölä. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen julkaisu-
ja 6/2009. 

Vuosaaren satama, Ympäristömeluselvi-
tys 2008. Insinööritoimisto Akukon Oy. 
Helsinki 3/2008.

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuu-
denseuranta 2008, Helsingin satama. 
Lauri Erävuori & Kukka Pohjanmies, 
2008.

Lounais-Sipoon luontoselvitykset kesäl-
lä 2008: Päiväperhoset, sudenkoren-
not ja saukko. Ympäristötutkimus Yrjö-
lä Oy, Helsingin kaupungin ympäristö-
keskus, 2008.

Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka 2008. Levin-
täkartat. Tuuli Heinonen, 2008.

Kallioperän ja maaperän arvokkaat luonto-
kohteet alueella, joka liitetään Helsin-
kiin 2009 Sipoosta ja Vantaalta. Antti 
Salla, 2008.

Vuosaaren satamahankkeen linnustonseu-
ranta 2007. Rauno Yrjölä. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskuksen julkaisu-
ja 9/2008. 

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuu-
denseuranta 2007, Helsingin satama. 
Lauri Erävuori & Kukka Pohjanmies, 
2008.

Östersundomin ruovikkoalueen yleissuun-
nitelma. Eeva Suikkari. Uudenmaan 
Ympäristökeskuksen raportteja 4/2007.

Sipoonkorpi – luontoselvitys ja nykyinen 
virkistyskäyttö. Jarmo Honkanen, 2006.

Kirjokertun, pikkulepinkäisen, ruisrääkän 
ja luhtahuitin habitaattikartoitus Mus-
tavuoren lehdon ja Östersundomin lin-
tuvesien alueella. Vuosaaren satama-
hanke. Lasse J. Laine & Yrjölä Rauno. 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 
2005. 

Vuosaaren satamahankkeen pohja- ja pin-
tavesien seuranta 2004, Helsingin sata-
ma. Juha Salmelainen, 2005.

Sipoonkorpityöryhmä II. Loppuraportti. Itä-
Uudenmaan liitto. Julkaisu 82. Sipoon-
korpityöryhmä, 2004.

Vuosaaren sataman linnustonseuranta 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Rauno Yr-

jölä & Koivula Matti. Ympäristötutkimus 
Yrjölä Oy ja Helsingin kaupungin ympä-
ristökeskus, 2003. 

Ekologiset verkostot Itä-Uudenmaan alu-
eella. Seija Väre. YS-konsultit, Itä-Uu-
denmaan liitto, 2002.

Östersundomin lintuvesien linnusto ja suo-
jelu. Pertti Koskimies. Helsingin kau-
pungin Ympäristökeskuksen julkaisu 
nro 16/98.

Östersundomin lintuvesien käyttö- ja hoito-
suunnitelma. Pertti Koskimies. Helsin-
gin kaupungin Ympäristökeskuksen jul-
kaisu nro 17/98.    

Vuosaaren kartta-alueen maaperä. Maape-
räkartan selitykset. Karttalehti 2034 09. 
Geologian tutkimuskeskus. Maija Haa-
visto-Hyvärinen, Espoo 1998.

Vantaan maisemarakenne ja maankäyttö, 
yleiskaavaosasto C16:93, Vantaan kau-
punki, 1993.

Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyt-
tö Sipoonkorven alueelle. Sipoonkorpi-
työryhmän mietintö. Uudenmaan lää-
ninhallituksen julkaisusarja 1993:7.

Helsingin kaupungin Sipoossa omistami-
en saarten yleissuunnitelma. Helsingin 
kaupunki, Rakennusvirasto, Liikunta-
virasto. Maisemasuunnittelu Fairhurst, 
1990.

Talosaaren ulkoilu- ja virkistysalueen suun-
nitelma, Urheilu- ja ulkoiluvirasto, 
Suunnittelukeskus oy, Helsingin kau-
punki, 1988. 

Vantaan yleiskaavan 2007 laadinnan yhteydessä 
tehdyt yleiskaava-aluetta koskevat selvitykset:
Joukkoliikennemuotojen vertailu Vantaan 

poikittaisessa runkoliikenteessä, diplo-
mityö, Tiina Sirniö, 2011.

Kulttuurimaisemaselvitys – Teollinen raken-
nusperintö. Anne Mäkynen, 4.10.2006. 
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnitte-
lu, YK0004, C31:2006. 

Vantaan moderni teollinen rakennusperintö 
1930-1979, Inventointiraportti. Amanda 
Eskola, 2006. Vantaan kaupungin kau-
punkisuunnittelu, C28:2006, Kaupsu 
17/2006. 
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Vantaan keskiaikaisten kylätonttien inven-
tointi vuonna 2005. V.-P. Suhonen. Mu-
seovirasto/RHO, 2005.

Kulttuurimaisemaselvitys. Laura Muukka 
& Anne Mäkynen, 22.3.2005. Kaupun-
kisuunnittelu C7:2005; Kaupsu 4/2005. 

Vantaan luonnon monimuotoisuuden kan-
nalta erityisen tärkeät alueet, Van-
taan kaupungin kaupunkisuunnittelu. 
Anna Ojala, 2005. Vantaan kaupunki-
suunnittelu, YK0023. C20:2005; Kaup-
su 11/2005. 

Teknisen huollon aluevaraukset. Van-
taan kaupungin kaupunkisuunnittelu, 
YK0007 / 10.5.2004.

Vantaan ratsastusreittien ja -keskusten tar-
veselvitys. Laura Muukka, 22.1.2004.

Koirien koulutusalueet. Vantaan kaupunki, 
Kaupunkisuunnittelu, YK0013/ 7.1.2004.

Luonnonsuojeluselvitys YK0019. Sinikka 
Rantalainen, 2004. Vantaan kaupungin 
kaupunkisuunnittelu, C15:2004 KSY 
11/2004. 

Viheralueselvitys. Vantaan kaupungin kau-
punkisuunnittelu. Anne Mäkynen, 
2002. Vantaan kaupunkisuunnittelu, 
C27:2002, KSY19/2002. 

Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-
79, Inventointiraportti. Amanda Eskola, 
2002. Vantaan kaupunki C15:2002, Van-
taan kaupunginmuseon (VKM) julkaisu-
ja nro 12, KSY 9/2002. 

Sipoon yleiskaavaa 2025 ja Saariston ja rannikon 
osayleiskaavaa varten tehdyt 
selvitykset:
Majvikin ja Granön luontovaikutusten arvi-

ointi, Enviro Oy, 2012.
Sipoo. Granö. Östersundomin yleiskaava-

alueen arkeologinen osainventointi 25.-
26.10.2011, Museovirasto.

Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaava, 
Luontoarvot, Yhteenveto. FCG Planeko 
Oy. Sipoon kunta, 2008. 

Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaa-
va, Yhteenveto maisemallisista arvois-
ta yleiskaavoitusta varten. FCG Suun-
nittelukeskus Oy. Sipoon kunta, 2008. 

Yhteenveto Sipoon saariston ja rannikon 

osayleiskaava-alueen kulttuurihistorial-
lisista arvoista. FCG Suunnittelukeskus 
Oy & Putkonen, L. Sipoon kunta, 2008.

Ulkoilureittisuunnitelma ja luontoselvitys. 
Honkanen J., Sipoo, 2007.

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännös-
ten inventointi. 2007. Suhonen, V-P., 
Museovirasto/RHO, 2007.

Manneralueen esihistoriallisen ajan ja saa-
riston esihistoriallisen sekä historialli-
sen ajan muinaisjäännösten inventoin-
nit. Koivisto, S., Museovirasto, 2007.

Sipoonkorpi - luontoselvitys ja nykyinen vir-
kistyskäyttö. Honkanen, J., 2006.

Sipoon yleiskaava-alueiden luontoselvityk-
set. Virrankoski, S., Vaskelainen, E. Sar-
vanne, H. & Yrjölä, R. Ympäristötutki-
mus Yrjölä Oy, 2006. 

Sipoon saariston ja rannikon osayleiskaa-
van luontoselvitys. Ympäristösuunnit-
telu Enviro Oy. Julkaisematon. Sipoon 
kunta, 2004. 

Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen inven-
tointi. Periäinen, K., Sipoon kunta, 
2004.

Eteläisen Sipoon kulttuurihistoriallisia koh-
teita 1998 liittyen Söderkullan osayleis-
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Liite 4: Havainnekuva, yleiskaava sovitettuna viistoilmakuvaan
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Liite 5a: Tavoitteellinen viherrakennesuunnitelma
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Liite 5c: Tavoitteellinen viher- ja virkistysverkosto (Östersundomin yhteisen yleiskaavan alue 
yhdistettynä Helsingin VISTRA II karttaan)
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Liite 6: Tavoitteellinen palveluverkkosuunnitelma



Liite 7: Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja kohteet



Luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiden 
alueiden kuvaukset

Alueiden luontoarvot ovat pääosin ko-
konaisuuden synnyttämiä, ei niinkään yksit-
täisen lajin tai pienkohteen. Inventointitie-
dot ovat koko yleiskaavan alueelta hajanai-
sia, eikä yhteismitallista inventointiaineistoa 
ole saatavilla. Tästä johtuen luonnon moni-
muotoisuuden kannalta tärkeät alueet ovat 
rajattu suuntaa antavasti. Seuraavassa suun-
nitteluvaiheessa tulee päivittää tiedot luon-
nonympäristöstä. 

Arvoluokitukset ovat Helsingin luontotie-
tojärjestelmästä, ellei toisin mainita. Aluei-
den numerointi viittaa edellä olevaan kart-
taan. Kohdekuvaukset ovat kerätty useam-
masta lähteestä, mutta Majvikin ja Granön 
osalta tiedot perustuvat ainoastaan MALU-
selvitykseen (Itä-Uudenmaan maakunnalli-
sesti arvokkaat luonnonympäristöt, 2010).

1. Norrberget
 – Pääosa elinympäristöistä on metsäisiä 

kallioita. Alue on edustavaa ja suurel-
ta osin luonnontilaisen kaltaista etenkin 
kallioalueilla. Alueen lajisto on elinym-
päristölleen tyypillistä lajistoa. 

 – Alueella on metsälain tarkoittamia vä-
häpuustoisia soita, jotka ovat säilyttä-
neet hyvin luonnontilaisuutensa. Luo-
teisosassa on kolmihaarainen laaksosuo, 
joka koostuu useista suotyypeistä (arvo-
luokka II). Suotyyppien monipuolisuu-
den vuoksi kasvilajisto on melko rikas ja 
joukossa kasvaa Helsingissä vaarantu-
neita lajeja.

 – Alueen keskellä sijaitsee puronvarsimet-
sikkö.

2. Östersundominpuro pohjoinen
 – Yhtenäinen metsäalue koostuu valtaosin 

luonnontilaisen kaltaisista kalliometsis-
tä sekä varttuneista ja iäkkäistä kangas-
metsistä, joita monipuolistavat muuta-
mat pienialaiset korpi- ja rämesuot sekä 
alueen länsiosan rehevä puronvarsi.

 – Alue on luokiteltu arvokkaaksi kääpä-
alueeksi (arvoluokka II). Kartoitukses-
sa kohteelta havaittiin kaikkiaan 52 kää-
pälajia. Havaituissa lajeissa oli 28 arvok-
kaita elinympäristöjä indikoivaa lajia (23 
kääpää, 5 muuta kääväkästä), joissa on 
mukana eteläboreaalisella vyöhykkeel-
lä alueellisesti uhanalaisiksi luokiteltu-
ja lajeja. Alueella on tavattu lisäksi mui-
ta Helsingin alueella harvalukuisia laje-
ja. Kääpälajistoselvityksen perusteel-
la alueella voi arvioida olevan Helsingin 
oloissa huomattavaa merkitystä män-

ty- ja kuusilahopuusta riippuvaiselle kää-
pälajistolle sekä kohtalaista merkitystä 
koivulahopuusta riippuvaiselle lajistol-
le. Muiden puulajien osalta merkitystä 
on lähinnä puronvarren runsaasti ohutta 
harvennustähdettä sisältävällä lehtipuu-
valtaisella lehdolla.

 – Alueella on kaksi kasvillisuudeltaan mer-
kittävää suota (arvoluokat II ja III).

 – Linnustollisesti merkittävä alue (arvo-
luokka I), jossa on monipuolinen metsä-
alueiden lajisto. 

 – Landbon lampi on tärkeä matelija- ja 
sammakkoeläinkohde (arvoluokka I). 

3. Ultuna
 – Alue koostuu erilaisista elinympäristö-

tyypeistä.  
 – Kurängenin lehto- ja korpilaakso on ar-

vokas kasvillisuuskohde (arvoluokka I). 
Alueella kasvaa monia huomionarvoisia 
lehtoruohoja ja näyttäviä suursaniaisia, 
mutta myös tavallisempia vaateliaita 
ruohoja. Purolaaksossa kasvaa mm. val-
takunnallisesti silmälläpidettävä hento-
sara sekä muita harvinaisia lajeja. Lisä-
arvoina ovat kohteen säilyneisyys (myös 
järeä puusto), näyttävyys (purolaakson, 
korpilaakson ja jyrkänteen yhdistelmä) 
ja kasviston ja pienympäristöjen moni-
puolisuus.

 – Linnustollisesti merkittävä alue (arvo-
luokka I), jossa esiintyy mm. petolintuja 
ja useita metsälajeja. 

4. Hältinberget
 – Alue on edustavaa ja suurelta osin luon-

nontilaisen kaltaista, erityisesti kallio-
alueilla. Yleisin elinympäristötyyppi on 
metsäinen kallio.

 – Hältingträsk on arvokas kasvillisuuskoh-
de (arvoluokka I), jonka suokasvisto on 
monipuolinen. Ympäristötyyppeinä ovat 
Helsingissä hyvin harvinainen suorantai-
nen lampi ja maaduntanevat. Lisäarvoi-
na on uhanalaisia ja vaarantuneita lajeja.

 – Linnustollisesti merkittävä (arvoluokka 
III), lähialueista poikkeava ympäristö

 – Arvokas matelija- ja sammakkoeläin-
kohde (arvoluokka I), jossa tavataan run-
saasti tavallista sammakkoa ja niiden 
joukossa myös viitasammakkoa. 

 – Geologisesti tai geomorfologisesti arvo-
kas kohde (arvoluokka II), useita korkei-
ta jyrkänteitä.

5. Myllymäki
 – Länsimäen metsäalue sisältää moni-

muotoista luontoa ja arvokkaita bio-

tooppeja: vanhaa kuusivaltaista rinne-
metsää, jossa myös tuoretta lehtoa sekä 
kaakkoisosissa kosteaa saniaislehtoa. 

 – Myllymäen kallioalue ja Westerkullan 
peltoihin (Långåkern) rajoittuva itärinne 
on luokiteltu kasvistollisesti arvokkaiksi 
kohteiksi koko Vantaan kattaneessa sel-
vityksessä. 

 – Alueella on silmälläpidettävää lintu- ja 
jäkälälajistoa.

6. Westerkullan entiset laitumet
 – Maakunnallisesti arvokas perinnebio-

tooppi

7. Länsimetsä
 – Länsiosa alueesta on pääosin metsäistä 

kallioselännettä. Lakialueella on harvaa 
männikköä ja rinteillä mustikkatyypin 
metsiä. Kallioalueella on pieniä soistu-
mia. Itärinteen metsissä on vanhan met-
sän piirteitä. 

 – Itäosa on pääosin lahopuuta sisältävä, 
luonnontilaisen kaltaisen metsä. Ete-
läosassa tavataan kosteaa lehtoa, jos-
sa kasvaa tervaleppiä ja vaahteraa. Alu-
een lounaisosassa on geologisesti mie-
lenkiintoinen ja näyttävä pieni “sokeri-
toppakallio“.

 – Alueella esiintyy valtakunnallisesti uhan-
alaista ja silmälläpidettävää kääpälajis-
toa.

8. Gumböle
 – Alueen pohjoisosa on pääosin metsäis-

tä kalliota. Kallioalueet ovat edustavia ja 
suurelta osin luonnontilaisen kaltaisia. 

 – Arvokkaita kasvillisuuskohteita ovat 
kaksi lampea, ruohokorpi kallioiden vä-
lissä (luontotyyppinä ruohokorvet on ar-
vioitu Etelä-Suomessa erittäin uhanalai-
seksi) sekä luhta (metsälain mukainen 
erityisen tärkeä elinympäristö).

 – Linnustollisesti arvokas (arvoluokka III).
 – Muinaisrantakivikko on geomorfologi-

sesti arvokas kohde (arvoluokka I). 

9. Östersundominpuro eteläinen
 – Arvokasta puronvarsilehtoa (arvoluokka 

II), jota rajaa kalliojyrkänne. Puronvar-
ressa on tavattu alueellisesti uhanalai-
nen ja Helsingissä vaarantunut laji. Li-
säarvoina mm. kohteen osittainen luon-
nontilaisuus. 

 – Puronvarressa on luonnonsuojelulain 29 
§:n perusteella suojeltu jalopuumetsä. 
Jalopuumetsä on luonnontilaiseen ver-
rattava alue, jolla kasvaa runsaasti ja-
lopuita yhtenäisesti rajattavalla alueel-

Liite 7: Luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaat alueet ja kohteet



la. Etelä-Sipoon ja Hindsbyn luontokoh-
deselvityksessä Östersundomin jalopuu-
metsä on todettu maakunnallisesti mer-
kittäväksi kohteeksi.

 – Linnustollisesti arvokas alue (arvoluok-
ka III) 

 – Lepakkoalue (arvoluokka I)

10. Rödjan
 – Alue koostuu metsäisistä kallioista, jot-

ka ovat edustavia ja suurelta osin luon-
nontilaisen kaltaisia.

 – Linnustollisesti arvokas alue (arvoluokka 
II), kallioalueiden ja metsien lajistoa.

11. Fallbäcken
 – Puronvarsi on lehtoa, ylempänä rinteil-

lä on lehtomaista kangasta. Lehdot ovat 
säilyttäneet luonnontilansa melko hyvin.

 – Arvokas kasvistokohde (arvoluokka II). 
Alueella kasvaa Helsingissä silmälläpi-
dettäviä lajeja. Lisäarvoina Helsingis-
sä muuten huomionarvoisia lajeja se-
kä kohteen säilyneisyys, monipuolisuus 
(lehtotyypit, kasvilajisto) ja kasvillisuus-
tyyppien edustavuus.

 – Linnustollisesti arvokas (arvoluokka III), 
monipuolinen linnusto

 – Geologinen / geomorfologinen kohde 
(arvoluokka I), purouomassa on mean-
dereita ja juoluoita.

12. Salmenkallio 
 – Arvokkaita kasvillisuuskohteita on use-

ampia. Pohjoisosassa sijaitsee suo (arvo-
luokka II), jonka arvoina on kohteen säi-
lyneisyys ja näyttävyys sekä suotyyp-
pien monipuolisuus ja edustavuus. Alu-
een keskipaikkeilla sijaitsee luonnonuo-
maisena säilynyt puro-osuus (arvoluok-
ka II), jonka ympärillä on edustava kos-
tea lehto. Aivan alueen eteläreunassa 
on Kantarnäsbergetin etelärinteen jyr-
känteet (arvoluokka I), jonka kasvisto on 
monipuolinen. Alueella kasvaa valtakun-
nallisesti silmälläpidettävä ja alueellises-
ti uhanalainen laji sekä muita huomion-
arvoisia lajeja. 

 – Elinympäristötyyppeinä ovat pääosin 
lehtomaiset ja tuoreet kankaat, kuivah-
kot ja kuivat kangasmetsät sekä metsäi-
set kalliot. Yleisilme on monipuolinen ja 
vaihteleva. Metsien edustavuus on pa-
rempi alueen eteläosissa.

 – Linnustollisesti arvokas alue (arvoluokka 
III). Alueella esiintyy laajojen kuivien kal-
liometsien lajistoa. Alueelle pesii myös 
lintudirektiivin lajeja.

 – Kantarnäsbergetin eteläosa on arvokas 

kääpäkohde (arvoluokka II). Kartoituk-
sessa on havaittu 55 kääpälajia, joista 
22 ovat arvokkaita elinympäristöjä indi-
koivia lajeja. Alueella on Helsingin olois-
sa selvää suojeluarvoa mänty-, kuusi- 
ja koivulahopuusta riippuvaisen lajiston 
kannalta. Jonkin verran merkitystä on 
myös pihlaja- ja haapalahopuuta suosi-
van lajiston kannalta.

13. Husön laitumet
 – Linnustollisesti arvokas alue (arvoluok-

ka I), alueella pesii tai levähtää säännölli-
sesti useita vaarantuneita lajeja.

 – Tärkeä ruokailualue useille lintudirektii-
vin lajeille

 – Merkittävä sorsalintujen ja kahlaajien le-
vähdyspaikka

 – Alueen kaakkoisosassa tervaleppälehto 

14. Husön niemi
 – Lehtomaisia ja tuoreita kankaita, sisä-

osissa karukkokangasta, jyrkänteitä 
 – Arvokkaaksi luokiteltu kallioalue ja keto 
 – Alueelle pesii luontodirektiivin lajeja
 – Linnustollisesti arvokas alue (arvoluok-

ka III)
 – Lepakkoalue (arvoluokka II) 

15. Majvik ranta
 – Luonnontilaista mäntyvaltaista kallio-

metsää, tervaleppävaltaista lehtokor-
pea, metsälaidun 

 – Runsaasti jalopuustoa

16. Majvik idempi
 – Eteläosassa on merenrannan runsasla-

hopuustoista, kosteaa ja tuoretta leh-
toa, myös luonnontilaista erittäin van-
haa metsää. 

 – Katrimossen on rahkainen neva

17. Granö pohjoinen
 – Ruokoluhtaa, tervaleppäluhtaa, tuoretta 

lehtoa, saniaislehtoa 

18. Granö eteläinen
 – Lahopuustoista tuoretta lehtoa, lehto-

korpea, laikku luonnontilaista vanha-
puustoista kalliometsää 
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Liite 8: Kulttuuriympäristön suojelu- ja arvokohteet
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Pääkaupunkiseudun alue- ja yhdyskun-
tarakenteen laajeneminen itään edellyt-
tää tiivistä seudullista yhteistyötä maan-
käytön ja liikenteen ratkaisujen yhteen-
sovittamiseksi. Östersundomin alueen ja 
sen lähiympäristön toiminnalliseen ko-
konaisuuteen kuuluu alueita Helsingis-
tä, Sipoosta ja Vantaalta, jolloin merkit-
tävät ratkaisut on suunniteltava yhdes-
sä. Helsinki, Sipoo ja Vantaa sekä maa-
kunnan liitot ovat yhdessä laatineet vuo-
den 2009 aikana kehyssuunnitelman, 
jossa tarkastellaan Helsingin ja Porvoon 
välisen alueen maankäyttöä ja liikenne-
järjestelmää.

Yhteiset ratkaisut edellyttävät yhteisiä 
päätöksiä. Östersundomin alueelle ja sen 
lähiympäristöön laaditaan maankäyttö- ja 
rakennuslain 6. luvun mukainen kuntien 
yhteinen yleiskaava. Yleiskaavan laatii ja 
hyväksyy kuntien yhteinen toimielin, Ös-
tersundom toimikunta. Kaava laaditaan 
oikeusvaikutteisena yleiskaavana ja se 
saatetaan ympäristöministeriön vahvis-
tettavaksi.  

Maakuntakaava ohjaa yhteisen yleis-
kaavan laadintaa. Yhteinen yleiskaava 
voidaan perustellusta syystä laatia voi-
massa olevista maakuntakaavoista poik-
keavana. Tällöin yhteisen yleiskaavan on 
kuitenkin sopeuduttava maakuntakaa-
van kokonaisuuteen, ja on otettava so-
veltuvin osin huomioon, mitä maakunta-
kaavan sisältövaatimuksista on säädet-
ty (MRL 28 §). Nykyiset maakuntakaavat 
on laadittu ennen päätöksiä pääkaupun-
kiseudun kaupunkirakenteen laajentami-
sesta itään, joten ne eivät ole ajantasai-
sia. Maakuntakaavoja uudistetaan par-
haillaan. On hyvä, että kaavoitusproses-
sit etenevät samaan aikaan, jotta maa-
kuntakaavan uudistaminen ja yhteisen 
yleiskaavan laatiminen voidaan sovittaa 
yhteen.

Käsillä olevassa osallistumis- ja arvi-
ointisuunnitelmassa esitetään suunnitte-
lun tavoitteet ja menettelytavat. Osallis-
tumis- ja arviointisuunnitelmaa tarkiste-
taan ja päivitetään tarvittaessa.

Johdanto
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Suunnittelualue
Tässä osallistumis- ja arviointisuunnitel-
massa tarkasteltavaan suunnittelualuee-
seen kuuluu Helsingin alueella Ultunan, 
Östersundomin, Karhusaaren, Talosaaren 
ja Salmenkallion kaupunginosat; Sipoon 
alueella Granön saari ja Majvikin alue 
(osia Östersundomin ja Immersbyn ky-
listä) sekä Vantaan alueella Länsisalmen 
kaupunginosa sekä osia Länsimäen, Vaa-
ralan ja Ojangon kaupunginosista. 

Suunnittelualueen pinta-ala on noin 
45 km2, josta kuuluu Helsinkiin 30 km2, 
Vantaaseen 6 km2 ja Sipooseen 9 km2 
(Granö 5 km2 ja Majvik 4 km2). Pinta-alas-
ta noin 5 km2 on vesialuetta. 

1 Yleiskaavan sisältö

Kuva 1 Suunnittelualue 
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Suunnittelun tavoitteita
Östersundomin alueelle suunnitellaan 
kaupunkikuvallisesti ja toiminnallisesti 
monipuolinen, pääosin pientalovaltainen 
kaupunginosa.

Suunnittelualueelle tulee tämän het-
ken arvion mukaan 50 000–80 000 asu-
kasta. Luvussa ovat mukana alueen ny-
kyiset asukkaat. 

Kaupunginosista tulee luonteeltaan 
erilaisia. Suunnittelun lähtökohtana ovat 
paikalliset ominaispiirteet. Metroasemien 
tai pikaraitiotiepysäkkien lähiympäristös-
sä rakentaminen tulee olemaan tehok-
kaampaa kuin kauempana olevilla alu-
eilla. Tavoitteena on, että alueesta tulee 
ekotehokas.

Alueelle suunnitellaan ainakin yksi 
kaupallisesti vetovoimainen ja palveluil-
taan monipuolinen keskusta. 

Alueen joukkoliikenteen perusratkai-
suna tulee olemaan Mellunmäestä jatku-
va metro ja siihen liittyvä bussiliityntälin-
jasto. Alueen pikaraitiotievarausten tar-
ve selvitetään. Suunnittelussa huomioi-
daan myös Kehä III:n ja Porvoon suunnan 
joukkoliikenteen runkoyhteyksien kehit-
täminen. Tavoitteena on palvelutasoltaan 
hyvä joukkoliikennejärjestelmä. Jalanku-
lulle ja pyöräilylle luodaan toimivia, tur-
vallisia ja laadukkaita liikkumisympäristö-
jä. Katu- ja tieverkon suunnittelussa hyö-
dynnetään mahdollisimman paljon ole-
massa olevia väyliä ja selvitetään uusien 
liittymien tarve etenkin Porvoonväylälle 
ja Kehä III:lle. 

Suunnittelualueella on 370 ha Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluvaa aluet-
ta, jotka sisältyvät Mustavuorenlehto ja 
Östersundomin lintuvedet -kohteeseen 
(FI0100065). Natura 2000 -alueet ovat 
keskeinen suunnittelun lähtökohta. Na-
tura 2000 -alueet huomioidaan kaupun-
kirakenteeseen kiinteästi liittyvinä luon-
to- ja virkistysalueina. Natura 2000 -alu-
eille laadittavan hoito- ja käyttösuunni-
telman mukaisten toimenpiteiden tavoit-
teena on turvata ja jopa parantaa alueen 
luontoarvoja.

Tärkeitä suunnittelukysymyksiä ovat 
Sipoonkorven kansallispuiston rajaus ja 
laajuus. Ne määritellään yhteistyössä val-
tion ja kuntien kesken. Samalla suunni-
tellaan virkistyskäytön painopisteet. Tär-
keitä yhteistyökumppaneita ovat myös 
yksityiset maanomistajat. Sipoonkorpea 
suunnitellaan alueen keskeisenä Nuuk-
sion kaltaisena seudullisena retkeilykoh-
teena.

Suunnittelualueella on rantaviivaa 
noin 24 km, josta on noin puolet Natu-
ra 2000 -alueilla tai muilla suojelualueilla. 
Tämän vuoksi tavoitteena on, että mui-
ta ranta-alueita on huomattavasti nykyis-
tä enemmän yleisessä käytössä esimer-
kiksi venesatamina, uimarantoina ja ran-
tapuistoina. 

Granöllä tulee olemaan roolinsa me-
rellisen virkistyksen järjestämisessä. Gra-
nö voi tarjota mahdollisuuksia myös me-
relliseen asumiseen. 

Yleiskaavan sisältö ja tarkkuus
Yleiskaavassa keskitytään kaupunkira-
kenteen kannalta keskeisiin asioihin, ku-
ten asumisen, työpaikkojen ja palvelujen 
sijoittumiseen sekä liikenteeseen ja vir-
kistykseen. Yleiskaavan tarkkuus ja luon-
ne hahmottuvat suunnittelun aikana. 

Kuntien yhteinen yleiskaava laaditaan 
oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jonka 
vahvistaa ympäristöministeriö.

Yleiskaava ohjaa kuntien asemakaa-
vojen laatimista.
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Helsingin seudun 
erityistavoitteita

Yhdyskuntarakenne:

riittävän asuntotuotannon turvaa- –
miseksi on varmistettava tontti-
maan riittävyys

merkittävä rakentaminen tulee si- –
joittaa joukkoliikenteen, erityisesti 
raideliikenteen palvelualueelle

mitoituksella tulee parantaa jouk- –
koliikenteen toimintaedellytyksiä ja 
hyödyntämismahdollisuuksia

tulee ehkäistä olemassa olevas- –
ta yhdyskuntarakenteesta irrallista 
hajarakentamista ja tukea olemas-
sa olevaa kyläverkostoa ohjaamalla 
rakentamista kylien yhteyteen

rakentaminen tulee ajoittaa siten,  –
että mahdollisuudet joukkoliiken-
teen hyödyntämiseen varmiste-
taan

Liikennesuunnittelu:

tulee parantaa joukkoliikenteen toi- –
mintaedellytyksiä ja hyödyntämis-
mahdollisuuksia

on turvattava edellytykset metro- –
verkoston laajentumiselle itään ja 
varautua raideliikenteen laajene-
miseen rakentamisen niin edellyt-
täessä

raideliikenneverkostoa laajennet- –
taessa on otettava huomioon ym-
päröivä alueidenkäyttö ja lähiym-
päristö, erityisesti asutus, arvok-
kaat luonto- ja kulttuurikohteet se-
kä maiseman erityispiirteet.

Virkistys:

on turvattava väestön tarpeiden  –
edellyttämät ylikunnalliseen virkis-
tyskäyttöön soveltuvat riittävän laa-
jat ja vetovoimaiset alueet ja niitä 
yhdistävän viheralueverkoston jat-
kuvuus

Valtakunnalliset alueiden 
käyttötavoitteet
Tarkistetut valtakunnalliset alueiden käyt-
tötavoitteet ovat tulleet voimaan vuonna 
2009. Östersundomin suunnittelun kan-
nalta keskeisiä tavoitteita ovat muun mu-
assa:

yhdyskuntarakenteen eheyttäminen • 
ja edellytysten luominen hyvälle taa-
jamakuvalle 

henkilöautoliikenteen tarvetta vähen-• 
tävä sekä joukkoliikennettä, kävelyä ja 
pyöräilyä edistävä liikennejärjestelmä 

lähtökohtana on perusteltu väestön-• 
kehitysarvio ja tarkastellaan pitkällä ai-
kavälillä väestömäärän kehityksen eri-
laisia vaihtoehtoja  

kansallisen kulttuuriympäristön ja ra-• 
kennusperinnön ja luonnon kannal-
ta arvokkaiden alueiden monimuo-
toisuuden sekä ekologisten yhteyk-
sien säilymisen edistäminen suojelu-
alueiden sekä tarpeen mukaan niiden 
ja muiden arvokkaiden luonnonaluei-
den välillä

luonnon virkistyskäytön ja luonto- ja • 
kulttuurimatkailun edistäminen ja val-
takunnallisesti merkittävien kulttuuri-
ympäristöjen ja luonnonperinnön ar-
vojen säilymisen varmistaminen

ekologisesti tai virkistyskäytön kan-• 
nalta merkittävien ja yhtenäisten luon-
nonalueiden huomioiminen

edellytysten luominen seudullisten vir-• 
kistysalueiden muodostamiselle

rannikkoalueen säilymisen edistämi-• 
nen luontoja kulttuuriarvojen kannal-
ta erityisen merkittävinä aluekokonai-
suuksina ja samalla varmistaa, että 
asumisen ja elinkeinotoiminnan har-
joittamisen edellytykset säilyvät 

varautuminen tarvittaviin liikenneyh-• 
teyksiin kehittämällä ensisijaisesti ole-
massa olevia pääliikenneyhteyksiä ja 
verkostoja

säilytetään mahdollisuudet toteuttaa • 
uusi rautatieyhteys Helsingistä Pieta-
rin suuntaan

energiahuollon valtakunnallisten tar-• 
peiden turvaaminen sekä uusiutuvi-
en energialähteiden ja kaukolämmön 
käyttöedellytyksien edistäminen.

Näiden tavoitteiden lisäksi Östersun-
domin suunnittelua koskevat Helsingin 
seudun erityistavoitteet.

2 Suunnittelun lähtökohtia
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Maakuntakaavatilanne 
Suunnittelualueella on voimassa useita 
maakuntakaavoja: Uudenmaan maakun-
takaava, Uudenmaan 1. vaihemaakunta-
kaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava 
ja Itä-Uuden-maan 1.,2.,3. ja 4. vaiheen 
seutukaavat sekä Maakuntakaava 2000. 

Maakuntakaavoja uudistetaan parhail-
laan.

Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maa-
kuntahallitukset hyväksyivät joulukuus-
sa 2010 Uudenmaan maakuntakaa-
van 2035 perusrakenteen, jonka pohjal-
ta kaavaluonnosta valmistellaan. Maa-
kuntakaavan luonnos valmistuu vuonna 
2011 ja maakuntavaltuusto päättää kaa-
vasta vuonna 2012. 

Maakuntakaavan tarkistuksen ja yh-
teisen yleiskaavan valmistuessa aika-
taulujensa mukaan vuoden 2012 lopul-
la, ympäristöministeriö tutkii ensin maa-
kuntakaavan vahvistamisedellytykset. 

Yksittäisen kunnan ryhtyessä laati-
maan yleiskaavaa omalle alueelleen, oh-
jaava rooli on maakuntakaavalla, ei yhtei-
sellä yleiskaavalla.

Yleiskaavatilanne 
Suunnittelualueella Helsinkiin kuuluval-
la alueella on voimassa useita yleiskaa-
voja. Sipoon kunnanvaltuuston hyväksy-
miä yleiskaavoja ovat: 

Etelä-Sipoon yleiskaava (1979)• 
Itäsalmen keskustan, Landbon, Kors-• 
näsin, Karhusaaren ja Storörenin 
osayleiskaava (1992)
Ribbingön osayleiskaava (1996).• 
Lisäksi alueella on voimassa Sipoon 

kunnan haja-asutusalueiden yleiskaava 
(Uudenmaan ympäristökeskus vahvista-
nut 1997). 

Vantaaseen kuuluvilla alueilla on voi-
massa Vantaan yleiskaava 2007 (tullut 
voimaan 2010). Helsinkiin liitetyn Väs-
terkullan kiilan osalta on voimassa Kaak-
kois-Vantaan osayleiskaava (KV hyväksy-
nyt 2002). 

Sipooseen kuuluvalla Majvikin alu-

eella on voimassa Söderkullan osayleis-
kaava (2005) ja alue on mukana Sipoon 
yleiskaavassa 2025 (KV hyväksynyt 2008, 
ei vielä lainvoimainen).

Granön saaressa ei ole voimassa ole-
vaa yleiskaavaa. Majvik ja Granö on pois-
tettu Saariston ja rannikon osayleiskaa-
va-alueesta. Osayleiskaavaehdotus oli 
nähtävillä kesällä 2010.

Suunnittelualueeseen rajautuvat Hel-
singin yleiskaava 2002 (tullut voimaan 
2007), Helsingin maanalainen yleiskaa-
va (KV hyväksynyt 2010, päätöksestä on 
valitettu) ja Sipoon yleiskaava 2025 (KV 
hyväksynyt 2008, päätöksestä on valitet-
tu).

Asemakaavatilanne 
Suurin osa suunnittelualueesta on ase-
makaavoittamatonta. Helsinkiin kuulu-
villa alueilla on voimassa oleva asema-
kaava Landbon, Karhusaaren sekä Öster-
sundomin kartanon ja Knutersintien väli-
sellä alueella, Sakarinmäen koulun, Sa-
karintien ja Kraputien alueilla sekä Kors-
näsissä.

Vantaalla on voimassa asemakaava 
Länsimäen länsiosassa, suuressa osas-
sa Ojankoa ja pienessä osassa Länsisal-
mea.

Sipooseen kuuluvalla Storörenin (Si-
poonrannan) alueella on voimassa oleva 
asemakaava.

Kuva 2 Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmä (Uudenmaan maakuntakaava, Uudenmaan 1. vaihemaakunta-

kaava, Itä-Uudenmaan maakuntakaava ja Itä-Uudenmaan 1.,2.,3. ja 4. vaiheen seutukaavat sekä Maakuntakaava 

2000). Lähde: http://kartta.uudenmaanliitto.fi/maakuntakaavat/index.html
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Muita suunnitelmia ja päätöksiä

Suunnittelualuetta koskevia päätöksiä:

Valtioneuvoston päätös Natura 2000-• 
verkostosta (20.8.2998), EU komissi-
on päätös Natura 2000 -verkostosta 
(22.12.2010).
Valtioneuvoston päätös liittää Öster-• 
sundomin alue ja ns. Västerkullan kii-
lan alue Helsinkiin (28.6.2007). Alue 
liitettiin Helsinkiin 1.1.2009. 
Rakennuskielto ja toimenpiderajoi-• 
tus yleiskaavan laatimista varten 
(Helsingin Khs 23.6.2008, voimassa 
23.6.2013 asti).
Vantaan Energia Oy:lle myönnetty lu-• 
pa Långmossebergenin jätevoimalan 
toimintaa varten (Uudenmaan ympä-
ristökeskus 30.12.2009).
Hallituksen esitys (21.12. 2010) laiksi • 
Sipoonkorven kansallispuistosta.

Suunnitteluprosessiin liittyviä päätöksiä:

Östersundomin alustavat suun-• 
nitteluperiaatteet (Helsingin Kslk 
11.12.2008).
Granön saaren suunnitteluperiaatteet, • 
lopputyö ” Omavaraisuus maankäy-
tönsuunnittelun lähtökohtana - Esi-
merkkinä Granön saari Sipoossa” (Si-
poon Khs 16.2.2010).
Kasvustrategian toteuttamiseksi käyn-• 
nistettävät osayleiskaavahankkeet (Si-
poon Khs 16.2.2010).
Karhusaaren suunnitteluperiaatteet • 
(Helsingin Kslk 18.2.2010).
Päätökset kuntien yhteisen Östersun-• 
domin yleiskaavatyön käynnistämi-
sestä. (Helsingin KV 6.10.2010, Van-
taan KV 15.11.2010 ja Sipoon KV 
1.11.2010). 
Majvikin ja Granön suunnitteluperiaat-• 
teet. (KH 9.11.2010).

Suunnitteluun liittyviä seudullisia 
suunnitelmia ja selvityksiä ovat muun 
muassa:

Maankäyttö- ja raideliikenneselvitys • 
MARA. HSL 2010.
Helsingin seudun liikennejärjestel-• 
mäsuunnitelma (valmistuu vuonna 
2011).
Kehyssuunnitelma Helsinki–Porvoo • 
-välille. Kehyssuunnitelma on laadittu 
yhteistyössä Helsingin, Vantaan, Si-
poon, Porvoon sekä Uudenmaan liiton 
ja Itä-Uudenmaan liiton kanssa. (Hel-

sinki Kslk 3.12.2009, Sipoo Khs kaa-
voitusjaosto 16.12.2009).
Helsinki–Pietari-rautatie-yhteyden ke-• 
hittäminen. Esiselvitys ja vaikutusten 
arviointi Suomen osalta. Ratahallinto-
keskus 2008.
Varautuminen uuteen nopeaan kauko-• 
liikenneratayhteyteen Helsingin suun-
nasta itään -projekti. Liikenneviraston 
meneillä oleva projekti.
Kaupan palveluverkko Uudenmaan • 
ja Itä-Uudenmaan rakennemalleissa. 
Uudenmaanliitto. 2010.
Itä-Uudenmaan maakunnallisesti ar-• 
vokkaat luonnonympäristöt. 2010.
Ekologiset verkostot Itä-Uudenmaan • 
alueella. 2002.

Täydellisempi luettelo suunnittelussa 
hyödynnettävistä selvityksistä esitetään 
yleiskaavaluonnoksen selostuksessa. 

Selvityksiä 
Suunnittelua varten on tehty ja tehdään 
erilaisia selvityksiä. Nimenomaan yleis-
kaavaluonnosta varten on tähän men-
nessä tehty:

Östersundomin rakennemallit. • 
Lounais-Sipoosta Helsinkiä – Maa-• 
seudusta kaupunkia, sosiokulttuuri-
nen selvitys liitosalueesta. 
Östersundom ja kauppa.• 
Sipoosta ja Vantaalta Helsinkiin liitet-• 
tävän alueen suunnittelun lähtökoh-
tia. 
Hevostilaselvitys. Hevosten tulevai-• 
suus Östersundomissa. 
Liitosalueen rakennettu kulttuuriym-• 
päristö. 
Östersundomin kaupunkipientalot. • 
Östersundomin rakennemallien hiilija-• 
lanjäljen arviointi. 
Östersundomin osayleiskaavan leike-• 
kirja.
Majvikin maankäyttösuunnitelma. • 
2011.

Itämetron esiselvitys. • 
Majvikin metron esiselvitys.• 
Östersundomin pikaraitiotien esisel-• 
vitys. 
Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma - • 
Liikennejärjestelmäselvitys.
Östersundomin yleiskaavan tie- ja • 
pääkatuverkkoselvitys.
Östersundomin yleiskaavan joukkolii-• 
kenneselvitys.

Östersundomin katuliikennefilosofia • 
osa1 (ÖLF). 
Östersundomin alueen liikenteen ny-• 
kytilaselvitys.
Östersundomin raidevaihtoehtojen • 
vertailu.

Östersundomin teknistaloudellinen • 
selvitys. 
Östersundomin lämmitysratkaisut. • 
Östersundomin osayleiskaava-alueen • 
vesihuollon yleisjärjestelysuunnitel-
ma.
Östersundomin osayleiskaava-alueen • 
vesihuoltoverkoston kapasiteettiselvi-
tys.
Aurinkosähkön mahdollisuudet Hel-• 
singin Östersundomin alueella.

Rannikon laaksoista metsäylängölle - • 
osayleiskaavatasoinen maisemaselvi-
tys Östersundomin alueelta. 
Liitosalueen eteläosan kasvillisuussel-• 
vitys. 
Kallioperän ja maaperän arvokkaat • 
luontokohteet
Östersundomin osayleiskaavan kau-• 
punkiekologinen ohjelma. 
Östersundomin puroselvitys.• 
Omavaraisuus maankäytön suun-nit-• 
telun tavoitteena, esimerkkialueena 
Granön saari Sipoossa. 
Majvikin ja Granön alustava luontosel-• 
vitys (tarkennetaan keväällä 2011).

Suunnittelualuetta koskevat myös 
osa Vantaan yleiskaava 2007:n sekä Si-
poon Saariston ja rannikon osayleiskaa-
van laadinnan yhteydessä tehdyistä sel-
vityksistä. 

Lisäksi suunnittelualuetta koskien 
on tehty myös muita selvityksiä. Täy-
dellisempi luettelo selvityksistä esite-
tään yleiskaavaluonnoksen selostukses-
sa. Selvitykset löytyvät myös nettisivuil-
ta osoitteessa www.hel.fi/ksv kohdassa 
Ajankohtaiset alueet, Östersundom.

Tehdyt ja suunnittelun aikana tehtävät 
selvitykset sekä tutkitut vaihtoehdot toi-
mivat vaikutusten arvioinnin pohjana ja 
aineistona.
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Suunnittelualueen maanomistus (tilanne 29.6.2010)

Maanomistaja

Kunta Valtio Helsinki Vantaa Sipoo Muu

Helsinki 218 ha 996 ha 51 ha 80 ha 1313 ha

Vantaa 58 ha 72 ha 125 ha   - 347 ha

Sipoo 6 ha 151 ha   - 7 ha 492 ha

Maanomistus

Kuva 3. Maanomistuskartta 
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Vaikutusalue
Kaavan vaikutusalueeseen kuuluu suun-
nittelualue ympäristöineen. Kaavaratkai-
sun vaikutukset ovat merkittäviltä osin 
myös seudullisia. Esimerkiksi alueiden 
käytön suunnittelulla, mitoituksella, riittä-
vällä asuntotuotannolla ja liikennejärjes-
telmällä on vaikutuksia koko seudulle. 

Valtakunnallisia vaikutuksia voidaan 
olettaa syntyvän muun muassa valtakun-
nallisten alueiden käyttötavoitteiden so-
veltamisen sekä suurten liikenneratkaisu-
jen kautta. Alueet, joille olennaisia vaiku-
tuksia syntyy, tarkentuvat kaavatyön ai-
kana.

Arvioitavia vaikutuksia
Yleiskaavatyön yhteydessä arvioidaan 
vaikutuksia ainakin seuraaviin aihealuei-
siin:

Alue- ja yhdyskuntarakenteeseen

Arvioidaan asutuksen ja työpaikkojen 
alueellinen sijoittuminen, asuntojen, työ-
paikkojen palvelujen sekä virkistysaluei-
den määrä ja sijoittuminen, yhdyskunta-
rakenteen toimivuus ja eheys sekä ole-
massa olevan rakenteen hyväksikäyttö-
mahdollisuus.

Liikenteeseen

Selvitetään ja arvioidaan vaikutukset lii-
kenteen järjestämiseen ja kustannuksiin, 
eri liikennemuotoihin, liikennemääriin, lii-
kenteen toimivuuteen, ympäröivän kau-
punkirakenteen tie-, katu- ja kevyen lii-
kenteen verkkoon sekä joukkoliikennejär-
jestelmään.

Yleiskaavaprosessin kuluessa ratkais-
taan erikseen se, riittävätkö kaavan yhte-
ydessä tehtävät vaikutusten arvioinnit lii-
kennejärjestelmäratkaisusta vai edellyte-
täänkö erillistä ympäristövaikutusten ar-
viointia.

Yhdyskunta- ja energiatalouteen

Tehdään kaavataloustarkastelut koko alu-
eesta, yksittäisistä osa-alueista sekä lii-

kennejärjestelmästä. Selvitetään maape-
rän rakentamisen, energia-, vesi- ja jäte-
huollon järjestämisen kustannukset sekä 
maan hintaan vaikuttavat tekijät. 

Teknisen huollon järjestämiseen

Laaditaan yleistasauksen ja teknisen 
huollon verkostojen alustavat yleissuun-
nitelmat. 

Luontoon, luonnonvarojen hyödyntämiseen 
ja luonnon monimuotoisuuteen

Arvioidaan rakentamisen ja lisääntyvän 
virkistyskäytön vaikutukset luonnonym-
päristöön, luonnonsuojelualueisiin ja Na-
tura 2000 -verkostoon kuuluville alueille. 
Natura 2000 -alueille tehdään luonnon-
suojelulain 65 §:n mukainen luontotyyp-
pi- ja lajikohtainen arviointi, jotta suun-
nittelun valmistelussa ja päätöksenteos-
sa varmistetaan, ettei niitä luonnonarvo-
ja, joiden vuoksi alue on sisällytetty Na-
tura 2000 -verkostoon, merkittävästi hei-
kennetä. 

Maisemaan, kaupunkikuvaan, 
kulttuuriperintöön ja rakennettuun 
ympäristöön 

Arvioidaan vaikutukset valtakunnallises-
ti ja paikallisesti merkittäviin maisema-
alueisiin, kulttuuriympäristöön, muinais-
muistolain mukaisiin muinaisjäännöksiin 
ja rakennettuihin ympäristöihin, muun 
muassa nykyisin rakentamattoman alueen 
muuttumisesta rakennettavaksi alueeksi.

Ilmastoon, veteen, ilmaan, maa- ja 
kallioperään

Sevitetään rakentamisen vaikutukset il-
mastoon, veteen, ilmaan, maa- ja kallio-
perään sekä niiden antamat mahdollisuu-
det rakentamiselle.

Terveyteen

Liikenteen melu ja päästöt, ilman laatu ja 
päästöjen terveysvaikutukset, muut ym-
päristöhäiriöitä aiheuttavat toiminnot se-
kä mahdollinen maaperän kunnostustar-
ve. Tehdään tulvariskitarkasteluja.

Ihmisten elinoloihin ja elinympäristöön

Arvioidaan asuinympäristöjen viihtyisyyt-
tä ja toimivuutta, ratkaisujen synnyttä-
mää asuntotarjontaa sekä eri väestöryh-
mien toimintamahdollisuuksia. Vaikutuk-
set nykyisiin asuinalueisiin ja asukkaiden 
olosuhteisiin. 

Elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin

Kaavan valmistelijat arvioivat vaiku-
tuksia osana kaavoitustyötä. Vaikutusten 
arviointeja teetetään myös muilla asian-
tuntijoilla.

Vaikutusten arviointi on mukana kai-
kissa suunnitteluvaiheissa. Vaikutuksia 
koskevaa tietoa tuotetaan ja hyödynne-
tään läpi koko kaavaprosessin. Tieto vai-
kutuksista syventyy ja täydentyy suunnit-
telun edetessä. Vaikutusten arvioinnissa 
otetaan huomioon myös muut alueelle 
mahdollisesti vaikuttavat hankkeet ja nii-
den yhteisvaikutus yleiskaavan kanssa. 

Vaikutuksen arvioinnin tuloksia esitel-
lään suunnittelun kuluessa osana kaava-
materiaalia. Arvioinneista laaditaan yh-
teenveto kaavaselostukseen.

3 Vaikutusten arviointi
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Yhteisen yleiskaavan suunnittelutyö 
tehdään Östersundomin suunnittelijatyö-
ryhmässä, jossa on Helsingin, Vantaan ja 
Sipoon suunnittelijoita. Työryhmä valmis-
telee asiat käsittelyyn päättävää elintä 
eli Östersundom-toimikuntaa varten se-
kä kuntakäsittelyihin. Ennen toimikunta-
käsittelyä suunnitelmat käsitellään työtä 
ohjaavassa kaupunginjohtajaryhmässä.

Ennen kaavaehdotuksen laatimista tu-
lee yleiskaavan luonnos hyväksyä jatko-
suunnittelun pohjaksi kaikissa kunnissa 
vähintään kaupungin- tai kunnanhallitus-
tasolla. 

Samoin ennen kaavaehdotuksen var-
sinaista hyväksymiskäsittelyä Östersun-
dom- toimikunnassa se tulee käsitellä 
samansisältöisenä kaikkien kuntien val-
tuustoissa. Kaavaehdotusta ei esitellä toi-
mikunnalle, ellei kunkin kunnan valtuus-
to ole puoltanut sitä oman alueensa osal-
ta. 

 Östersundomin yhteinen yleiskaava 
laaditaan oikeusvaikutteisena. Östersun-
dom-toimikunnan hyväksymisen jälkeen 
yleiskaava saatetaan ympäristöministeri-
ön vahvistettavaksi.

4 Kaavoitusprosessi 

Kaavan vireille tulosta ilmoittaminen• 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS)• 
1. viranomaisneuvottelu• 

VALMISTELUVAIHE 2010–2011

Yleiskaavaluonnos• 

OAS nähtävillä• 
Mielipiteet• 

Kaavaluonnos nähtävillä• 
Mielipiteet ja lausunnot• 
Vuorovaikutustilaisuuksia• S

el
vi

ty
st

en
 la

ad
in

ta

Yleiskaavaehdotus • 
Vaikutusten arviointi• 
2. viranomaisneuvottelu (tarvittaessa)• 
Kaavaehdotuksen hyväksyminen• 

Kaavaehdotus nähtävillä• 
Muistutukset ja lausunnot• 
Vuorovaikutustilaisuuksia• 

YMPÄRISTÖMINISTERIÖ VAHVISTAA KAAVAN

EHDOTUSVAIHE 2011–2012

Kuva 4. Kaavoitusprosessi
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Yleiskaavan laatimisesta ja osallistumis-
menettelyistä ja -mahdollisuuksista tie-
dotetaan avoimesti koko kaavaprosessin 
ajan. Tärkeimpiä osallistumismenettely-
jä ovat lakisääteiset nähtävillä olot, viran-
omais- ja sidosryhmäneuvottelut, esitte-
ly- ja keskustelutilaisuudet sekä vapaa-
muotoinen keskustelu valmistelijoiden 
kanssa. Tavoitteena on, että osalliset ja 
muut kiinnostuneet saavat tietoa suun-
nittelun etenemisestä ja tuovat valmis-
teluun näkemyksiään. Tilaisuuksiin liittyy 
aina mahdollisuus antaa palautetta.

Kunkin kunnan suunnittelijat vastaa-
vat omalta osaltaan oman alueensa kaa-
voitusta koskevasta vuorovaikutuksesta.

Valmisteluvaiheen osallistuminen
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 
oli nähtävillä 3.–28.2.2011 välisenä aika-
na Helsingin, Vantaan ja Sipoon asiakas-
palvelupisteissä, näyttelytila Laiturilla, kir-
jastoissa (Länsimäki, Nikkilä, Söderkul-
la ja Itäkeskus) sekä kuntien nettisivuil-
la (www.hel.fi/ksv, www.vantaa.fi/kau 
punkisuunnittelu ja www.sipoo.fi/fi/asu 
minen_ja_rakentaminen/kaavoitus). Kaa-
van valmistelijat olivat tavattavissa erik-
seen sovittuina aikoina. Mielipiteet suun-
nittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta pyydettiin esit-
tämään 28.2.2011 mennessä. Osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmaa on täyden-
netty ja päivitetty palautteen johdosta.

Kaavaluonnos ja muu valmisteluaineis-
to ovat nähtävillä 21.4.–23.5.2011 vä-
lisenä aikana seuraavissa paikoissa:
Helsinki

Virka Info, Helsingin kaupungintalo, • 
Pohjoisesplanadi 11–13
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto, • 
Kansakoulukatu 3, 1 krs
Esittelytila Laituri, Narinkka 2• 
Itäkeskuksen kirjasto, Turunlinnantie 1• 
Östersundomin nuorisotalo, Knuter-• 
sintie 95
Winberg & Winberg, Karhusaarentie 34• 

Vantaa
Vantaa Tikkurila, maankäyttötoimen • 
asiakaspalvelu, Kielotie 28 (katutaso)
Länsimäen kirjasto, Suunnistajantie 2• 

Sipoo
Sipoon Kuntala, Iso Kylätie 18, 1 krs• 
Nikkilän kirjasto, Pohjoinen koulutie 2• 
Söderkullan kirjasto, Amiraalintie 2• 

Nettisivut
yhteinenostersundom.fi• 
www.hel.fi/ksv • 
kohdassa Nähtävänä nyt 
www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu• 
www.sipoo.fi/fi/ • 
asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus 

Keskustelutilaisuudet järjestetään 
seuraavina ajankohtina: 

to 5.5. klo 17–20 Laituri, Narinkka 2 –
ma 9.5. klo 17–20 Kuntokallio, Kunto- –
kalliontie 6
ke 11.5. klo 17–20 Sakarinmäen kou- –
lu, Knutersintie 924
to 12.5. klo 17–20 Länsimäen koulu/ –
Ylläs, Pallastunturintie 27

Sipoon kunnan alueiden osalta kaava-
luonnoksesta voi keskustella kaavoittaji-
en kanssa to 5.5. klo 10–18 Kuntokallion 
kappelissa. Ohjelmassa on klo 10 Uuden 
Porvoontien pohjoispuoli, klo 13 Uuden 
Porvoon tien eteläpuoli ja klo 15 Granö, 
mutta kaikista alueista voi tulla keskuste-
lemaan itselle sopivaan aikaan.

Osallisten kanssa tehdään myös tii-
viimpää yhteistyötä esimerkiksi erillisis-
sä neuvotteluissa tai perustamalla tarvit-
taessa työryhmiä joistain tietystä aihees-
ta tai alueesta. Suunnittelijat ovat tavatta-
vissa erikseen sovittuina ajankohtina.

Mielipiteet kaavaluonnoksesta ja muus-
ta valmisteluaineistosta pyydetään esit-
tämään viimeistään 23.5.2011. Kirjalliset 
mielipiteet lähetetään johonkin seuraa-
vista osoitteista:

Helsingin kaupunki, Kirjaamo, Öster-• 

sundom-toimikunta, PL 10, 00099 Hel-
singin kaupunki, (käyntiosoite: Kau-
pungintalo, Pohjoisesplanadi 11–13), 
sähköposti: helsinki.kirjaamo@hel.fi

Kaavaluonnoksen ja saadun palaut-
teen pohjalta laaditaan tarkennettu yleis-
kaavaluonnos. Se hyväksytään jatko-
suunnittelun pohjaksi kaikissa kunnis-
sa vähintään kaupungin- tai kunnanhal-
litustasolla ennen kaavaehdotuksen laa-
timista.

Ehdotusvaiheen osallistuminen
Kaavaehdotus on arvion mukaan nähtä-
villä vuonna 2012. Nähtävilläoloaikana 
järjestetään kaikille avoimia keskustelu-
tilaisuuksia ja kaavaehdotuksesta voi jät-
tää muistutuksia ja siitä pyydetään lau-
sunnot. 

Kaavaehdotus asetetaan nähtäville ai-
nakin seuraaviin paikkoihin:

Virka Info, Helsingin kaupungintalo, • 
Pohjoisesplanadi 11–13
Helsingin kaupunkisuunnitteluviras-• 
ton ala-aula, Kansakoulukatu 3, 1 krs
Tikkurila, maankäyttötoimen asiakas-• 
palvelu, Kielotie 28 (katutaso)
Sipoon Kuntala, Iso Kylätie 18, 1 krs• 
www.hel.fi/ksv • 
kohdassa Nähtävänä nyt 
www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu• 
www.sipoo.fi/fi/ • 
asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus 

Kaavaehdotus käsitellään samansi-
sältöisenä kaikkien kuntien valtuustoissa 
ennen Östersundom-toimikunnan hyväk-
symiskäsittelyä. Kaavaehdotusta ei esi-
tellä toimikunnalle, ellei kunkin kunnan 
valtuusto ole puoltanut sitä oman alu-
eensa osalta. 

Tavoitteena, on että kaavaehdotus on 
Östersundom-toimikunnan hyväksyttä-
vänä vuonna 2012.

5 Osallistuminen ja tiedottaminen
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Osalliset
Kaavan valmisteluun toivotaan osallis-
tuvan kaikkien asiasta kiinnostuneiden. 
Osallisia ovat kaava-alueen ja sen vai-
kutusalueen maanomistajat ja -haltijat, 
asukkaat ja asuinosake- ja kiinteistöyh-
tiöt, alueella toimivat yritykset ja elinkei-
non harjoittajat ja työssäkäyvät eli kaik-
ki ne, joiden asumiseen, työntekoon tai 
muihin oloihin kaava saattaa huomatta-
vasti vaikuttaa.

Osallisia ovat yhdistykset, järjestöt ja 
yhteisöt, jotka toimivat alueella tai joiden 
toimialaa kaavassa käsitellään.

Osallisia ovat viranomaiset, joiden toi-
mialaa kaavoituksessa käsitellään. Näitä 
ovat ainakin: 

Kuntayhtymät: –  Helsingin seudun lii-
kenne -kuntayhtymä (HSL), Helsingin 
seudun ympäristöpalvelut (HSY), Uu-
denmaan liitto, Keski-Uudenmaan ve-
siensuojelun kuntayhtymä

Helsingin kaupungin hallintokun- –
nat: hallintokeskus, Helsingin Ener-
gia, Helsingin kaupunginmuseo, Hel-
singin kaupungin liikennelaitos (HKL), 
Helsingin kaupungin tietokeskus, Hel-
singin Satama, Helsingin ympäristö-
keskus, kaupunginkirjasto, kiinteistö-
virasto, liikuntavirasto, nuorisoasiain-
keskus, opetusvirasto, pelastuslaitos, 
rakennusvalvontavirasto, rakennus-
virasto, sosiaali- ja terveysvirasto, ta-
lous- ja suunnittelukeskus

Sipoon kunnan hallintokunnat: –  so-
siaali- ja terveydenhuolto-osasto, si-
vistysosasto, talous- ja hallintokeskus, 
tekniikka- ja ympäristöosasto 

Vantaan kaupungin hallintokun- –
nat:  Keskushallinnon toimiala, Maan-
käytön ja ympäristön toimiala, Sivis-
tystoimen toimiala, Sosiaali- ja terve-
ydenhuollon toimiala, Vapaa- ajan ja 
asukaspalveluiden toimiala

Valtion viranomaiset: –  Etelä-Suomen 
aluehallintovirasto, Helsingin poliisi-
laitos, Liikenne- ja viestintäministeriö, 
Liikennevirasto, Museovirasto, Metsä-

hallitus, Metsäkeskus Rannikko, Met-
säkeskus Häme-Uusimaa, puolustus-
voimien Helsingin aluetoimisto, Por-
voon museo, Suomen ympäristökes-
kus (SYKE), Uudenmaan elinkeino-, lii-
kenne- ja ympäristökeskus (ELY), Uu-
denmaan kalastuspiiri, Ympäristömi-
nisteriö 

Muut viranomaiset ja julkisyhtei- –
söt: Etelä-Suomen Energia Oy, Fing-
rid Oy, Helen sähköverkko Oy, Hel-
singin seurakuntayhtymä, Itä-Uuden-
maan pelastuslaitos, Porvoon kaupun-
ki, Porvoon museo, Sipoon seurakun-
tayhtymä, Säteilyturvakeskus, Tukes, 
Vantaan seurakuntayhtymä, Keski-
Uudenmaan pelastuslaitos, Vantaan 
energia

Viranomaisyhteisyö 
Suunnittelun aikana viranomaisille ja 
muille asiantuntijoille järjestetään erillisiä 
neuvotteluja. Kaavatyön aikana tehdään 
yhteistyötä esimerkiksi maakuntakaavoi-
tukseen liittyen Uudenmaan liiton kanssa 
ja Sipoonkorven eteläreunan suunnittelu-
periaatteisiin liittyen perustetaan erillinen 
työryhmä. Lisäksi järjestetään muita neu-
votteluja tarpeen mukaan. Viranomaisilta 
pyydetään kannanotot kaavaluonnokses-
ta ja lausunnot kaavaehdotuksesta.

Kaavaprosessin aikana järjestetään 
vähintään yksi lakisääteinen viranomais-
neuvottelu Uudenmaan ELY -keskuksen, 
ympäristöministeriön, kuntien sekä mui-
den tarvittavien sektoriviranomaisten 
kesken. Ensimmäinen viranomaisneu-
vottelu järjestettiin 13.12.2010.  Toinen 
viranomaisneuvottelu järjestetään tarvit-
taessa sen jälkeen, kun kaavaehdotus on 
ollut julkisesti nähtävillä ja sitä koskevat 
muistutukset ja lausunnot on saatu. 

Tiedottaminen
Kaavoituksesta ja osallistumismahdol-
lisuuksista tiedotetaan kaavoituksen eri 
vaiheissa lehti-ilmoituksella seuraavissa 
lehdissä:

Helsingin Sanomat, Hufvudstadsbla-• 
det, Metro -lehti, Helsingin Uutiset
Sipoon Sanomat ja Borgåbladet • 
Vantaan Sanomat. • 

Lisäksi tiedotetaan nettisivuilla osoitteissa:
yhteinenostersundom.fi• 
www.hel.fi/ksv  • 
kohdassa Nähtävänä nyt 
www.vantaa.fi/kaupunkisuunnittelu• 
www.sipoo.fi/fi/ • 
asuminen_ja_rakentaminen/kaavoitus 
Tietoa kaavoituksesta saa myös suun-

nittelijoilta sekä kerran vuodessa ilmes-
tyvistä kuntien kaavoituskatsauksista se-
kä kaupunkisuunnittelulehdestä, joka jul-
kaistaan ainakin kerran kaavoituksen ai-
kana. 
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Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto
Östersundom -projekti
PL 2100 (Kansakoulukatu 1)
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
www.hel.fi/ksv 

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@hel.fi

Projektipäällikkö
Matti Visanti, p. 09 310 37291

Projektisihteeri
Kristiina Koistinen, p. 09 310 37454

Maankäytön suunnittelu
Teemu Holopainen, p. 09 310 37154, Salmenkallio
Maria Isotupa, p. 09 310 37303, Ultuna
Teija Patrikka, p. 09 310 37374, Karhusaari 
Sakari Pulkkinen, p. 09 310 37276, Östersundom
Kaisa Yli-Jama, p. 09 310 37056, Talosaari, 
maisemasuunnittelu
Tapani Rauramo, p. 09 310 37071
Marja Leino, p. 09 310 37290 

Liikennesuunnittelu
Sari Piela, p. 09 310 37447 
Heikki Hälvä, p. 09 310 37142, ratasuunnittelu

Tekniikka, talous ja ympäristötekniikka
Pekka Leivo, p. 09 310 37388
Tuula Pipinen, p. 09 310 37269
Eija Kivilaakso, p. 09 310 37247

Vuorovaikutus
Maija Mattila, p. 09 310 37435

Helsingin kiinteistövirasto
Maanhankintatoimisto
PL 2200, (Katariinankatu 1)
Peter Haaparinne, p. 09 310 31864

Helsingin talous- ja suunnittelukeskus
Aluerakentamisyksikkö
PL 2200, (Aleksanterinkatu 24)
Ari Karjalainen, p. 09 310 70686

Vantaan kaupunki
Kaupunkisuunnittelu
Kielotie 28, 01300 Vantaa 
www.vantaa.fi

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@vantaa.fi

Maankäytön suunnittelu
Länsisalmi, Länsimäki, Vaarala, Ojanko
Matti Pallasvuo, p. 09 8392 2745, yleiskaavapäällikkö
Vesa Karisalo, p. 09 8392 2684
Markku Immonen, p. 09 8392 2742

Liikennesuunnittelu
Leena Viilo, p. 09 8392 4262

Sipoon kunta 
PL 7 (Kuntala, Iso Kylätie 18)
04131 Sipoo
www.sipoo.fi

Sähköpostit ovat muotoa
etunimi.sukunimi@sipoo.fi

Maankäytön suunnittelu
Majvik, Granö
Mikko Aho, p. 09 2353 6700, kehitysjohtaja
Sirkku Huisko, p. 09 2353 6702
Eveliina Harsia, p. 09 2353 6727

Yhteystiedot

Östersundomin yhteisen yleiskaavan 
omat sivut osoitteessa:
http://yhteinenostersundom.fi

Seuraa valmistelua, tutustu kaavaan ja 
kerro näkemyksesi suunnitelmista.

Voit myös tilata uutiskirjeen sähköpostiisi!



Östersundomin yhteinen yleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tarkistettu 21.4.2011
Östersundom-toimikunta
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VIRANOMAISNEUVOTTELU KOSKIEN ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVAA

Paikka Uudenmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskus
Kokoushuone Aapa, Asemapäällikönkatu 14

Aika 13.12.2010 klo 13.00-15.10

Läsnä Matti Vatilo Ympäristöministeriö, puheenjohtaja
Anne Jarva Ympäristöministeriö
Agneta Nylund Uudenmaan liitto
Marja Vikman-Kanerva Uudenmaan liitto
Oskari Orenius Itä-Uudenmaan liitto
Brita Dahlqvist-Solin Uudenmaan ELY-keskus
Ilpo Huolman Uudenmaan ELY-keskus
Rolf Nyström Uudenmaan ELY-keskus
Hannu Palmen Uudenmaan ELY-keskus
Minna Weurlander Uudenmaan ELY-keskus
Maarit Saari Uudenmaan ELY-keskus
Jussi Heinämies Uudenmaan ELY-keskus
Anita Paavola Uudenmaan ELY-keskus
Riitta Tornivaara-RuikkaUudenmaan-ELY-keskus
Tarja Laine Uudenmaan ELY-keskus
Harri Korkeamäki Metsähallitus
Teija Snicker-Järvinen Liikennevirasto
Arto Siitonen Helsingin seudun liikenne
Riikka Aaltonen Helsingin seudun liikenne
Veli Hukkanen Helsingin poliisilaitos
Osmo Auvinen Etelä-Suomen Energia Oy
Mikko Aho Sipoon kunta
Sirkku Huisko Sipoon kunta
Markku Immonen Vantaan kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Matti Pallasvuo Vantaa kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Jukka Kullberg Vantaa kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Emmi Koskinen Vantaa kaupunki, kuntatekniikka
Vesa Karisalo Vantaa kaupunki, kaupunkisuunnittelu
Stefan Skog Vantaa kaupunki, ympäristökeskus
Tanja Sippola-Alho Helsingin kaupunki, hallintokeskus
Matti Visanti Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Pirkko Vainio Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Katri Erroll Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Maija Mattila Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Maria Isotupa Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaisa Yli-Jama Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Teemu Holopainen Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Tapani Rauramo Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto

Liite 11: Viranomaisneuvottelu 13.12.2010, muistio
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Sari Piela Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Tuula Pipinen Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Markku Lahti Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Olavi Veltheim Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Tuomas Rajajärvi Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Olli-Pekka Poutanen Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Eija Kivilaakso Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Riitta Venesmaa, Helsingin kaupunki, kaupunkisuunnitteluvirasto
Pekka Kansanen Helsingin ympäristökeskus
Markku Heikkinen Helsinki, kaupunginmuseo
Sanna Granbacka Helsingin kaupunginmuseo, Keski-Uudenmaan

maakuntamuseo
Ossi Lehtinen Helsingin rakennusvalvontavirasto
Piia-Liisa Orrenmaa Helsingin rakennusvalvontavirasto
Pirjo Pekkarinen-Kanerva Helsingin rakennusvalvontavirasto
Esko Patrikainen Helsingin kaupunki, kiinteistövirasto
Antti Salaterä Helsingin kaupunki, liikuntavirasto
Nina Mouhu Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
Pirjo Koivunen Helsingin kaupunki, rakennusvirasto
Ina Liljeström Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukes-

kus
Ari Karjalainen Helsingin kaupunki, talous- ja suunnittelukes-

kus

1 § Kokouksen järjestäytyminen ja osallistujien esittäytyminen

Tarja Laineen johdolla sovittiin, että puheenjohtajana toimii Matti Vatilo
ja muistion laatii Riitta Venesmaa.

Matti Vatilo avasi neuvottelun ja totesi, että kyseessä on yleiskaavan
aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu, joka MRL 66 §:n perusteella tulee
järjestää merkittävän kaavan laadintaan liittyvien valtakunnallisten,
seudullisten ja muiden keskeisten tavoitteiden selvittämiseksi.

Valmisteltava yleiskaava on MRL 6 luvun mukainen kuntien yhteinen
yleiskaava, jonka hyväksyy kuntien asettama toimielin ja vahvistaa ym-
päristöministeriö. Tällaisia kuntien yhteisiä yleiskaavoja on Suomessa
aiemmin vahvistettu 6.

Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan suhteesta säädetään MRL 48
§:ssä. Yhteinen yleiskaava voidaan perustellusta syystä laatia sisällöl-
tään poikkeamaan maakuntakaavasta. Tällöin yhteisen yleiskaavan on
kuitenkin sopeuduttava maakuntakaavan kokonaisuuteen, ja on otetta-
va soveltuvin osin huomioon, mitä maakuntakaavan sisältövaatimuksis-
ta on säädetty (MRL 28 §).



HELSINGIN KAUPUNKI Muistio 3 (12)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Riitta Venesmaa 310 37451 3.1.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

Osallistujat esittäytyivät.

Kokouskutsun liitteenä oli jaettu luonnos Östersundomin yhteisen yleis-
kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaksi. Se on muistion liitteenä
1.

2 § Suunnittelutehtävän esittely

Östersundom-projektin päällikkö Matti Visanti esitteli Helsingin, Van-
taan ja Sipoon Östersundomin yhteisen yleiskaavan suunnittelutilan-
teen, suunnitteluorganisaation ja -aikataulun sekä. seuraavat aiheet:
-kaavatyön tavoitteet
-vaihtoehdot
-vaikutusalue ja tehtävät selvitykset sekä vaikutusten arviointi
-valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
-suhde maakuntakaavaan
-liikenteen ja maankäytön yhteensovittaminen
-maisema ja kulttuuriympäristö
-luontoarvot
-muut suunnittelutehtävään vaikuttavat seikat

Sipoon kehitysjohtaja Mikko Aho ja Vantaan yleiskaavapäällikkö Matti
Pallasvuo totesivat että suunnittelua on valmisteltu yhdessä, ja että
heillä ei ole lisättävää Visannin esitykseen.

Matti Visannin power-point esitys on muistion liitteenä 2. .

3  § Viranomaisten puheenvuorot

Ympäristöministeriö
Anne Jarva: Yhteisen yleiskaavan vahvistaminen kuuluu ympäristömi-
nisteriölle. Vahvistaminen edellyttää, että MRL:n sisältövaatimukset ja
valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet on otettu huomioon. Tehokas
asuntorakentamisen tavoite on Helsingin seudun kannalta tärkeä.
Luonnonarvot ja Natura-arvot ovat tärkeitä. Luonnonsuojelulain mukai-
nen Natura-arviointi tulee tehdä. Arvioinnista tulee pyytää Udenmaan-
ELY-keskuksen lausunto. Toimikunta ei voi hyväksyä kaavaa, jos Natu-
ra-arvoja heikennetään merkittävästi.

Uudenmaan liitto
Merja Vikman-Kanerva: Suunnittelualueella on nyt voimassa useita
maakuntakaavoja. Maakuntakaavan uudistaminen etenee hyvin ja ai-
kataulut tämän yhteisen yleiskaavan kanssa näyttävät menevän yksiin.
Maakuntahallitus on tänään hyväksynyt maakuntakaavan perusraken-
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teen. Se olisi hyvä todeta OAS:ssa. Maakuntakaavan luonnos tulee
nähtäville 5/2011, ehdotus valmistunee 5/2012. Hyväksyminen on vuo-
den lopulla 2012. Vahvistaminen kestänee vuoden.

Vikaman-Kanerva nosti esille kysymyksen Heli-radasta ja Itä-radasta.
Ne eivät voi olla ristiriidassa.

Itä-Uudenmaan liitto
Oskari Orenius: Paljon yhteensovittamista. Natura ja Sipoonkorpi ovat
haasteellisia. On toiveikas, että saadaan hyvä kaava.

Metsähallitus
Harri Korkeamäki: Sipoonkorpi on olennainen suunnittelukysymys.
Suojelulliset tavoitteet pitää toteutua Sipoonkorvessa samoin kuin muil-
la luonnonsuojelualueilla.

Metsähallitus haluaa yhteistyötä liikennesuunnittelun osalta, jotta Si-
poonkorven liikennetarpeet voidaan ottaa suunnittelussa huomioon.
Esimerkiksi Nuuksiossa liikenne muodostui ongelmaksi sujuvien yhte-
yksien ja pysäköintitilojen järjestämisen osalta.

Keski-Uudenmaan maakuntamuseo/Helsingin kaupunginmuseo
Sanna Granbacka: Suunnittelualueeseen kuuluvat rakennetut kulttuu-
riympäristöt on hyvin nostettu esiin OAS-luonnoksessa.  Maakunnalli-
sesti merkittävät kohteet (RKY-kohteet) tulee myös merkitä yleiskaa-
vaan ja kaavaan vaikutukset kulttuuriympäristöön pitää selvittää.

Museovirasto, rakennushistorian osasto, Marianna Niukkanen osas-
to oli antanut neuvotteluun seuraavan kirjallisen kannanoton:

"Suunnittelualueella tehdyt munaisjäännösinventoinnit ovat pääpiirteis-
sään riittävät yleiskaavan laatimisen tarpeisiin. Granön saaren osalta
inventointitiedot ovat kuitenkin puutteellisia. Saaren koillisosassa on si-
jainnut mm. keskiajalla perustettu kylä ja luultavasti Suomenlinnan ra-
kentamiseen liittyvä tiiliruukki, joiden paikkoja ei ole tarkastettu maas-
tossa.

Suunnitelmassa mainitaan yhtenä tavoitteena olemassa olevan kylä-
verkoston tukeminen ohjaamalla rakentamista niiden yhteyteen. suun-
nittelualueen keskiaikaiset kylätontit on inventoitu Vantaan alueella
vuonna 2005 ja alueen muissa osissa Sipoon yleiskaavan laatimisen
yhteydessä vuonna 2007.

Vanhoja kylätontteja sijaitsee useita etenkin Länsisalmen ja Östersun-
domin alueella, ja osa niistä on edelleen asuttuja. Tulee huomioida, et-
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tä rakentamisen tiivistäminen kyläalueille saattaa koskea muinaismuis-
tolain (295/63) rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka voivat ol-
la pinta-alaltaan laajoja.

Rakennetun kulttuuriympäristön osalta viranomaistehtävistä vastaavat
omilla toimialueillaan Helsingin kaupunginmuseo, Vantaan kaupungin-
museo sekä Porvoon museo, Museoviraston ja museoiden välisten yh-
teistoimintasopimusten perusteella."

Liikennevirasto
Teija Snicker-Järvinen: Kyseessä on joukkoliikenteen runkoyhteyksien
kehittäminen, mikä on tyydytyksellä pantu merkille.  Maanteiden osalta
ei ole uusia tarpeita olemassa. Heli/He-Pi varaukset tulee sisällyttää
kaavaan. Liikennesuunnittelun kytkeminen kaavatyöhön on tärkeää.

Oskari Orenius ja Matti Pallasvuo kommentoivat, että He-Pi linjauksen
vaihtoehtoja selvitetään. Selvitystyön tarkoituksena on ratkaista mikä
vaihtoehdoista tuodaan maakuntakaavaan. Tärkein pidetään voimassa.

Jani Koiranen/Liikenneviraston meriosasto oli antanut viranomaisneu-
votteluun seuraavan kirjallisen kannanoton:

 "Kaavakarttaan tulisi merkitä kaava-alueella kulkevat vesiväylät. Tie-
don ajantasaisesta vesiväylästöstä saa tarvittaessa Meriosastolta."

Helsingin seudun liikenne
Riikka Aaltonen: Kaavan tavoitteet ovat seudun liikennejärjestelmän
kannalta hyviä ja kestävän kehityksen mukaisia. Ne täydentävät nykyis-
tä liikennejärjestelmää. Metro on taloudellisesti hyvä ratkaisu ja teho-
kas. Metro pitäisi olla käytettävissä yhtä aikaa alueen rakentumisen
kanssa.

Helsingin poliisilaitos
Veli Hukkanen: OAS-luonnoksessa poliisi on virheellisesti laitettu kun-
nan viranomaiseksi. Poliisilla on tiivis yhteistyö turvallisuuskysymyksis-
sä Helsingin kanssa. Suunnittelussa tärkeää ovat mm. liikennejärjeste-
lyt, asuinympäristöjen turvallisuus, valoisuus, luonnollisen valvonnan
mahdollisuus. Tärkeitä suunnittelualueita ovat asemien seudut ja os-
toskeskukset. Poliisi haluaa tehdä yhteistyötä kaavaa valmisteltaessa.

Etelä-Suomen Energia
Osmo Auvinen: Etelä Suomen Energia on alueen juridinen verkonhalti-
ja. Alueen sähköverkko tullaan rakentamaan lähes kokonaan uudel-
leen. Aurinkosähkö tulee olemaan tärkeä tekijä. Etelä-Suomen Energia
rakentaa palvelualustan. Toimijat ratkaisevat mihin suuntaan järjestel-
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mää lähdetään viemään. Sähköautojen yleistymisellä voi olla merkitys-
tä. Lämmitysratkaisut ovat tärkeitä. Etelä-Suomen Energia toivoo tiivis-
tä yhteistyötä alueen suunnittelijoiden kanssa.

Sipoon kunta
Mikko Aho: Sipoolla ei ole täydennettävää Visannin esitykseen. Kuntien
välinen sopimus yhteisen yleiskaavan tekemisestä on allekirjoitettu.
Kaavan edellyttämä selvitykset tullaan tekemään yhdessä. Kuntien jo
tekemät selvitykset yhdistetään yhdeksi aineistoksi.

Vantaan kaupunki
Jukka Kullberg, kaupunkisuunnittelu: Suunnittelua on tehty yhdessä. Ei
ole lisättävää Visannin esitykseen. Kysymys ekologisista käytävistä on
tuotu esille. Ne otetaan huomioon ja ratkaistaan suunnittelun yhteydes-
sä. Metro edellyttää, että radan varteen rakennetaan tiiviisti. On selvi-
tettävä millä tavalla poikittaiset liikenneyhteydet toteutetaan.

Stefan Skog, ympäristökeskus: Kaavaa tehdään yhteistyönä. Sipoon-
korpi on tärkeä. Hulevesikysymykset myös tiealueilla tulee ottaa huo-
mioon alusta alkaen.

Helsingin kaupunki
Hallintokeskus Tanja Sippola-Alho: Kaavan valmistelu on moniportai-
nen. On tärkeää turvata, että kaikkien kuntien luottamusmiehet ovat tii-
viisti mukana.

Kaupunkisuunnitteluvirasto
Tuomas Rajajärvi: Ei lisättävää

Olli-Pekka Poutanen:
Ei lisättävää.

Ympäristökeskus Pekka Kansanen:
Kaava on haasteellinen luonnonsuojelun ja ympäristön kannalta. Miten
luonnonsuojelualueiden luontoarvot voidaan säilyttää ja ratkaista Si-
poonkorpi ja Natura-kysymykset. Sataman Natura-seurannasta on pal-
jon pohjatietoa. Ympäristökeskus haluaa tiivistä yhteistyötä kaavaa
valmisteltaessa.

Rakennusvalvontavirasto
Ossi Lehtinen: Alueelle suunnitellaan tiivistä pientalovaltaista kaupun-
kia. Kaupunki pientaloproblematiikka on käytävä läpi. Esteettömään
ympäristöön liittyvät kysymykset otettava huomioon. Rakennusvalvon-
tavirasto haluaa olla mukana kun pohjarakentamis-, hulevesi- ja ener-
giaratkaisuja pohditaan.



HELSINGIN KAUPUNKI Muistio 7 (12)
KAUPUNKISUUNNITTELUVIRASTO

Riitta Venesmaa 310 37451 3.1.2011

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Faksi Tilinumero Y-tunnus
PL 2100 Kansakoulukatu 3 +358 9 310 1673 +358 9 310 37409 800012-62637 0201256-6
00099 HELSINGIN KAUPUNKI HELSINKI 10 Alv. nro
kaupunkisuunnittelu@hel.fi http://www.hel.fi/ksv FI02012566

Pirjo Pekkarinen-Kanerva: Liikenneratkaisut on keskeisin ekotehokkuu-
teen liittyvä tekijä. Vuonna 2020 kaikki uudisrakentaminen tulee olla 0-
energiatasoa.

Kiinteistövirasto
Esko Patrikainen: Ei lisättävää.

Liikuntavirasto
Antti Salaterä: Liikuntavirastolla on hyvä yhteistyö kaupunkisuunnittelun
kanssa. Sipoonkorven kansallispuiston yhteyteen on suunniteltava riit-
tävät ulkoilualueet suojaksi. Suunnittelussa on huomioitava ulkoilureitit
ja turvalliset liikuntaympäristöt. Kyseessä on merellinen alue. Tarvetta
on venesatamille, uimarannoille. Alueelle olisi tärkeää saada ratsastus-
keskuksia, ja -reittejä. Niitä puuttuu Helsingistä.

Rakennusvirasto
Niina Mouhu, katu- ja puisto-osasto: Asuinalueiden sisälle pitäisi saada
mahdollisimman laajoja yhtenäisiä viheralueita. Katuverkon suunnitte-
lussa tulee ottaa huomioon rakennusviraston ohjeet koskien mm es-
teettömyyttä. Lumien vastaanottopaikkoja tulisi olla kaksi. Maamasso-
jen sijoituspaikka on valmistelussa otettu hyvin huomioon. Hulevedet ja
tulvasuojelu on tärkeä ottaa huomioon.

Uudenmaan ELY-keskus

Minna Weurlander, Rolf Nyström, Ilpo Huolman, Brita Dahlgvist Solin:

Kyseessä on merkittävä kaava. Paljon hyviä selvityksiä on tehty. On
tärkeää, että osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan saadaan välitettyä
hyvin tehty selvitystyö ja kaavan merkittävyys käy siitä ilmi. Siitä tulee
selvitä osallistumisen ajankohdat ja tavat.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma
Se tehdään asukkaita, järjestöjä, kunnan ja valtion viranomaisia sekä
muita osallisia varten.Se antaa perustiedot kaavahankkeesta ja sen
valmisteluprosessista niin, että osalliset voivat arvioida kaavan merki-
tystä ja tarvetta osallistua sen valmisteluun.

Kommentit osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan:

Johdanto kappale: MRL 48 §:stä on referoitu yksi lause. On syytä lisätä
pykälän sisältö kokonaan.
Maakuntakaava ohjaa yhteistä yleiskaavaa. Perutellusta syystä voi-
daan poiketa maakuntakaavasta, jos huolehditaan myös siitä, että yh-
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teinen yleiskaava sopeutuu maakuntakaavan kokonaisuuteen. On
myös otettava soveltuvin osin huomion, mitä MRL 28 §:ssä säädetään
maakuntakaavan sisältövaatimuksista.
.
On hyvä tuoda esiin se, että yksittäisen kunnan ryhtyessä laatimaan
yleiskaavaa omalle alueelleen, ohjaava rooli on maakuntakaavalla, ei
yhteisellä yleiskaavalla (MRL 39 §)

2. Suunnittelun lähtökohtia
-Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
Hyvin tuotu esiin Helsingin seutua koskevat tavoitteet.
Myös muut tavoitteet koskevat aluetta: esimerkiksi lähtökohtana on ol-
tava perusteltu väestönkehitysarvio, pitkällä aika välillä on tarkasteltava
väestömäärän kehityksen eri vaihtoehtoja, turvattava rautatieyhteys
Helsingistä Pietariin, edistettävä rannikkoalueen säilymistä luonto- ja
kulttuuriarvojen kannalta erityisen merkittävinä aluekokonaisuuksina
jne.
-Maakuntakaavatilanne
Lisättävä yleispiirteinen kuvaus voimassa olevasta sisällöstä.
Tuotava esiin maakuntakaavan uudistamisen ja yhteisen yleiskaavan
laatimisprosessien yhteensovittamisen tärkeys, ettei ristiriitoja synny.
Tuotava esiin, että maakuntakaavan tarkistuksen ja yhteisen yleiskaa-
van valmistuessa aikataulujensa mukaan saman vuoden 2012 lopulla,
ympäristöministeriö tulee ensin tutkimaan maakuntakaavan vahvista-
misedellytykset.

-Yleiskaavat ja asemakaavat
Kerrottava yleispiirteinen kuvaus kaavojen sisällöstä
-Muut suunnitelmat ja päätökset
Ei ilmene millä perusteella luettelo on syntynyt. On kerrottava ovatko si-
tovia vai muunlaisia päätöksiä. Luettelossa ei ole mainittu NATURA
2000 päätöstä eikä Sipoonkorven kansallispuistoselvitystä.
-Tehdyt selvitykset ja tehtävät selvitykset:
Seudullisia selvityksiä ei ole mainittu. Esim. ekologiset käytävät, rai-
deyhteys Pietariin, mitoitustarkastelut suhteessa seutuun, kaupan pal-
veluverkko jne. on mainittava.
Pohjavesiselvitys (kaava-alueen länsiosassa on Fazerilan tärkeä poh-
javesialue, jota koskee aikanaan Länsi-Suomen vesioikeuden ja Vaa-
san hallinto-oikeuden antamat määräykset kuten mm. "Alueelle ei saa
rakentaa uusia yleiselle liikenteelle tarkoitettuja liikenneväyliä.")

3.Vaikutusten arviointi
Vaikutusalue on määriteltävä. Se on suurempi kuin suunnittelualue.
Vaikutukset ovat merkittäviltä osin seudullisia
Arvioinnin seudullinen näkökulma on tuotava esiin.
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Raide-YVA:n tarve tulee selvittää.

4.Kaavoitusprosessi
Luonnosvaiheessa näin merkittävässä kaavassa tulee olla vaihtoehdot
esillä. MRL 9 §:n mukaan kaavaa laadittaessa on selvitettävä suunni-
telman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaiku-
tukset koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olen-
naisia vaikutuksia.
Myös yleiskaavan kaavaselostuksessa on MRA 17 §:n mukaan esite-
tään mm. esillä olleet vaihtoehdot, perusteet kaavaratkaisun valinnalle
ja miten vaikutusselvitysten tulokset on otettu huomioon
Ympäristöministeriön kaavan vahvistaminen puuttuu kokonaan kaavi-
osta

5. Osallistuminen ja tiedottaminen
On esitettävä, miten osalliset voivat osallistua, mitä ovat mainitut vuo-
rovaikutustilaisuudet, mitä vuoropuhelumenetelmiä käytetään
On esitettävä, miten vaihtoehtoja esitellään
Osalliset määräytyvät vaikutusalueen mukaan, listaa täydennettävä
sen perusteella, esim. Porvoon kaupunki, Etelä-Suomen AVI, Säteily-
turvakeskus…
Hyvin tuotu esiin yhteystiedot.

Raide-YVA:n tarveharkinta
Osayleiskaava-alueella on suunnitteilla metrorata. Metro tai vastaava
raideyhteys ei sisälly YVA-asetuksen hankeluetteloon, joten on tehtävä
erillinen päätös sovelletaanko tässä hankkeessa YVA-menettelyä vai
eikö. Asiasta on aikaisemmin keskusteltu Helsingin ja Uudenmaan
ELY-keskuksen kuukausikokouksessa, jolloin päätettiin palata asiaan
osayleiskaavan aloitusvaiheen viranomaisneuvottelussa. Kysymys
YVA-menettelyn tarpeesta ja tämän menettelyn kytkeytymisestä kaa-
voitustyöhön on tärkeä ja kysymys YVA-menettelyn soveltamistarpees-
ta on syytä ratkaista pian.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ei käy ilmi, ovatko kaavoituksen
yhteydessä tehtävät liikenteen ja maankäytön selvitykset YVA- näkö-
kulmasta riittäviä.

Luonnonsuojelu
Osayleiskaavan vaikutukset Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintu-
vedet Natura 2000 –alueeseen on arvioitava LsL 65 §:n edellyttämässä
laajuudessa. Natura-arviointimenettely sisältää sekä arvioinnin että siitä
LsL 65 §:n mukaisesti Uudenmaan ELY:ltä pyydettävän lausunnon.
Tämä menettely on käytävä läpi ennen kuin kaavasta tehdään hyväk-
symispäätöstä. ELY katsoo, että arviointeja Natura-alueen luonnonar-
voihin on syytä tehdä koko kaavaprosessin ajan eri vaihtoehdoista pyr-
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kien valitsemaan sellaiset kaavaratkaisut ja kaavamääräykset, joilla
haitalliset vaikutukset luonnonarvoihin joko poistetaan tai minimoidaan.
Vaikutusten arvioinnissa on otettava huomioon myös muut alueelle
mahdollisesti vaikuttavat hankkeet ja niiden yhteisvaikutus osayleis-
kaavan kanssa.

Natura-arviointimenettely on syytä huomioida myös kaavaprosessin ai-
kataulua suunniteltaessa. Luonnonsuojelulain mukaan ELY:n on annet-
tava LsL65 §:n mukainen lausuntonsa viivytyksettä ja viimeistään kuu-
den kuukauden kuluessa. Käytäntö on osoittanut, että lausunnon an-
tamiseen joudutaan usein käyttämään lain sallima enimmäisaika.

Vaikutukset osayleiskaavan vaikutusalueella sijaitsevaan Sipoonkorven
Natura-alueeseen tulee arvioida asianmukaisesti. Erityisesti tulee kiin-
nittää huomiota Sipoonkorven alueelle kohdistuvan merkittävästi li-
sääntyvän virkistyskäytön vaikutuksiin. Sipoonkorven osalta riittää to-
dennäköisesti ns. kynnysarviointi.

Kaavoituksen yhteydessä tulee kiinnittää erityistä huomiota myös eko-
logisten käytävien ja viheryhteyksien suunnitteluun ja säilyttämiseen.
Rannikon ja Sipoonkorven väliset yhteydet tulee osoittaa kaavassa
määrällisesti ja laadullisesti riittävällä tavalla.

Osayleiskaavan laatimisen yhteydessä tulee selvittää ja ottaa huomi-
oon myös muut alueen mahdolliset luontoarvot, kuten direktiivilajit,
uhanalaiset lajit ja uhanalaiset luontotyypit.

Tulvasuojelu- ja hulevedet
Suunnittelutyössä tulee ottaa huomioon tulvariskien hallinta, mikä edel-
lyttää kuntien ja ELY-keskuksen yhteistyötä. Kunnilla on vastuu hule-
vesien hallinnasta ja hulevesitulvariskien arvioinnista. ELY-keskukset
vastaavat siitä, että merenranta- ja vesistöjen tulvariskit tulevat arvioi-
tua. Osayleiskaava-alueella on tärkeä yhteen sovittaa toiveet ja raken-
tamisen mahdollisuudet siten, että sekä meritulvariski että hulevesitul-
variski on tunnistettu ja hallinnassa. Hulevesien hallintasuunnittelun yh-
teydessä selvitettävä mahdollisuus hyödyntää ja vahvistaa olemassa
olevia pienvesistöjä ja viheryhteyksiä.

Liikenne
OASia on hankala kommentoida. Esityksen joukkoliikenteeseen perus-
tuvat tavoitteet ovat hyviä. On selvitettävä kuinka oikeasti saadaan to-
teutumaan joukkoliikenteen tehokas käyttö. Alustavassa liikenneselvi-
tyksessä ennustettu joukkoliikenteen kulkumuoto-osuus on aivan liian
pieni. Tavoiteasettelussa tulee henkilöautoliikennettä tarkastella kriitti-
sesti ja miettiä minkälaista palvelutasoa henkilöautoliikenteellä tarjo-
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taan ja miten metroa voidaan hyödyntää tehokkaasti. Liikenneratkaisut
pitää tehdä iteroiden maankäytön suunnittelun kanssa siten, että jouk-
koliikenteen kulkumuoto-osuutta pystytään merkittävästi nostamaan.
Olemassa olevan liikenneverkon tehokas hyödyntäminen on hyvä läh-
tökohta. On kuitenkin muistettava, että se toimii myös valtakunnallisena
väylänä. Liikenteelliset vaikutukset ulottuvat huomattavasti laajemmalle
alueelle kuin kaavan rajaus.

Viranomaiskommenttien jälkeen käyty keskustelu:

Tarja Laine painotti OASin merkitystä kokonaisuuden ymmärtämisessä.
Selvitysten yhtenäistäminen on tärkeää. YVAsta käydään erillinen kes-
kustelu. Jatkotyön asiana on päättää edetäänkö asemakaavojen vai
osayleiskaavojen/maakuntakaavan kautta. Voisiko kerrostalovaltaiset
alueet olla suurempia, jolloin metro hyödynnettäisiin paremmin? OAS
voisi parhaimmillaan toimia ohjeena.

Tanja Sippola-Alho totesi, että kuntien valtuustot ovat hyväksyneet
OASin luonnoksena ja että toimikunta voi sitä täydentää.

Olavi Veltheim kysyi onko edetty selvityksissä jotka on ollut määrä teh-
dä maakuntakaavojen ohjausvaikutuksista ja hyväksymismenettelystä
suhteessa kuntien yhteisiin yleiskaavoihin.

Matti Vatilo täydensi, että asia tullaan selvittämään MRL:n uudistuksen
yhteydessä. Tarkkaa aikaa ei ole tiedossa. Kun maakuntakaavaa laadi-
taan samaan aikaan, ristiriitoja voidaan välttää.

4 § Jatkotoimet Natura-alueet ja viranomaisyhteistyö:
Todettiin, että yhteistyötä tarvitaan. Yksityiskohdista sovitaan erikseen.

Liikennekysymykset
Suunnittelusta vastaavat ja Uudenmaan ELY-keskus sopivat erikseen
miten ja milloin edetään selvitettäessä raide-YVA:n tarpeettomuut-
ta/tarpeellisuutta.

Muu mahdollinen viranomaisyhteistyö
Maakuntaliittojen ja Östersundom-projektin kesken on neuvottelu hel-
mikuussa 2011 kaavojen yhteensopivuudesta.

Tulvariskit selvitetään erikseen. ELY-keskus on mukana.

Työn aikataulu
OAS on nähtävillä helmikuussa 2011 ja luonnos myöhemmin keväällä.
Muu aikataulu tarkentuu työn edetessä.
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5 § Yhteenveto Matti Vatilo kiitti kokoukseen osallistujia ja totesi, että asiassa on
eteenpäin menemisen ja ratkaisun hakemisen henki. Hän korosti, että
nyt pitää olla aidosti kysymys koko alueen kehittämisestä. Kyse on ko-
konaisuudesta. On hyvä, että maakuntaprosessi on menossa samaan
aikaan.  Kun molemmat kaavaprosessit liitetään ajatuksellisesti toisiin-
sa, ei synny ristiriitoja ja prosessit tulevat sujuviksi. Haasteena on rata-
verkko, Sipoonkorpi ja Natura.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.10.

LIITTEET 1  Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaluonnos
2  Visannin power-point esitys
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Viranomaisneuvottelu koskien Östersundomin yhteistä yleiskaavaa

Aika 19.4.2018 klo 13:00-14:00
Paikka Helsinki, Kansakoulukatu 3, Lautakunnan Sali

Läsnä:

Östersundom-toimikunta
Helsingin kaupunki
Mikko Aho, pj.
Rikhard Manninen
Vantaan kaupunki
Mari Siivola

Uudenmaan ELY-keskus
Satu Pääkkönen
Aimo Huhdanmäki
Anna Puolamäki
Johanna Järvinen
Brita Dahlqvist-Solin

Ympäristöministeriö
Matti Laitio
Nunu Pesu

Liikennevirasto
Jukka Peura

Metsähallitus
Mikael Nordström
Annukka Rasinmäki

Uudenmaan liitto
Inka Kytö
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Vantaan kaupunki
Tiina Hulkko

Helsingin kaupunki
Kaupunkiympäristön toimiala
Irene Varila Hallinto- ja tukipalvelut
Raimo Pakarinen Ympäristöpalvelut
Ilkka Laine Östersundomin suunnittelu
Saija Miettinen-Tuoma Östersundomin suunnittelu
Sanna Jauhiainen Östersundomin suunnittelu
Heidi Koponen Östersundomin suunnittelu
Tuula Pipinen Östersundomin suunnittelu (siht.)

1. Kokouksen järjestäytyminen ja esittely

Mikko Aho avasi kokouksen. Kokouksen puheenjohtajana toimi Mikko Aho ja sihteerinä Tuula Pipi-
nen. Läsnäolijat esittäytyivät.

2. Östersundomin yhteisen yleiskaavan muutettu kaavaehdotus ja viranomaisten puheenvuorot

Ilkka Laine esitteli yleiskaavan valmistelutilanteen ja tavoiteaikataulun. Kokouksen tavoitteena on
yleiskaavaehdotuksen lausunnoissa ja muistutuksissa esiin nousseiden ydinkysymysten läpikäynti.
Näitä ovat Porvoonväylän uusi eritasoliittymä, Länsisalmen vaiheistettu rakentamisalue/ ekologinen
metsäyhteys, lahokaviosammal ja Salmenkallion selvitysalue.

A. Porvoonväylän uusi eritasoliittymä

Uudenmaan ELY-keskus ja Liikennevirasto eivät hyväksy yleiskaavassa esitettyä uutta eritasoliitty-
mää Porvoonväylälle Kehä III:n ja Landbon liittymien väliin. Laine esitti, että merkintä muutetaan va-
raukseksi, jota täydentää kaavamääräys ”Eritasoliittymän toteuttaminen Porvoonväylälle (E18) edel-
lyttää, että liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T -liikenneverkolle asetetut palvelutasotavoit-
teet.”

Uudenmaan ELY-keskus, Liikennevirasto/ Johanna Järvinen

Porvoonväylälle (valtatie 7) osoitetulle uudelle eritasoliittymälle on muutetun yleiskaavaehdotuksen
nähtävillä olon jälkeen muodostettu kaavamerkintä ja -määräys Helsingin kaupungin ja liikennehal-
linnon yhteistyönä. Yhteisnäkemys on, että eritasoliittymä voidaan osoittaa maankäytön varauksena
kaavakartalla. Määräyksen sisältö, jonka mukaan eritasoliittymän toteuttaminen Porvoonväylälle
edellyttää, että liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T liikenneverkolle asetetut palvelutasotavoit-
teet, on hyvä. Kaavamääräystä tulee kuitenkin vielä tarkentaa siten, että siinä käytetään termiä TEN-
T ydinverkko. Myös kaavaselostuksessa tulee tuoda esille, että kyseessä on maankäytön varaus, jol-
la ei tällä hetkellä ole toteuttamisedellytyksiä. Tämä viesti tulee välittää myös alueesta kiinnostuneille
yrityksille. Järvinen toimittaa kommentit kirjallisesti muistion liitteeksi.
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Keskustelussa todettiin, että kaavamääräystä tarkennetaan ELY-keskuksen esityksen mukaan.

B. Länsisalmen vaiheistettu rakentamisalue/ ekologinen yhteys

Laine esitti, että Länsisalmen vaiheistettu rakentamisaluemerkintä poistetaan ja korvataan sanallise-
na ajoitusmääräyksenä. Periaatteena on, että toimiva metsäinen ekologinen yhteys turvataan raken-
tamisen kaikissa vaiheissa. Lisäksi käynnistetään ekologisen yhteyden toimivuudesta seuranta, jossa
selvitetään mm. pyyn liikkumista Sipoonkorven ja Mustavuoren välillä.

Uudenmaan ELY-keskus/ Brita Dahlqvist-Solin

Kyseessä on erittäin tärkeä ekologinen yhteys. Kaavamääräysmenettely lienee riittävä. Uudenmaan
ELY-keskus tarkistaa määräyksen ja vahvistaa kantansa.

Keskustelussa sovittiin, että kaavamääräys viimeistellään Vantaan toimesta yhteistyössä ELY-
keskuksen kanssa.

C. Lahokaviosammal

Yleiskaava-alueella on lahokaviosammalen elinympäristöjä. Laine esitti, että kaavakarttaan ei tehdä
muutoksia, mutta täydennetään selostuksen liitekarttaa, luontovaikutusten arviointia sekä kaavamää-
räystä seuraavasti: ”Tarkemmassa suunnittelussa on huomioitava: Luontodirektiivin liitteen II lajit, liit-
teen IV a lajien lisääntymis- ja levähdyspaikat, uhanalaiset luontotyypit sekä erityisesti suojeltavat la-
jit.” Lisäksi tarkempaa suunnittelua varten on teetettävä lisäselvityksiä, jotta saadaan kokonaiskuva
lajin esiintymisestä alueella. Kaikkien esiintymien tiukka suojelu ei ole välttämätöntä, mikäli lajin alu-
eellinen säilyminen voidaan turvata.

Uudenmaan ELY-keskus/ Brita Dahlqvist Solin

Neuvotteluissa on päästy yhteisymmärrykseen.

D. Selvitysalue

Uudenmaan ELY-keskus tuo muistutuksessaan esille näkemyksensä, että Salmenkallion alueet on
osoitettava kaavassa suojelualueena ja muutoin rakentamattomina pääosin virkistyskäytön tarpeisiin
varattuina alueina. Laine esitti, että kaavakarttaa ei muuteta, mutta tarkennetaan selvitysalueen kaa-
vamääräyksiä. Perusteluja ovat:
- Kaavamääräykset ohjaavat tarkempaa suunnittelua ja turvaavat luontoarvojen säilymisen.
- Selvitysalueen rajaus perustuu järkevään suunnittelualuekokonaisuuteen, ei Natura-vaikutuksiin,

ja säilyttää rakentamattomana huomattavasti laajemman alueen, kuin Natura-arviointien yhtey-
dessä on katsottu tarpeelliseksi.

- Tarkemmassa suunnittelussa on enemmän mahdollisuuksia.  Yleiskaavatasolla Natura-
arvioinnissa käytännössä ainoaksi merkittäväksi tekijäksi on osoittautunut asuntoalueen etäisyys
suojeltavasta kohteesta. Tarkemman suunnitelman perusteella voidaan ottaa huomioon useam-
pia tekijöitä, vaikutusten arviointi on tarkempaa ja lieventämiskeinot voidaan kohdentaa tarkem-
min.
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- Selvitysalueen maankäytön ratkaiseminen palauttaisi yleiskaavan valmistelun vuoden 2016 tilan-
teeseen, jolloin päädyttiin selvitysalueeseen, jotta kaava saataisiin muilta osin eteenpäin.

Uudenmaan ELY-keskus/ Brita Dalqvist-Solin

Uudenmaan ELY-keskus joutuu toistamaan selvitysalueen osalta muistutuksessaan esittämänsä.
Muistutuksen mukaan selvitysalueen maankäyttö tulisi osoittaa yleiskaavassa. Tämä siitä syystä, et-
tä Natura-arvioinnin johtopäätökset perustavat lähtökohtaan alueiden säilymisestä nykyisenkaltai-
sessa tilassa eli pääosin rakentamattomana. Selvityksen johtopäätöksen on välityttävä yleiskaava-
ratkaisuun. Natura-alueeseen kohdistuvat merkittävästi heikentävät vaikutukset voidaan riittävällä
varmuudella sulkea pois vain osoittamalla ns. Salmenkallion-Kantarnäsbergetin metsäalueet kaavas-
sa suojelualueena ja muutoin alueet rakentamattomina pääosin virkistyskäytön tarpeisiin. Selvitys-
aluemerkintä ei tule kyseeseen, koska mitään lisäselvitettävää Natura-alueen ominaispiirteiden säi-
lyttämisen edellytyksistä ei ole käytettävissä olevien selvitysten perusteella. Yleiskaavan maankäyttö-
ja rakennuslain 39 §:n sisältövaatimukset luonnonarvojen vaalimisen ja ekologisen kestävyyden osal-
ta eivät Uudenmaan ELY-keskuksen näkemyksen mukaan täyty, mikäli maankäyttöä ei ratkaista suh-
teessa Natura-alueeseen.

Ympäristöministeriö/ Matti Laitio, Nunu Pesu

Ympäristöministeriö ei ole antanut lausuntoa yleiskaavasta. Erilaisten intressien yhteensovittamises-
sa on edistytty hyvin. Yhdyskuntarakenteen laajenemisen ja merkittävien luontoarvojen yhteensovit-
tamisessa suojelukysymykset tulee turvata juridisesti. YM tukee ELY-keskuksen näkemystä tässä.
Keskustelua tulisi käydä, voiko selvitysalue olla pienempi kuin nyt kaavassa esitetty.

ELY-keskus on toimivaltainen viranomainen Natura-alueista. Olennainen kysymys on, voidaanko liik-
kumista rajoittaa Natura-alueen lähellä. Maakuntakaavaprosessin aikana löydettiin ratkaisu, jossa
Natura-alueen viereen osoitettiin suojelualuemerkintä.

Metsähallitus / Annukka Rasinmäki

Metsähallitus ei ole ollut mukana työneuvotteluissa, mutta tukee ELY-keskuksen kantaa. Metsähalli-
tuksen näkemyksen mukaan edelleen on mahdollista löytää yhteinen ratkaisu. Edellä esitettyjen
asiakohtien lisäksi tulee huomioida Sipoonkorven kansallispuiston läheisyys. Virkistyskäyttö tulee oh-
jata kaava-alueen virkistysalueille. Norrbergetin alueen ja kansallispuiston välissä tulee olla riittävä
puskurivyöhyke, jotta virkistysreitit voidaan toteuttaa niin, etteivät luonnonarvot häiriinny.

3. Keskustelu

Inka Kytö kertoi maakuntakaavan aikataulun. Östersundomin 2. vaihemaakuntakaava on maakunta-
valtuustossa kesäkuussa.

Käytiin keskustelua Salmenkallion selvitysalueesta.

Laine: Selvitysalueen kaavamääräystä on hiottu eteenpäin, eikä erityisiä luontoarvoja heikennetä.
Alueen hoito- ja käyttösuunnitelma laaditaan välittömästi kaavan voimaantulon jälkeen tai käytännös-
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sä voidaan laatia jo aikaisemmin. Maankäyttö ratkaistaan tarkemmassa suunnittelussa, jolloin Natu-
ra-arviointi voidaan tehdä tarkemmalla tasolla ja lieventämistoimenpiteet kohdennettua paremmin.
Näin voidaan varmistaa oikeiden ratkaisujen löytyminen ja alueen kaikilta osin tarkoituksenmukainen
maankäyttö.

Huhdanmäki: Onko selvitysalueen osayleiskaavaa aikataulutettu?

Laine: Selvitysalueen osalta ei ole aikataulua. Esityksessä esitetty tavoiteaikataulu koskee metro-
vyöhykkeen suunnittelua ja yleiskaavan edellyttämien luonnonhoito- ja kulunohjaussuunnitelmien
valmistelua.

Aho: Yleiskaavan työkaluilla ei voida lyödä lukkoon alueen maankäyttöä. Kaavassa tulee huomioida
myös taloudellinen näkökulma.

Manninen: Suosituksia jatkotoimenpiteistä, syntyykö ristiriitaa maakuntakaavan kanssa, mikäli selvi-
tysaluerajausta muutetaan?

Dahlqvist-Solin: Maakuntakaavan mukaisesti (valkoinen alue) selvitysalueella voi olla vain paikalli-
sesti merkittävää maankäyttöä. Maakuntakaava on ohjeena yleiskaavan laatimiselle, Östersundomin
alueen 2. vaihemaakuntakaavan tulee olla hyväksytty ennen yleiskaavan hyväksymistä.

Laitio: Tässä kaavassa tulee turvata, että merkittävää haittaa ei synny. Jatkosuunnittelussa rajauksia
voidaan tarkastella uudelleen. Nyt esitetty kaavaratkaisu jättää liikaa ilmaa.

Aho: Tulevaisuuden suunnittelulle tulee jättää tilaa.

Dahlqvist-Solin: Strategisen yleiskaavan rajaukset tulevat muuttumaan ja tarkentumaan tarkemmas-
sa suunnittelussa, miksi ei siis myös tässä.

Pääkkönen: On löydettävissä ratkaisu, jossa kumpikin osapuoli on tyytyväinen.

Mikko Aho totesi, että näkemysero selvitysalueen osalta on olemassa ja juridinen riski näin ollen
myös. Kaavaa viedään eteenpäin esitetyn aikataulun mukaisesti. Keskusteluyhteyttä ei katkaista.

4. Jatkotoimenpiteet

Porvoonväylän eritasoliittymä merkintä muutetaan varaukseksi ja määräys muotoon: ”Eritasoliittymän
toteuttaminen Porvoonväylälle (E18) edellyttää, että liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T -
ydinverkolle asetetut palvelutasotavoitteet.”

Vaiheistettu rakentamisalue -määräys toimitetaan Vantaan toimesta kommenteille Uudenmaan ELY-
keskuksen Brita Dahlqvist-Solinille.

Kaava-aineistoa ja määräystä täydennetään lahokaviosammalen osalta.

Johanna Järvinen toimittaa Uudenmaan ELY-keskuksen kommentit pöytäkirjan liitteeksi.
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Kaavaa viedään eteenpäin esitetyn aikataulun mukaisesti.

Keskusteluyhteyttä pidetään yllä.

5. Kokouksen päättäminen

Mikko Aho päätti kokouksen klo 14.00

LIITTEET 1. Uudenmaan ELY-keskus (L-vastuualue) ja Liikennevirasto, kommentit
2. Uudenmaan ELY-keskuksen kommentit
3. Kokouksen Powerpoint-esitys
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LIITE 1. Uudenmaan ELY-keskus (L-vastuualue) ja Liikennevirasto kommentit

Porvoonväylälle (valtatie 7) osoitetulle uudelle eritasoliittymälle on muutetun yleiskaavaehdotuksen näh-
tävillä olon jälkeen muodostettu kaavamerkintä ja -määräys Helsingin kaupungin ja liikennehallinnon
yhteistyönä.

− eritasoliittymä voidaan osoittaa maankäytön varauksena kaavakartalla
− määräyksen sisältö, jonka mukaan eritasoliittymän toteuttaminen Porvoonväylälle edellyttää, että

liittymä täyttää Euroopan laajuiselle TEN-T liikenneverkolle asetetut palvelutasotavoitteet, on hy-
vä. Kaavamääräystä tulee vielä tarkentaa siten, että siinä käytetään termiä TEN-T ydinverkko.

Kaavaselostuksessa on tärkeää kuvata, että kyseessä on maankäytön varaus. Östersundomin uudelle
eritasoliittymälle ei ole toistaiseksi toteuttamisedellytyksiä, koska Porvoonväylä on osa TEN-T ydinverk-
kokäytävää. Verkolla kulkevalla liikenteellä on kansallisen ja kansainvälisen tason merkitystä, joten väy-
län hyvästä palvelutasosta on huolehdittava. Tämä on tärkeää viestiä myös mm. Norrbergetin alueesta
kiinnostuneille yrityksille.

Östersundomin suoran metrolinjauksen liikennejärjestelmäselvityksen (2017) mukaan uusi eritasoliittymä
lisäisi Porvoonväylän länsiosan liikennettä. Uusi eritasoliittymä lisäisi myös väylän häiriöherkkyyttä. Mo-
lemmat tekijät heikentäisivät väylän liikenteen sujuvuutta.

Eritasoliittymän toteuttamisedellytyksiä on tarkasteltu selvityksessä Östersundomin yhteiseen yleiskaa-
vaan liittyvässä eritasoliittymän toteutettavuusselvityksessä (2017).  Selvityksen mukaan liittymä olisi
teknisesti toteuttamiskelpoinen, mutta se edellyttäisi Porvoonväylän tavoitellun nopeustason laskua eli
tinkimistä sujuvuustavoitteista ja nopeusrajoituksen alentamista. Porvoonväylä on osa TEN-T ydinverk-
koa, jolla tavoiteltu palvelutaso on moottoritie nopeusrajoituksella 120 km/h.

Porvoonväylälle osoitettu uusi eritasoliittymä ei ole välttämätön, jotta Östersundomin alueen maankäyt-
töä voidaan kehittää. Alueella on jo useita olemassa olevia eritasoliittymiä, joiden kautta alueelta pääsee
liittymään valtakunnalliseen liikenneverkkoon.

Östersundomissa aluetta ollaan laajentamassa uudelle alueelle. Tällainen alue tulee toteuttaa tehokkaa-
seen joukkoliikenteeseen perustuvana ratkaisuna eikä asuinalueilta tule luoda uusia yhteyksiä pitkämat-
kaisen ja nopean autoliikenteen väylille mikä kannustaisi henkilöauton käyttöön.

Lisäksi kaavasta voisi todeta seuraavaa (voi kirjata muistioon, vaikkei otettu esille neuvottelussa):

Muutetussa yleiskaavaehdotuksessa maankäyttöä on tehostettu ja maankäyttö tukeutuu aiempaa vah-
vemmin metroasemiin. Tätä muutosta pidetään hyvänä.

Muutetussa yleiskaavaehdotuksessa ajoitusmääräyksiä on muokattu sitovammiksi. Keskusten, asunto-
valtaisten alueiden ja vähittäiskaupan suuryksiköiden toteuttaminen edellyttää määräyksen mukaan
metroyhteyden sitovaa toteuttamispäätöstä. Tätä muutosta pidetään hyvänä ja välttämättömänä.

Östersundomin alue rakentuisi kaava-aineiston mukaan 2030-luvulle saakka ilman raideliikenneyhteyttä.
Pelkän bussiliikenteen varassa alueen liikennejärjestelmän toimivuuden rajat tulevat vastaan. Bussilii-
kenne ei siis takaisi Östersundomin alueelle toimivaa liikennejärjestelmää. Asia on selvitetty Östersun-
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domin suoran metrolinjauksen liikennejärjestelmäselvityksessä (2017). Jatkosuunnittelussa on tärkeää
noudattaa liikennejärjestelmäselvityksen suositusta laatia alueelle maankäytön, joukkoliikenteen ja katu-
verkon kehittämissuunnitelma alueen rakentamisesta ennen metron valmistumista.

Metron kapasiteetti ruuhkasuuntaan riittää, mutta on lähellä maksimia. Tämän vuoksi metron välitysky-
vyn riittävyyttä pitkällä aikavälillä tulee tarkastella jatkosuunnittelun yhteydessä.
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LIITE 2. Uudenmaan ELY-keskuksen kommentit

ELY on muistutuksessaan 7.2.2018 nostanut esille neljä seikkaa

1. Selvitysaluemerkintä on korvattava kaavamerkinnöillä
2. Pohjois-eteläsuuntainen ekologinen yhteys on osoitettava leveämpänä
3. Lahokaviosammalen suotuisan suojelutason takaamiseksi tarvitaan lisäselvityksiä
4. Porvoonväylälle osoitettu eritasoliittymä on poistettava (L-vastuualue)

Kohdat 2 ja 3 on esitetyn perusteella kaavassa otettu huomioon riittävästi.

Uudenmaan ELY-keskus joutuu toistamaan selvitysalueen osalta muistutuksessaan esittämänsä.
Selvitysaluemerkintä on korvattava kaavamerkinällä, joka osoittaa mihin maankäyttötarkoitukseen ko.
alue on kaavoitettu:
Tämä siitä syystä, että Natura-arvioinnin johtopäätökset perustavat lähtökohtaan alueiden säilymisestä
nykyisenkaltaisessa tilassa eli pääosin rakentamattomana.
Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Natura-alueeseen kohdistuvat merkittävästi heikentävät
vaikutukset voidaan riittävällä varmuudella sulkea pois vain osoittamalla ns. Salmenkallion-
Kantarnäsbergetin metsäalueet kaavassa suojelualueena ja muutoin alueet rakentamattomina pääosin
virkistyskäytön tarpeisiin. Selvitysaluemerkintä ei tule kyseeseen, koska mitään lisäselvitettävää Natura-
alueen ominaispiirteiden säilyttämisen edellytyksistä ei ole käytettävissä olevien selvitysten perusteella.
Yleiskaavan maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:n sisältövaatimukset luonnonarvojen vaalimisen ja ekolo-
gisen kestävyyden osalta eivät täyty, mikäli maankäyttöä ei ratkaista suhteessa Natura-alueeseen.
Yleiskaava mahdollistaa niin suuren väestömäärän lisäyksen (80 000 - 100 000), että yleiskaavassa on
esitettävä maankäyttöratkaisu ja lieventämistoimenpiteet, joilla Natura alueen suojelun perusteena olevil-
le luonnonarvoille ei aiheudu merkittävää heikentymistä.
Luonnonhoidon ja virkistyskäytön ohjaussuunnitelma ei ole pätevä turvaamaan Natura-alueen ominais-
piirteitä ilman kaavassa suunniteltua ja osoitettua maankäyttöä.
Kaavamääräykseen perustuvalla luonnonhoidon ja virkistyskäytön ohjaussuunnitelmalla ei voida sitovas-
ti ohjata, eikä varsinkaan rajoittaa maastossa liikkumista kulumiselle tai häiriöille herkillä alueilla, kuten
erityisesti kehrääjän tärkeillä elinympäristöillä. Sitovien ja riittävien rajoitusten asettaminen on mahdollis-
ta vain luonnonsuojelualueen rauhoitussäännöksillä.
Yleiskaavassa nämä alueet tulee tämän vuoksi osoittaa luonnonsuojelualueena. Luonnonsuojelualueelle
voidaan sitten tarvittaessa laatia ja vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään luonnonhoidon
ja virkistyskäytön ohjaamisen kannalta tarpeelliset toimenpiteet.
Yhteenvetona voi todeta, ettei yleiskaava täytä sille maankäyttö- ja rakennuslaissa asetettuja sisältövaa-
timuksia. Samassa kaavassa, jossa osoitetaan maankäyttöä, jolla on haitallisia vaikutuksia, on myös
kaavamääräyksin ja maankäyttövarauksin minimoitava tai poistettava ne. Selvitysalue, jonka maankäyttö
ratkaistaan osayleiskaavalla, jättää haitallisten vaikutusten minimoimisen seuraavaan yleiskaavaan. Na-
tura-selvitys lähtee siitä, että alue säilyy nykyisen kaltaisessa tilassa. Selvityksen johtopäätöksen on väli-
tyttävä yleiskaavaratkaisuun.
Koska maakuntakaava on ohjeena yleiskaavan laatimiselle, Östersundomin alueen 2. vaihemaakunta-
kaavan tulee olla hyväksytty ennen yleiskaavan hyväksymistä.
Maantiet on käsitelty yleiskaavassa tienpitäjän käsitystä vastaavalla tavalla.
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