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Inledning

Helsingforsregionen har ständigt vuxit sett till både antalet invå-
nare och regionens betydelse. Där stadsstrukturen i huvudstadsregi-
onen har förtätats och spridit ut sig till allt större områden i Helsing-
forsregionens västra och norra delar, har förändringarna i stadsstruk-
turen på östra sidan på Östersundoms område och på avsnittet Hel-
singfors–Borgå varit små i förhållande till regionen. Området är bety-
dande ur hela regionens perspektiv med tanke på både dess storlek 
och byggnadspotential.

Utvidgningen av huvudstadsregionens samhällsstruktur österut 
förutsätter regionalt samarbete för att samordna lösningarna för mar-
kanvändningen och trafiken. För att avlasta tillväxttrycket på de östra 
delarna beslöt statsrådet den 28 juni 2007 att inkorporera de sydvästra 
delarna av Sibbo och den så kallade Västerkullakilen i Vanda med Hel-
singfors. Området inkorporerades med Helsingfors den 1 januari 2009. 
Initiativet till kommunsammanslagningen kom från Helsingfors sida. 

Stadsfullmäktige i Helsingfors, Vanda och Sibbo bestämde i slu-
tet av 2010 att en för flera kommuner gemensam generalplan med 
rätts-verkningar som avses i 46 § i markanvändnings- och bygglagen 
ska utarbetas för Östersundoms område. Planområdet omfattar för 
Helsingfors del Östersundoms stordistrikt, för Vandas del stadsdelen 
Västersundom samt delar av Västerkulla, Fagersta och Gjutan samt för 
Sibbos del Granö och Majvik.
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Bild 1. Läge i huvudstadsregionens struktur. (HRM och kommunerna i regionen 2016)

Bild 2. Hur planområdet är fördelat på Helsingfors, Sibbo och Vanda. 
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Generalplanens centrala innehåll
Gemensam generalplan för Östersundom:

 – Öppnar en ny utvidgningsriktning öst-
erut för tätt urban utbyggnad av huvud-
stadsregionens kärnområde.

 – Möjliggör byggande av bostäder för ca 
80 000–100 000 nya invånare fram till år 
2060.

 – Möjliggör minst 25 000–38 000 nya ar-
betstillfällen som kan nås behändigt från 
Helsingfors centrum, flygplatsen, Nord-
sjö hamn, Borgåleden och Ring III.

 – Grundar sig på ett effektivt kollektivtra-
fiksystem som stöder sig på metron.

 – Erbjuder urbant, maritimt och mångsi-
digt små- och höghusboende i närheten 
av kollektivtrafiken och servicen.

 – Anvisar vidsträckta områden för rekrea-
tion, friluftsliv och naturskydd.

Planeringssituation
Landskapsplanen för området har förny-
ats parallellt med generalplanen och etapp-
landskapsplan 2 för Nyland, Östersundom-
området (nedan landskapsplanen för Öster-
sundom) godkändes av landskapsfullmäkti-
ge 12.6.2018. Generalplanen verkställer må-
len i landskapsplanen för Östersundomom-
rådet, men avviker från de landskapsplaner 
som är i kraft i området. I planeringsområdet 
finns det flera gällande generalplaner som 
kommer att ersättas av den gemensamma 
generalplanen för Östersundom. Största de-
len av planeringsområdet saknar detaljplan. 

Nuläget
I dagsläget är planområdet i huvudsak lands-
bygd. Planområdet ligger i utkanten av den 
täta stadsstrukturen i Helsingfors och Van-
da. Logistiskt och trafikmässigt har områ-
det ett utmärkt läge intill nationellt viktiga 
trafikförbindelser, Borgåleden och Ring III, 
samt Nordsjö hamn. Området är lättåtkom-
ligt från Helsingfors-Vanda flygplats. 

Merparten av de nuvarande ca 6 400 in-
vånarna bor i Västerkulla höghusområde 
i Vanda. I Korsnäs, Landbo och på Björn-
sö finns det glest detaljplanerade småhus-
områden och i Sibbostrand byggs en tätare 

kuststad. Norr om området finns Sibbo stor-
skogs nationalpark, och i södra delen Natu-
ra 2000-området Svarta backens lund och få-
gelområdet i Östersundom. På Helsingfors-
sidan äger Helsingfors stad 61 % av marken 
(läget 14.5.2018). I Sibbo och Vanda är mar-
ken i huvudsak privatägd.
 
Mål
Målen för generalplanen har fastställts i de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen, i samband med kommunsamman-
slagningen och i kommunernas beslut. Cen-
trala mål är:

 – en balanserad utveckling av huvudstads-
regionens samhällsstruktur i alla väder-
streck

 – att möjliggöra bostadsproduktion i hu-
vudstadsregionen en på spårtrafik base-
rad tätortsstruktur

 – ett tillräckligt befolkningsunderlag för 
att säkerställa metrons lönsamhet och 
den lokala servicenivån

 – ett mångsidigt bostadsutbud med fokus 
på urbant småhusboende

 – att utveckla axeln Nordsjö–Ring III–flyg-
platsen som ett område för näringsverk-
samhet

 – att tillämpa lösningar med anknytning 
till förnybar energi och energieffektivitet 
och att erbjuda ett attraktivt läge för fö-
retag i cleantech-branscherna

 – att bevara Sibbo storskogs och Natura 
2000-områdenas värden och att beakta 
ekologiska korridorer i stadsstrukturen 

 – att utveckla Granö till ett mångsidigt 
område med maritima funktioner.

Utifrån målen och områdets särdrag har föl-
jande fyra specifika planeringsteman bild-
ats: 

 – en småhusstad som kombinerar en ur-
ban, funktionellt och visuellt mångsidig 
miljö, småhusboende och en bra servi-
cenivå för kollektivtrafiken och närser-
vicen.

 – en hållbar trafikkultur och ett urbant tra-
fiknät

 – förnybara energikällor, ekoeffektivitet 
och cleantech-branschernas närings-

verksamhet
 – naturskydd och att beakta ekologiska 

och naturens särdrag i planeringen av 
stadsmiljön.

Planlösningen
Generalplanen öppnar en tillväxtriktning 
österut för en på tätortsstruktur baserad ef-
fektiv kollektivtrafik. Östersundom blir en 
ny stadsdel med centra i regionen. Gene-
ralplanen ger enorma möjligheter för boen-
de och näringsverksamhet i närheten av be-
fintliga huvudleder för trafiken och planera-
de spårförbindelser. Generalplanen stärker 
betydelsen av Ring III och Borgåleden (E18) 
som ett arbetsplatsområde och skapar för-
utsättningar för utveckling av näringsverk-
samheten i zonen mellan Helsingfors-Van-
da flygplats och Nordsjö hamn. Området an-
sluts till det befintliga spårvägsnätet genom 
att bygga ut den nuvarande metrolinjen.

I generalplanen fastställs omfattande, 
enhetliga byggnadsområden, grundläggan-
de lösningar för trafiksystemet samt om-
fattande grönområdeshelheter med beva-
rad enhetlig struktur och grönförbindelser-
na som sammanlänkar dem. Byggnadsom-
rådena bildar en tätortsstruktur som löper 
parallellt med kustlinjen och som på norra 
sidan gränsar till skogsområdet i kanten av 
Sibbo storskogs nationalpark och på södra 
sidan till Sundbergs utredningsområde, ha-
vet samt Natura- och naturskyddsområdena 
Svarta backens lund och fågelområdet i Öst-
ersundom. Grönkorridorerna som samman-
länkar naturområdena i nord-sydlig riktning 
delar upp tätortsstrukturen.

Den nuvarande stadsstrukturen i Väster-
kulla i Vanda byggs ut mot Borgåleden och 
Ring III. Mellan Västerkulla och det framti-
da metrocentret i Västersundom kvarstår ett 
stort grönområde och Westerkulla gårds kul-
turlandskap. Från Västersundom till Majvik 
bildar byggnadsområdena en sammanhäng-
ande stadshelhet där grönområdena fung-
erar som parker som förenar stadsdelarna. 
Det mest effektiva byggandet placeras till 
zonen mellan havet och Borgåleden, i an-
slutning till metrostationerna, Nya Borgåvä-

1 Sammandrag
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gen och den med Nya Borgåvägen parallel-
la nya huvudgatan. Merparten av detta kär-
nområde har anvisats som område för cen-
trumfunktioner och som bostadsområde do-
minerat av flervåningshus. Mellan Zachris-
backen och Majvik sträcker sig det av flervå-
ningshus dominerade bostadsområdet än-
da fram till stranden. I närheten av Svinvi-
ken och Bölsfjärden bygger man strandsta-
den och hela planområdets maritima hjärta.

Landbo, Bäckängen och Björnsö, som 
ligger längst bort från den tätaste metrozo-
nen, planeras som områden som domineras 
av stadssmåhus (townhouses)/småhus och 
som kopplas till metrocentrumen via anslut-
ningstrafik.

Generalplanens mål är en stadsstruktur 
med flera centra och att servicen är balan-
serat placerad över hela planområdet. Om-
rådena för centrumfunktioner har anvisats i 
närheten av metrostationerna och centrum-
nätet kompletteras av mindre områden med 
närservice. Med tanke på servicen är Zachris-
backen det viktigaste centret.

Tätortsstrukturen baserar sig på kollek-
tivtrafiksystemet vars stomme bildas av 
metrobanan från Mellungsbacka till Majvik. 
I generalplanen anvisas ett gatunät som be-
står av huvudgator och andra gator som är 
viktiga för stadsstrukturen och som sam-
manlänkar centra och delområdena. Målet 
är en nätformig struktur där gång-, cykel- 
och kollektivtrafiken erbjuder ett täckande 
servicenät av olika färdsätt.

Nätverket av grönområden består av vid-
sträckta, sammanhängande grönområden 
och smalare grönfingrar längs bäckdalarna 
som kopplar samman dessa grönområden. 
Dessa utgör också de viktigaste ekologis-
ka förbindelserna mellan naturskyddsområ-
dena och strandzonen i de södra delarna av 
planområdet och Sibbo storskog. Den vikti-
gaste förbindelsen i sydlig-nordlig riktning 
går från Sibbo storskog via Västersundom, 
kulturlandskapet i Westerkulla och Kasaber-
get till Nordsjö. Sibbo storskogs skogsom-
råde fortsätter som stora grönfingrar fram 
till Borgåleden och från Borgåleden vida-
re längs med bäckdalarna ända fram till ha-

vet. Förutom av de grönområden som anvi-
sas i planen bildas grönstrukturen av mindre 
grön-, park- och rekreationsområden innan-
för byggnadsområdena. De fastställs vid den 
mer detaljerade planeringen.

Områdets samhällstekniska försörjning 
måste i huvudsak byggas om på nytt och an-
slutningen av de samhällstekniska försörj-
ningsnäten till befintliga nät kräver mer ar-
rangemang än normalt.

Dimensionering
Planområdet har en yta på 44,5 km², varav 
cirka 39 km² är markområden. Cirka 19 km² 
(45 %) är byggnadsområden, cirka 12 km² 
(26 %) är rekreationsområden och cirka 4 
km² (10 %) är skyddsområden. De byggnads-
områden som gäller centrum och bostads-
dominerade områden (16 km²) fördelar sig 
enligt följande: område för centrumfunktio-
ner (4 %), område dominerat av flervånings-
hus (27 %), område dominerat av stadssmå-
hus (32 %), område dominerat av småhus 
(28 %) samt område vars särdrag ska beva-
ras (10 %).

Den totala våningsytan har uppskattats 
till cirka 5 900 000–8 100 000 vy-m², varav 4 
200 000–5 300 000 vy-m² upptas av boende. 
I den totala våningsytan ingår den nuvaran-
de våningsytan i Västerkulla, Landbo, Björn-
sö och södra Majvik, sammanlagt ca 300 000 
vy-m2. Av bostadsvåningsytan finns cirka 52 
% i flervåningshus, 32 % i stadssmåhus och 
16 % i småhus.

Som invånarantal har man uppskattat 
cirka 80 000–100 000 invånare beroende på 
i vilken grad generalplanen förverkligas på 
de olika områdena. I förhållande till ytan är 
folktätheten ungefär den samma som till ex-
empel i Nordsjö.

Antalet arbetstillfällen i generalplaneom-
rådet uppskattas till minst 15 000. General-
planen möjliggör emellertid 25 000–38 000 
arbetstillfällen, vilket skulle innebära cirka 
31–38 arbetstillfällen/100 invånare. Det ge-
nomsnittliga antalet arbetstillfällen i huvud-
stadsregionens bostadsdominerade förorter 
är 40 arbetstillfällen per 100 invånare, alltså 
32 000 arbetstillfällen per 80 000 invånare.
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Plan- och kommunekonomi
Att ta i bruk och bygga ett nytt område inne-
bär betydande, framtunga investeringar. 
Kostnaderna för investeringarna i förutsätt-
ningarna som allokeras till kommunerna har 
i sin helhet uppskattats till cirka 1,8–1,9 mil-
jarder euro, det vill säga cirka 250–300 eu-
ro/vån.-m² (av bostads- och näringsbyggan-
det). Om de separata investeringarna för-
verkligas, har dessa uppskattats medföra yt-
terligare kostnader om totalt cirka 1,0 miljar-
der euro, det vill säga cirka 150 euro/vy-m². 
Metron är den största enskilda investering-
en. De separata investeringarna endast del-
vis av kommunerna. Totalkostnaden kan an-
ses vara rimlig jämfört med den allmänna 
kostnadsnivån i huvudstadsregionen.

Då inkomsterna från markanvändning-
en har uppskattats till cirka 1,8–2,3 miljarder 
euro, kan man med de intäkter som ökning-
en av markvärdet ger kommunerna täcka in-
vesteringarna i förutsättningarna och en del 
av de separata investeringarna.

Den totala nettoeffekten för kommune-
konomin enligt generalplanen, utan metro-
investeringen, är cirka +200–550 miljoner 
euro beroende på antalet invånare, dvs. i ge-
nomsnitt ca 3 000–5 500 euro för varje ny in-
vånare.

Östersundom har en betydande syssel-
sättnings- och värdeökningseffekt på Hel-
singforsregionen.

Genomförande
Storleken på Östersundoms område och det 
framtida invånarantalet motsvarar en med-
elstor finsk stad. Byggandet kommer att ta 
flera årtionden och under dess gång kom-
mer vi att se växlande byggbehov, ekono-
miska cykler och planeringsideologier. I ge-
neralplanen måste det finnas flexibilitet in-
för framtida behov.

Genomförandet av centrumområden, 
bostadsdominerade områden och stora de-
taljhandelsenheter har genom en planbe-
stämmelse kopplats till ett bindande be-
slut om att genomföra metroförbindel-
sen. Generalplanens preliminära genom-
förandeprogram är baserat på att förläng-

ningen av östmetron byggs på en och sam-
ma gång hela vägen till Majvik under åren 
2030–2034. Innan ett beslut har fattats om 
byggandet av metron är det beträffande bo-
stadsproduktionen i princip endast möjligt 
att genomföra smärre kompletteringsbyg-
gande som grundar sig på den befintliga in-
frastrukturen. Byggandet av metron gör det 
möjligt att inleda områdesbyggandet samti-
digt i Västersundom, Östersundom, Zachris-
backen och Majvik. På grund av bestäm-
melsen om tajmning i generalplanen är det 
dock möjligt att Västersundom börjar byg-
gas senare. Byggandet koncentreras till en 
början till metrostationerna och huvudga-
tan. Byggandet framskrider så småningom 
till områdena som omfattas av metrons an-
slutningstrafik, till exempel till Landbo och 
Bäckängen. Merparten av planreserven kan 
tänkas vara byggd år 2060.

Konsekvenser
Genomförandet av generalplanen har en be-
tydande positiv inverkan framför allt på re-
gion- och samhällsstrukturen samt bostads-
utbudet, sysselsättningen och näringslivets 
möjligheter i huvudstadsregionen. Planen 
har stora konsekvenser som ändrar nulä-
get på naturen, landskapet och förhållande-
na för de människor som bor i området idag. 
En del av dessa konsekvenser är betydande 
och negativa. En del av de konsekvenser som 
under beredningen konstaterades vara ne-
gativa har kunnat elimineras under general-
planearbetets gång eller så har man kunnat 
lindra konsekvenserna. En del negativa kon-
sekvenser kan lindras vid den mer detaljera-
de planeringen.

Planerings- och behandlingsskeden
Innan arbetet med generalplanen inleddes, 
förbereddes planeringen av området med 
ramprogrammet Helsingfors–Borgå (2009), 
förhandsutredningarna för östmetron och 
snabbspårvägen (2010) samt arbetet med 
en strukturmodell för planeringsområdet 
(2010).

Helsingfors, Vanda och Sibbo godkände 
den 24 november 2010 avtalet om utarbet-

ning av en gemensam generalplan och ett 
tillhörande planerings-, behandlings- och 
beslutssystem samt om fördelning av kost-
naderna.

Anhängiggörandet av generalplanen 
kungjordes med ett brev daterat den 1 fe-
bruari 2011 och programmet för deltagande 
och bedömning var offentligt framlagt den 
3–28 februari 2011.

Det preliminära planutkastet och annat 
beredningsmaterial var framlagt mellan den 
21 april och den 23 maj 2011.

Utifrån det preliminära generalplaneut-
kastet och responsen som man fick på den 
utarbetades fem alternativa planutkast. När 
kommunerna hade förordat förslaget, be-
slutade Östersundomkommittén den 7 maj 
2012 att förslaget till en gemensam gene-
ralplan för Östersundom ska förberedas uti-
från det metrobaserade alternativet B, date-
rat den 9 februari 2012.

Förslaget till generalplan var framlagt 
mellan den 26 januari och den 4 mars 2015. 
Förslaget till generalplan ändrades utifrån 
responsen som gavs på det samt Natura-be-
dömningen och NTM-centralens utlåtan-
de. Det ändrade förslaget till generalplan 
var framlagt mellan den 11 januari och 9 fe-
bruari 2018. Ett reviderat planförslag bered-
des utifrån responsen på det ändrade plan-
förslaget. Östersundomkommittén beslöt 
19.6.2018 att överlämna planen till Helsing-
fors, Vanda och Sibbo för behandling. Full-
mäktige i alla tre kommuner har förordat 
godkännande av generalplanen. Målet är 
att Östersundomkommittén ska godkänna 
generalplanen under år 2018.
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Bild 3. Delområden och ortnamn (förminskning).

2 Beskrivning av området

2.1 Allmän beskrivning
Östersundoms generalplaneområde ligger 
i den östra kanten av huvudstadsregionens 
kärna, invid viktiga trafikförbindelser. Områ-
det erbjuder Helsingforsregionen en strate-
giskt viktig tillväxtriktning österut.

I dag är planområdet i huvudsak ett 
landsbygdsområde i utkanten av den urba-
na och täta stadsstrukturen i Helsingfors och 
Vanda. Logistiskt sett är läget utmärkt in-
vid nationellt viktiga trafikförbindelser, Bor-
gåleden och Ring III samt mellan Nordsjö 
hamn och Helsingfors-Vanda flygplats. Mer-
parten av de nuvarande ca 6 400 invånar-

na bor i Västerkulla höghusområde i Vanda. 
I Korsnäs, Landbo och på Björnsö finns det 
glest detaljplanerade småhusområden och i 
Sibbostrand byggs en tätare kuststad. Norr 
om området finns Sibbo storskogs national-
park, och i södra delen Natura 2000-områ-
det Svarta backens lund och fågelområdet i 
Östersundom.

Planeringsområdet omfattar för Helsing-
fors del Östersundoms stordistrikt, för Van-
das del stadsdelen Västersundom samt de-
lar av Västerkulla, Fagersta och Gjutan samt 
för Sibbos del Granö och Majvik. Granö hör i 
sin helhet till Granö by och Majvik till Öster-

sundom by förutom små delar som hör till 
Immersby. I Helsingfors omfattar Östersun-
doms stordistrikt stadsdelarna Ultuna, Öst-
ersundom, Björnsö, Husö och Sundberg.

Planeringsområdet har en areal på ca 45 
km², varav ca 30 km² hör till Helsingfors, 6 
km² till Vanda och 9 km² till Sibbo (Granö 5 
km² och Majvik 4 km²). Av arealen är ca 5,7 
km² vattenområde och dessutom består ca 
1,8 km² av vassruggar som växer i vattnet på 
nivån +0. Markarealen i Östersundoms stor-
distrikt täcker ca 12 % av Helsingfors stad.
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Bild 4. Utdrag Charta öfver Sibbo Sokn 1750.  

2.2 Historia
Planeringsområdet fick bosättning tidigt. De 
tidigaste tecknen på mänsklig verksamhet 
finns nära stranden och på öarna. Gravrösen 
från bronsåldern (1300–500 f.v.t.) har påträf-
fats nära Storörsbottnet samt på ett antal 
platser på Kasaberget varifrån man kunnat 
se direkt till havet.

Jordbruket inleddes i början av vikingati-
den (750–850 v.t.). Man har hittat tecken på 
att människor varit fast bosatta i området, 
brukat åkrarna och hållit djur på bete under 
denna period. Östnyland var nästan obebott 
så sent som i början av 1200-talet. Det an-
tas att folk av tavastländskt ursprung idkade 
svedjebruk och därför slog sig ner i de skogs-
klädda trakterna i Sibbo. I slutet av 1200-ta-

let och på 1300-talet bosatte sig ett flertal 
svenska kolonier längs kusten i östra Nyland. 
Man känner till ett förordnande från 1347 en-
ligt vilket fiskerätten överfördes från tavast-
länningarna till nykomlingarna – svenskar-
na på kusten. Vid ungefär samma tid flyttade 
också folk in från Estland i viss mån. 

Delar av medeltida Borgå stad styckades 
av till nya bosättnings- och förvaltningscen-
tra (socknar), såsom Sibbo, Helsinge, Pernå 
och Pyttis. Det finns inga exakta uppgifter 
om när Sibbo kyrksocken grundades. Sibbo 
var en självständig församling redan under 
den senare hälften av 1300-talet. Till Sibbo 
medeltida kyrksocken hörde även Helsinge, 
Tusby och delar av Nurmijärvi. Sibbo kyrka 
i Nickby var östersundombornas kyrka än-

da till slutet av 1600-talet, när de byggde ett 
eget kapell. Landsvägen mellan Åbo och Vi-
borg (Stora strandvägen, Kungsvägen) har 
varit huvudvägen som förenar sydkusten. 
Denna väg löpte genom Sibbo socken re-
dan på medeltiden. Husö är den första går-
den man känner till och den nämndes redan 
på 1300-talet

Helsingfors, som grundades 1550, ha-
de en stor betydelse för Sibbo. På 1600-ta-
let handlade sibboborna livligt med Helsing-
fors. Gårdarna Östersundom och Westerkul-
la bildades. Befästningsarbetet på Sveaborg 
inleddes 1748 och bidrog till den ekonomiska 
tillväxten i Helsingfors och grannsocknarna. 
Efterfrågan på jordbruksprodukter, ved och 
byggnadsmaterial ökade och i socknarna 
grundade man fabriksanläggningar som sål-
de sina produkter till Sveaborg. I Sibbo och i 
Helsinge grundades bl.a. kalk- och tegelfa-
briker. Ställningen som huvudstad fick Hel-
singfors att växa och nybyggandet förbätt-
rade utkomsten för de omgivande lands-
bygdsområdena. Socknarna Sibbos och Hel-
singes läge nära Helsingfors lockade borger-
liga och tjänstemän att köpa hemman och 
gårdar. I mitten av 1700-talet blev det all-
mänt att stadsborna gjorde fastighetsaffä-
rer. Vid samma tidpunkt gav kronan bönder-
na tillstånd att dela hemman, och det upp-
kom nya hushåll. Att fiskartorp grundades i 
Sibbo skärgård i slutet av 1700-talet bidrog 
också till ökningen av folkmängden.

Stadsborna började bygga sommarstäl-
len i Sibbo skärgård under den senare hälf-
ten av 1800-talet. Under första hälften av 
1900-talet byggdes herrskapsvillor längs 
kusten. I början av 1900-talet ökade efterfrå-
gan på villatomter så pass att gårdar och an-
dra markägare delade upp hela öar i tomter. 
På 1920-talet skedde en brant ökning i anta-
let villor och sommarstugor. I skärgårdszo-
nen av Östersundom var förbindelserna till 
sjöss länge bättre än landsvägsförbindelser-
na. Ångfartygstrafiken utanför Sibbo var vik-
tig ända till 1930-talet. De viktigaste förbin-
delserna för landsvägstrafiken har byggts på 
1900-talet.
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2.3 Naturmiljö och kulturlandskap

2.3.1 Landskap
Generalplaneområdet har ett mångsidigt 
landskap. Den grundläggande strukturen 
består av skogsklädda åsar som varvas med 
odlingsdalar. Det öppna landskapet fortsät-
ter i de vidsträckta vassruggarna på strän-
derna. Landskapsbilden i Östersundom 
präglas av åkrar och vassruggar som avlö-
ses av skogöar och längre söderut av skär-
gården. Granö och Björnsö är de största öar-
na i planområdet. Norra delen av området 
täcker kanten av Sibbo storskog, som har 
en omväxlande och småskalig topografi. 
Karg bergsterräng varvas med myrar, friska 

moskogar och lundområden. Gölar och små 
träsk finns främst i mellersta delen av Sib-
bo storskog. Skogarna och myrarna genom-
skärs av ett flertal bäckar.

I indelningen i landskapsprovinser faller 
planeringsområdet dels inom Finska vikens 
kustregion och dels inom den södra odlings-
regionen. Enligt landskapsplanen för Öst-
ra Nyland sträcker sig området beträffande 
landskapstyperna ut över skogsplatån i Sib-
bo storskog samt inre skärgården och fast-
landskusten. Landskapstyperna framträder 
tydligt i området.

Den grundläggande indelningen i slutna 
och öppna landskapsrum bildades redan på 
1600-talet och dess huvuddrag följer land-

skapsstrukturen. Jordbruket har skapat kul-
turlandskapet och de öppna odlingslandska-
pen i den med sina träd- och buskbevuxna 
öar, skogskanter och vårdbiotoper. Traditio-
nella markanvändningsformer, som att hål-
la djur på bete och bärga hö, har gett dessa 
områden en karakteristisk flora. De vack-
raste odlingslandskapen finns i närheten av 
Östersundom gård och Lass-Bengts, i om-
givningarna kring Westerkulla gård och Björ-
kudden, längs Husövägen, på Husö, vid Kan-
tarnäsberget samt utanför Mutars och Ku-
sas.

Västra kanten av planområdet är en del 
av en stor ändmoränrygg vars östra slutt-
ning har bevarats som skog. På denna ås lig-

Bild 5.  Flygfoto (HRM).
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Bild 6. Markytans höjd.

ger de urbana stadsdelarna Mellungsbacka 
och Västerkulla. Westerkulla gårds odling-
ar breder ut sig nedanför skogssluttningen. 
Vägen till Nordsjö hamn (Ring III) och dess 
anslutningar har förändrat landskapet kraf-
tigt. Det öppna åkerlandskapets koppling till 
havet har brutits också av att strandängar-
na vuxit igen. 

Den nuvarande bosättningen i plan-
området är i huvudsak landsbygdsliknan-
de glesbebyggelse som anpassats till land-
skapsstrukturen. Den traditionella bebyg-
gelsen har förlagts till kusten och till kanter-
na av dalsänkorna. Den nyare bebyggelsen 
följer inte landskapsstrukturen på alla ställ-
en. Gamla vägsträckningar smälter in i land-

skapsstrukturen, men däremot splittras den 
till exempel av Borgå motorväg som delar in 
området i två delar såväl visuellt som funk-
tionellt.

Under århundradena har det skett sto-
ra förändringar i strandlinjen på planområ-
det. På 1700-talet sträckte sig stranden vid 
Östersundom gård en bit över norra sidan 
av dagens Nya Borgåvägen. Havsvikarna 
har krympt till följd av landhöjningen (ca 40 
cm/100 år) och eutrofieringen. De allt stör-
re vassruggarna har muddrats i liten omfatt-
ning, främst med tanke på vattenkvaliteten 
och båtfararnas behov.

Svarta backen och Kasaberget har klas-
sificerats som för natur- och landskapsskyd-

det värdefulla bergsområden av riksintresse. 
Labbacka är ett värdefullt område av land-
skapsintresse.

2.3.2 Jordmån, topografi och byggbarhet
Berggrunden är en mosaik av krosszoner 
och förkastningszoner. I generalplaneom-
rådet varierar havsvattenståndet mellan +0 
och +60 m.ö.h. Hårda plutoniska bergarter 
såsom granit, gnejs bestående av kvarts och 
fältspat, och granodiorit är de vanligaste ste-
narterna. De vanligaste jordarterna är morän, 
som främst finns på kanterna av bergsområ-
den, och lera i odlingsdalarna. Torv och slam 
förekommer i vidsträckta områden i de väs-
tra delarna av Björnsö och Husö.
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Den norra delen består i huvudsak av 
berg och terrängen är ställvis brant. I dalar-
na mellan bergåsarna finns det ställen med 
mjuk, svag undergrund som täcks av ett 
torvskikt. I den södra delen blir topografin 
flackare. Åkrarna i bäckdalarna och nära kus-
ten är i huvudsak belägna på kohesionsjord, 
där lerskiktet är 0–25 meter tjockt. Artesiskt 
grundvatten förekommer ställvis på mjuk-
markerna mellan bergåsarna. 

En allmän utredning om byggbarheten 
har sammanställts över generalplaneområ-
det. De geodetiska undersökningarna täck-
er de områden som ska bebyggas, och uti-
från dem har jordmåns-, byggbarhets- och 
bergsresurskartor sammanställts för gene-
ralplaneområdet (GTK 2011). När det gäller 
byggbarheten är området mycket omväx-

lande: förhållandena varierar från fördelak-
tiga till mycket svåra. Jordmånen, topogra-
fin och byggbarheten beskrivs närmare i ge-
neralplanens teknisk-ekonomiska rapport.

2.3.3 Vattenförhållanden
Tillrinningsområden och ytvatten
Det finns fem träsk i planeringsområdet: 
Storträsk, Gumböle träsk, Hältingträsk, Ge-
naträsk och Stora dammen. Stora dammen 
uppkom vid tilldämningen av Östersundom-
bäcken. Inalles sju betydande bäckar eller 
rännilar rinner genom området ut i havet. 
Planeringsområdet är beläget i de nedre de-
larna av tillrinningsområdena. De mest bety-
dande bäckarna är Krabbäcken (störst), Öst-
ersundombäcken och Fallbäcken. Krabbäck-
en är totalt 12 km och bara 8 % av dess till-

Bild 7. Med ljusrött visas den högsta nivån som havsytan har stigit till i Helsingforsområdet och med rött nivån på en havsöversvämning som an-
tas uppträda en gång på 200 år. (© Stadsmätningavdelningen, Helsingfors, 2013; stadsplaneringskontoret).
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rinningsområde faller inom generalplane-
området. Det avsnitt av bäcken som är i na-
turligt tillstånd, söder om Sottungsbyvä-
gen, konstaterades värdefull i kartläggning-
en av småvattnen (Kujala 2011). Beträffan-
de användbarheten och den ekologiska sta-
tusen på ytvattnet har vattenkvaliteten i 
Krabbäcken bedömts som tillfredsställan-
de. Det finns fiskbestånd både i Krabbäck-
en och Fallbäcken, vilket är ett tecken på att 
bäckarna är i ett gott tillstånd. Fallbäcken är 
i huvudsak i naturligt tillstånd. Förekomsten 
av signalkräftor visar också att Krabbäcken 
är i gott skick. Östersundombäcken är repre-
sentativ och beträffande omgivningen om-
växlande. (Kujala 2011)

Grundvatten
De vidsträckta bergsområdena, kantade av 
zoner med grova jordarter, är ett område 
för grundvattenbildning. Typiskt för områ-
dets topografi är att grundvattenbildnings-
områdena omges av svag undergrund där 
markytan är lägre. Därför förekommer det 
artesiskt grundvatten på många ställen. Ar-
tesiskt grundvatten finns bl.a. på åkrarna i 
Västerkulla norr om Svarta backen samt på 
åkrarna i Rödje-Fants. Grundvatten kan före-
komma i sänkor på bergsområdena. På kus-
ten varierar grundvattenståndet efter havs-
vattenståndet. 

I Fazers sträcker sig grundvattenområdet 
till västra delen av generalplaneområdet.

Havsvattnets kvalitet
Stränderna i generalplaneområdet är i hu-
vudsak vassbevuxna vikar och sund. Vattnet 
strömmar och omsätts bara lite dessa områ-
den. Därför är vattenkvaliteten i vikarna och 
sunden beroende av kvantiteten och kvalite-
ten hos det vatten som strömmar från bäck-
arna på fastlandet samt på de interna mäng-
derna växtnäringsämnen i dessa områden. 
Enligt klassificeringen av den ekologiska sta-
tusen på ytvattnet utanför Helsingfors hörde 
havsvattnet i generalplaneområdet till klas-
sen ”tillfredsställande status” under den för-
sta planeringsperioden (2000–2007). Under 
den andra planeringsperioden (2006–2012) 
placerades hela havsområdet utanför Hel-
singfors i klassen ”dålig status”. Statusen har 
försämrats allteftersom nytt uppföljnings-
material har blivit tillgängligt.

Havsvattenöversvämningar
I Helsingfors är havsvattenståndet i all-

mänhet lägst på våren i april–maj och högst 
i november–december. Vattennivån varierar 
minst under sommarmånaderna och mest i 

oktober–november. Variationerna i vatten-
nivån påverkas bl.a. av förändringar i luft-
trycket, långvariga vindar från samma rikt-
ning samt egensvängningar i vattenkroppen 
i Finska viken. 

År 2005 steg vattenytan till den högsta 
nivån som någonsin uppmätts i Helsingfors: 
N2000 +1,70 (NN +1,40, MWteor +1,51). Bild 
7 visar den högsta nivån som havsytan har 
stigit till i Helsingforsområdet med ljusrött, 
och den havsöversvämning som antas upp-
träda en gång på 200 år med rött.

2.3.4 Klimat
Klimatet i Nyland är rätt så milt med riklig 
nederbörd. Finska viken gör kustregionerna 
svalare på våren och försommaren, medan 
den på hösten och under den tidiga vintern 
gör dem varmare. Kustzonen, som är ca 5–15 
km bred från kusten mot inlandet, är mer ut-
satt för blåst och stormar. Temperaturförhål-
landena är mildare på vintern och svalare på 
sommaren jämfört med övriga delar av Ny-
land. De lokala mikroklimaten kan uppvi-
sa flera graders variationer. Inre skärgården 
och terrängformerna i de omgivande områ-
dena skyddar till exempel Björnsö och Mar-
backen, medan det återigen i de norra de-
larna av generalplaneområdet uppkommer 
kalluftssjöar mellan kullarna. 

2.3.5 Ekologiskt nätverk
I det ekologiska systemet i Östersundom be-
stäms den regionala skalan av områdets läge 
i storlandskapet Södra Finland. De norra de-
larna ansluter sig till skogszonen i Nyland, de 
mellersta delarna sammanflätas med kedjan 
av gamla odlingslandskap längs kusten. Den 
södra delen domineras av havet, skärgården 
och de för kusten typiska landskaps- och na-
turtyperna. 

För närvarande är största delen av Öst-
ersundoms planområde ett landskap som 
domineras av olika slags naturområden och 
kulturmiljöer. De vidsträckta skogarna i norr 
och i söder har definierats som en del av ett 
riks- och landskapstäckande ekologiskt nät-
verk. Sibbo storskog är ett viktigt ekologiskt 
kärnområde som förmodligen fungerar som 
skogsarters källpopulation. Sibbo storskog 
och de anknytande skogsområdena i plan-
områdets norra del har en betydande roll i 
det regionala nätverket av grönområden, 
dvs. Gröna bältet.

Det ekologiska nätverket i Östersundoms 
generalplaneområde består av biologiska 
kärnområden, såsom Natura 2000-områden 
och andra skyddsområden samt vidsträckta, 
sammanhängande skogar. Utöver dessa be-
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står det ekologiska nätverket av grönförbin-
delser som kopplar samman kärnområdena. 
De viktigaste ekologiska förbindelserna från 
Sibbo storskog till kusten är förbindelsen via 
skogsområdena i Gumböle och Västerkulla 
till Sundberg och Svarta backen, och längre 
österut förbindelserna via dalarna längs Öst-
ersundombäcken och Fallbäcken till havsvi-
karna. Dessa är också en del av det ekolo-
giska nätverket på landskapsnivå. Dessutom 
fungerar ett flertal bäckbrinkar som grönför-
bindelser i sydlig-nordlig riktning.

Den största ekologiska barriären i plan-
området utgörs av vägnätet och särskilt Bor-
gåleden som går i östlig-västlig riktning. På 
bägge sidorna om motorvägen finns det vilt-
stängsel som hindrar djuren att färdas. Trots 
stängslen har hjortdjur ett naturligt behov 
av att förflytta sig i vidsträckta områden och 
hjortdjur påträffas varje år även på södra si-
dan av Borgåleden.

2.3.6 Flora 
Planeringsområdet hör till vegetationszo-
nen tempererad blandskog vars vegetation 
är omväxlande. Ett stort antal barrträd är 
typiskt för denna zon, likaså lundkoncen-
trationer med ädla lövträd. Det finns rikligt 
med lundar och på gynnsamma växtplatser 
påträffas också ädla träd. Åldern på skogar-
na varierar rätt så mycket. I buskskiktet väx-
er tämligen rikligt med lundarter, emedan 
vegetationen i fältskiktet i huvudsak består 
av ris och gräs. I planområdet finns det även 
myrar, varav största delen har bevarats i ett 
rätt så naturligt tillstånd. (Kasvillisuusselvi-
tys, Maa-aines-YVA:n selvitykset, Sito 2016.)

Bäckdalarna förbinder Sibbo storskog 
med de södra delarna av planeringsområdet 
och havsvikarna, vilka präglas av strandäng-
ar samt löv- och blandskogar. Havsvikarna är 
mycket frodiga och på stränderna växer vida 
vassruggar. Här och där ses skogsdungar där 
det växer klibbal. 

På bägge sidorna av Nya Borgåvägen 
finns det odlingsområden som ställvis fort-
sätter ända till havsstranden. Bosättning, 
odling och betesgång har haft kulturellt in-
flytande på vegetationen i södra delen. I om-
rådet finns det också naturliga talldungar på 
torr bergsmark. På bergssluttningarna växer 
frisk eller lundartad blandskog.

Granö är i hög utsträckning ett obebyggt 
område, vilket märks i dess natur. Det finns 
exceptionellt mycket havsstrand som är fri 
från byggande, och därför finns det också 
rikligt med biotoper och värdefulla naturob-
jekt nära stranden. Skogarna på ön är i hu-
vudsak torr moskog. På backkrönen utgörs 

beståndet av mariga träd som växer i ett till-
stånd som påminner om ett naturtillstånd.

2.3.7 Fauna
Faunan i området är typisk för kustregio-
nen. Däggdjur och kräldjur har inte invente-
rats med samma noggrannhet som till ex-
empel fågelbeståndet. 

Älgar betar sommartid på de fuktiga äng-
arna på havsstranden i Östersundom. Förut-
om älg påträffas vitsvanshjort och rådjur i 
området. Mårdhund och räv är de vanligas-
te rovdjuren. I Östersundom har man fång-
at mårdhund och mink för att förbättra vat-
tenfåglarnas ungproduktion. Fångandet har 
ingått i forskningen kring fågelvattnen i hu-
vudstadsregionen och genomförts som ett 
samarbete mellan Nylands viltvårdsdistrikt, 
Helsingfors universitet och Finlands miljö-
central. (Yrjölä 2005)

Fågelbeståndet är rikligt och mångsidigt 
i området. Särskilt havsvikarna i södra de-
len av planområdet är viktiga livsmiljöer för 
många fågelarter som blivit sällsyntare.

2.3.8 Natura 2000-områden, 
naturskyddsområden och 
skyddsreserveringar
Natura 2000-området Svarta backens 
lund och fågelområdet i Östersundom 
(FI0100065) är beläget i generalplaneom-
rådet. Natura 2000-objektet omfattar sam-
manlagt 355 hektar mark- och vattenområ-
den. Området består av den helhet som bild-
as av Svarta backen, Borgarviken, Labbacka 
och Kasaberget samt av Bruksviken, Torp-
viken och Kapellviken. Natura-området vid 
Borgarviken faller inte i sin helhet inom plan-
området. Delområdena har något avvikan-
de artbestånd.

Skyddsgrunderna härrör dels från habi-
tatdirektivet, dels från fågeldirektivet. Av 
naturtyperna i habitatdirektivet är de bo-
reala lundarna och de mesotrofa silikatri-
ka klipporna samt de små förekomsterna av 
kalkgynnad bergsvegetation de mest repre-
sentativa. När det gäller arterna accentueras 
fågeldirektivets arter som antingen häckar 
eller rastar i stora skador under flyttnings-
tider. I området har man dessutom påträf-
fat mossarter som nämns i habitatdirektivet 
samt många sådana växt- och djurarter som 
är sällsynta i huvudstadsregionen, vissa som 
till och med är hotade i hela landet. Hota-
de naturtyper förekommer i området, men 
Helsingfors stads utredning om dessa är in-
te klar ännu.

Närmare beskrivningar av Natura-områ-
dena finns i följande rapporter:
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Bild 8. Naturskyddsområden och Natura- 
områden (Sito Oy & Enviro 2017).

 – Östersundomin yleiskaavan vaikutuk-
set Mustavuoren lehto ja Östersundo-
min lintuvedet Natura-alueeseen (Si-
to Ab och Ympäristösuunnittelu Enviro 
Oy 2014)

 – Arvio Östersundomin yhteisen yleis-
kaavan Suora metro -vaihtoehdon va-
ikutuksista Mustavuoren lehto ja Öster-
sundomin lintuvedet -Natura-alueeseen 
(FI0100065) sekä Sipoonkorven Natu-
ra-alueeseen (FI0100066) (Sito Ab och 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2017).

Områdesgränsen enligt Natura-beslutet 
grundar sig på gränserna i de riksomfat-
tande naturskyddsprogrammen och i tidi-
gare inrättade naturskyddsområden samt 
på kommunernas tidigare utredningar om 
värdefulla objekt. Största delen av Natura 

2000-området har fridlysts även med stöd 
av naturvårdslagen. Den del av Svarta back-
en som inte är fridlyst samt sydvästra de-
len av Labbacka ingår i det riksomfattan-
de lundskyddsprogrammet. Borgarviken, 
Bruksviken, Torpviken och Kapellviken ingår 
med sina strandängar i skyddsprogrammet 
för skydd av fågelrika insjöar och havsvikar, 
som fastställdes 1982, och i dessa områden 
verkställs Natura-området med stöd av vat-
tenlagen och/eller naturvårdslagen. 

I vassbevuxna havsvikar, som fågelvatt-
nen i Östersundom är ett bra exempel på, 
räcker det inte enbart med fridlysning för att 
naturvärdena ska bevaras. Fågelvattnen be-
höver aktiva vårdåtgärder för att vattnen in-
te ska växa igen och ängarna inte förbuskas 
eller bli till vassruggar. 
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Arboretum Saario i ändan av Bäckängsvägen 
grundades i början av 1990-talet och har se-
nare fridlysts med stöd av naturvårdslagen.

Det finns fyra naturtypsobjekt som är 
förenliga med 29 § i naturvårdslagen: ädel-
trädsskogen i Västerkulla, ädelträdsskogen 
i Östersundom, ädelträdsskogen i Korsnäs 
och ädelträdsdungen vid Hältingberget. 
Ädelträdsskogarna har uppkommit på na-
turlig väg och består till stor del av ädla löv-
träd. Enligt en preliminär bedömning finns 
det i de södra delarna av Majviksområdet 
sådana skogsdungar med ädla träd som av-
ses i naturvårdslagen (Tammelin 2011). I Väs-
tersundom har den gällande generalplanen 
för Vanda även en reservering för ett natur-
skyddsområde i Västerskog.

Vad gäller arter som kräver särskilt skydd 
har förekomster av grön sköldmossa obser-
verats på flera ställen i generalplaneområ-
det. Förekomsterna finns i huvudsak på grö-
nområdena i planen (Bilaga 7). 

2.3.9 Sibbo storskog
Med Sibbo storskog avses det ca 7 200 hek-
tar stora området av skog och odlingsmark 
som breder ut sig över Helsingfors stads, 
Vanda stads och Sibbo kommuns områden. 
Sibbo storskogs nationalpark inrättades år 
2011 och omfattar 2 300 ha. Den sydligaste 
kanten av nationalparken sträcker sig över 
68 ha av planområdet. Natura 2000-områ-
dena i Sibbo storskog faller utanför planom-
rådet. En skötsel- och användningsplan har 
utarbetats för nationalparken.

Sibbo storskog är ett småskaligt skogs-
område med mycket omväxlande topografi 
och fläckvis med små träsk. Jämfört med för-
hållandena i övriga Södra Finland förekom-
mer det många sällsynta och utrotningsho-
tade arter i detta område. Sibbo storskog är 
ett vidsträckt, sammanhängande skogsom-
råde som erbjuder mycket goda förutsätt-
ningar för naturliga processer för att förnya 
och utveckla skogen.

Sibbo storskog har en rik fauna och här 
lever nästan alla sydfinländska däggdjursar-
ter. På senare år har man bland stora rovdjur 
påträffat varg, björn och lo. Sibbo storskog 
är ett värdefullt och mångsidigt område 
även vad beträffar fågelbeståndet. Här trivs 
arter som vill leva i stora och lugna skogsom-
råden, såsom tjäder (Forststyrelsen 2010). 

Alla kräldjurs- och groddjurtsarter i Fin-
land klassificeras som nära hotade. I Sibbo 
storskog kan man påträffa alla kräldjur som 
lever i Fastlandsfinland: den hotade sno-
ken och de nära hotade arterna kopparöd-
la, huggorm och skogsödla. Det finns rikligt 

med ormar i området. Bland groddjuren har 
groda, åkergroda, padda och vattenödla på-
träffats i Sibbo storskog. Därutöver är Sibbo 
storskog en livsmiljö för ett flertal hotade el-
ler sällsynta fjärilar (Honkanen 2006)..

2.4 Den byggda miljön
Den traditionella bebyggelsen har för-
lagts till kusten och till kanterna av dalsän-
korna. Den byggda kulturmiljön avspeglar 
jordbrukstraditionen och förbindelserna till 
skärgården. Vattendragen har varit naturli-
ga färdvägar och närheten till stranden ett 
viktigt kriterium för etableringen av bosätt-
ningen. På låglandet vid stränderna har man 
brukat åkrar. Kulturlandskapet i Sottungsby-
dalen är ett viktigt landskap som fortsätter 
norrut från planeringsområdet.

Gårdarna Östersundom, Husö och Wes-
terkulla med sina odlingsmarker, Östersun-
doms kyrka, Villa Björkudden samt de gamla 
stomhemmanen präglar förutom landskaps-
bilden också områdets historia. Kulturland-
skapet i själva Östersundom kompletteras av 
ångbåtskajen och badhuset i Korsnäs samt 
fiskartorpet Björntorp på andra sidan sundet 
på Björnsö. 

Villabebyggelsen har också sökt sig till 
stränderna, vilket avspeglas bra i byggda 
miljön längs hela kustzonen. Villor i jugend-
stil är typiska för området och den mer än 
100-åriga villakulturen. Släkten Fazers villa 
på udden av Kantarnäs är den mest betydan-
de byggnaden byggnadshistoriskt sett och 
även med hänsyn till landskapsbilden. 

De nyare objekten företräder sin tids 
byggnadskultur, som t.ex. Kärr, ett litet 
frontmannahusområde från återuppbygg-
nadstiden längs Nya Borgåvägen. Höghus-
området Västerkulla i Vanda representerar 
typiskt förortsbyggande från 1970-talet. I 
södra delen finns det höghus från 1980- och 
1990-talen och i norr radhus från 1990-talet.

Merparten av byggnadsbeståndet är 
mycket ung. Största delen av bebyggels-
en i Östersundom som inkorporerades med 
Helsingfors finns på Björnsö och i Landbo; 
områden som planlagdes och byggdes på 
1990-talet. Båda områdena företräder indi-
viduellt småhusbyggande. 

Tämligen gles egnahemsbebyggelse 
finns på flera ställen i planeringsområdet. 
Bland dessa områden kan nämnas bostads-
området vid Vikkullavägen på västra slutt-
ningen av Kasaberget, Västersundom by 
längs Västersundomvägen, Gumböle längs 
gamla Sottungsbyvägen, Kapellbacken, 
omgivningen kring Östersundom gård, bäg-
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ge sidorna av Nya Borgåvägen i Korsnäs, bo-
sättningen längs Bäckängsvägen, Immers-
byvägen i Majvik och Majvik. Inget av dessa 
områden har ett stort antal invånare. Trots 
bosättningens ställvis långa historia hand-
lar det inte om några täta bykonstruktio-
ner, även om det förekommit tilläggsbyg-
gande. Befolkningen har minskat bara på 
Granö, som hör till Sibbo. På norra stranden 
av Granö fanns det en aktiv bygemenskap 
ända fram till 1960-talet.

De centrala handels- och arbetsplats-
byggnaderna i området som införlivades 
med Helsingfors finns i stadsdelen Östersun-
dom, längs Nya Borgåvägen. Byggnaderna 
utgör ett eget litet kvartersområde i en en-
hetligt planerad byggnadsgrupp. 

Den viktigaste offentliga servicen – sko-
lorna, ungdomsutrymmet och daghemmet 
i Zachrisbacken – finns längs Knutersvägen, 
som viker av från Nya Borgåvägen.

Det största byggprojektet i planområdet, 
”Sibbostrand”, ligger i delområdet Majvik på 
gränsen mellan Helsingfors och Sibbo. Lä-
get grundar sig på attraktivt boende nära ha-
vet. Byggnaderna har flera våningar och så 
många bostäder som möjligt har havsutsikt.

Det gamla vägnätet är starkt förankrat i 
landskapsstrukturen. Det bästa läget för en 
väg har varit på de lägre sluttningarna, där 
vägen hållits torr. Av de gamla vägar som 
fortfarande används i generalplaneområdet 
kan nämnas Vikkullavägen, Sottungsbyvä-
gen och Kapellvägen – dessa har byggts se-
nast i början av 1800-talet. Husövägens och 
Kantarnäsvägens vägsträckningar är också 
åtminstone mer än 100 år gamla.

När nya vägar byggs baserar sig 
vägsträckningarna inte längre på lokala ter-
rängförhållanden. Bergskärningar för nya 
vägar är en synlig del av landskapet längs 
Borgåleden och Ring III. Borgåleden klyver 
landskapsstrukturen och delar planerings-
området i två delar såväl visuellt som funk-
tionellt. Helsingforsregionens längsta lands-
vägstunnel under Labbacka är belägen inom 
generalplaneområdet.

2.4.1 Objekt som skyddas av lagen om 
fornminnen
Gravrösena från bronsåldern längs Nya Bor-
gåvägen och vid Kasaberget är fornläm-
ningar som skyddas med stöd av lagen om 
fornminnen. I Kärrby, Malms, Krogars och 
Skeppars samt i Västerkulla och Västersun-
dom (Heikbacka, Labbas, Gubbacka, Mås-
brot hem åkern) finns det medeltida byt-
omter. Lämningar av medeltida vägar finns 
också på Vandasidan. På Svarta backen och 
i Kvarnbacka rekreationsområde i Västerkul-

la finns det befästningsanläggningar och ka-
nonvägar från första världskriget. I Borgar-
viken finns ett kalkbrott som levererade kalk 
för byggandet av Sveaborg under den senare 
hälften av 1700-talet. I Granöfjärden utanför 
Ribbingö finns det tre vrak, varav två klassi-
ficeras som fornlämningar. Dessutom finns 
det ett vrak öster om Husö (Mågsholmen). 
Längst inne i Storörsbottnet, nära stranden, 
finns det en potentiell vrakdel (Vesiliikenne-
selvitys, 2014), men man har inte närmare 
fastställt typen av vrak eller vrakets ålder. 
(Museiverkets registerportal 2014.) De om-
råden eller vägar och andra objekt som skyd-
dats med stöd av lagen om fornminnen har 
markerats på kartan över kulturmiljöer som 
finns som bilaga till beskrivningen (Skydds-
objekt och värdeobjekt i kulturmiljön). Forn-
minnen, såsom historiska bytomter, över-
givna bytomter och gravrösen bör beaktas 
vid den mer detaljerade planeringen.

2.4.2 Betydande objekt av riksintresse 
och landskapsintresse
I generalplaneområdet finns det tre bygg-
da kulturmiljöer av riksintresse: fästningar-
na från första världskriget i Helsingfors med 
omnejd (i Västerkulla i Vanda och vid Svar-
ta backen i Helsingfors, delvis inom planom-
rådet), samt helheten som består av Öster-
sundom gård, Östersundom kyrka och Villa 
Björkudden. Östersundom gård är en av de 
vid Finska vikens kust belägna, på 1600-ta-
let bildade herrgårdar, vars driftscentrum 
består av ett mångsidigt, tidsmässigt skiktat 
och välbevarat byggnadsbestånd. Till herr-
gårdsmiljön i Östersundom hör en liten kyr-
ka från 1700-talet och Villa Björkudden, för-
fattaren Zacharias Topelius hem på ålderdo-
men.

Viktiga kulturmiljöer av landskapsintres-
se och områden som är viktiga med tanke 
på landskapet är kulturmiljöerna i Väster-
sundom och Östersundom samt villabosätt-
ningen längs ångbåtsrutterna i Helsingfors - 
Sibbo skärgård (inventeringen inför etapp-
landskapsplan 2). Objekt av landskapsintres-
se är Husö gård, Björntorp, Sandbacka och 
de gamla stamfastigheterna Mutars, Kusas 
och Rödje-Fants. Objekt som är skyddade 
och viktiga med tanke på kulturmiljön räk-
nas upp och beskrivs på kartbilaga nr 8. Över 
Helsingforsområdena har en utredning över 
kulturmiljöerna utarbetats. I den ingår även 
beskrivningar av objekten (stadsplanerings-
kontoret 2008:3).
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2.5 Befolkning
Planområdet har ca 6 400 invånare, av vilka 
ca 3 920 bor i Vanda, ca 2 060 i Helsingfors 
och ca 450 i Sibbo (SeutuCD 2016 och Sib-
bo kommun).

2.5.1 Helsingfors
I början av 2016 fördelade sig befolkningen 
i Östersundoms stordistrikt på stadsdelar-
na enligt följande: Östersundom 520, Sund-
berg 10, Husö 67, Björnsö 431, Landbo 782 
och Bäckängen 188. I stordistriktet är invå-
nartätheten 79 invånare/km², när den i he-
la Helsingfors är 2 902 invånare/km². Tidiga-
re var invånartätheten i Helsingfors 3 100 in-
vånare/km2, men den har minskat i och med 
den partiella kommunsammanslagningen.

Befolkningens åldersstruktur och ande-
len personer med svenska som modersmål 
är anmärkningsvärda när det gäller de de-
lar av planområdet som hör till Helsingfors. 
En relativt stor del av den ringa befolkningen 
i Östersundom är i grundskoleåldern. Jäm-
fört med hela Helsingfors befolkning finns 
det tredje näst mest barn och unga i grund-
skoleåldern i Östersundomområdena Land-
bo (26 %), Bäckängen (22 %) och Björnsö (21 
%). I de delar av Östersundom som hör till 
Helsingfors är andelen personer med svens-
ka som modersmål 20,3 %. I Helsingforsregi-
onen utgör den svenskspråkiga befolkning-
en ca 6 %, i Nyland ca 8 %, i Vanda ca 3 % och 
i Sibbo 34 %. Östersundoms historia som en 
del av Sibbo kommun är förklaringen till den 
större relativa andelen personer med svens-
ka som modersmål jämfört med övriga Hel-
singfors.

I en områdesvis granskning av Helsing-
fors framträder Östersundom som ett famil-
jebetonat område där det bor förhållande-
vis fler barnfamiljer än i de övriga område-
na. I början av 2016 var medelstorleken på 
hushållen 3,10 personer, då siffran för hela 
Helsingfors var 1,9 personer. Andelen enper-
sonshushåll var ca 14 % i Östersundom och 
nästan 50 % om man ser till hela Helsingfors.

I Helsingfors stads befolkningsprog-
nos för åren 2016–2050 kommer befolk-
ningen enligt basalternativet att öka till 683 
200 invånare 2025 och vidare till 756 500 in-
vånare 2050.  I alternativet med snabb till-
växt uppskattas befolkningen i Helsingfors 
öka till 695 000 invånare 2025 och vidare till 
866 000 invånare 2050. Från början av 2016 
ökar befolkningen i Helsingfors fram till 2050 
med ca 128 000 invånare enligt basalternati-
vet och med ca 240 000 enligt alternativet 
med snabb tillväxt. Enligt prognosen kom-
mer drygt två tredjedelar av befolkningstill-

växten att härröra från inflyttningsöverskot-
tet och återstoden från den naturliga befolk-
ningstillväxten under hela prognosperioden. 
Byggandet av Östersundom har en viktig roll 
när det gäller att skapa möjligheter för be-
folkningstillväxten i Helsingfors.

2.5.2 Vanda
När det gäller den del av planeringsområdet 
som hör till Vanda har Västerkulla ca 3 880 
invånare och Västersundom ca 30 invånare. 
I den del av Fagersta som faller inom plane-
ringsområdet bor några personer, i Gjutan 
bor ingen inom planeringsområdet. Antalet 
invånare i Västerkulla var som mest 6 354 år 
1999, och har sedan 2006 varit ca 5 700. Av 
befolkningen i stadsdelen Västerkulla har ca 
37 % ett främmande språk som modersmål.

På 2010-talet har befolkningen i Van-
da ökat med ca 1,1 %–1,8 % per år, och ök-
ningen beror till största delen på inflyttning. 
Flyttningsrörelsen är också orsaken till den 
märkbara årliga variationen i den totala be-
folkningstillväxten. I Vanda har inflyttnings-
överskottet till största delen berott på in-
flyttning från utlandet, men 2015 var det in-
hemska inflyttningsöverskottet större än det 
utländska. Den inhemska nettoflyttningen 
till/från Vanda har varierat mellan 1 417 in-
flyttade (överskott) och drygt 500 utflytta-
de (underskott) 2013. Medelvärdet ligger nä-
ra noll.

2.5.3 Sibbo
Majvik hade 451 invånare 2016. Området 
kring Sibbostrand är den största bosätt-
ningskoncentrationen. Dessutom finns det 
bosättning på småhusområden utan de-
taljplan, såsom Björkhaga och Råkila. Både 
i Majvik och på Granö finns det en viss om-
fattning av fritidsbosättning. Granö hade ak-
tiv bosättning från 1800-talet ända fram till 
1960-talet, men har därefter mest använts 
för rekreation. 
I tillväxtstrategin som Sibbo kommun god-
kände i anslutning till Generalplan för Sibbo 
2025 var målet för befolkningstillväxten 5 % 
per år. Målen i den reviderade kommunstra-
tegin är något måttfullare. Befolkningstill-
växtprognosen i kommunens kalkyl över ef-
terfrågan på service är i linje med målen i 
strategin. Enligt kommunens egen befolk-
ningsprognos kommer invånarantalet att 
öka till ca 35 000 invånare fram till år 2029 
och till ca 66 000 invånare fram till år 2049. 
Folkmängden i Sibbo kommun ökade med 
2,6 % 2016.
Befolkningsprognosen för hela kommunen 
bygger på trendprognoser för olika delom-

råden och på bostadsproduktionen i dessa. 
För de närmaste åren (1–5 år) grundar sig 
prognosen främst på bostadsproduktions-
reserven i lagakraftvunna detaljplaner samt 
på tomtaffärer och -reserveringar som gjorts 
utifrån planerna. Uppskattningen på lång 
sikt (5–20 år) grundar sig på planläggnings-
programmets mål beträffande tidtabellen 
för och innehållet i detaljplaner som omfat-
tar bostadsproduktion samt på dimensione-
ringen och genomförandet av strategiska 
delgeneralplaner. I kommunens kalkyl över 
efterfrågan på service (befolkningsprogno-
sen) har folkmängden i Majvik uppskattats 
till 1 000 invånare år 2035. När det gäller 
Granö har nytt åretruntboende varken pla-
nerats eller förutspåtts.

2.6 Service
Idag har varierar närservicen stort mellan de 
olika delarna av planområdet. Västerkulla i 
Vanda har en vältäckande närservice, med-
an utbudet är litet i de övriga delområdena.

2.6.1 Kommersiell service
När det gäller detaljhandel hör Östersun-
dom i dag till det område som anlitar när-
servicen i Itis i Östra centrum, Columbus i 
Nordsjö och Porttipuisto i Vanda. Från Öst-
ersundom kan man nå dessa med personbil 
på 10 minuter längs de nuvarande vägarna 
och med dagens trafikmängder. I Västerkul-
la i Vanda finns det närservice och tre daglig-
varubutiker, varav två ligger på planerings-
området. Den lokala kommersiella servicen 
i Östersundom är koncentrerad till Nya Bor-
gåvägen. I Östersundom centrum finns det 
en dagligvarubutik och en viss omfattning av 
lokal affärsverksamhet. På Björnsö drivs en 
liten handel för båtfarare sommartid. Maj-
vik har en gårdsbutik och Storören en små-
båtshamn.

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

 – Västerskog 5 km (liten dagligvaruhan-
del) 

 – Mellungsbacka 5 km (stor dagligvaruaf-
fär och pubar)

 – Östra centrum 7 km (all service)
 – Nordsjö 7 km (stor dagligvaruaffär, köp-

centrum och pubar)
 – Håkansböle centrum med den planera-

de utvidgningen 7 km
 – Porttipuisto i Vanda 7 km (specialvaru-

affärer)
 – Söderkulla centrum 9 km (två dagligva-

rubutiker och annan service)
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Bild 9. Service (förminskning).

 – Backas-Rosendal 13 km (all service)
 – Kungsporten i Borgå 28 km
 – Gumbostrand 7 km (kiosk, konstgalle-

ri, restaurang, designbutik och annan af-
färsverksamhet)

2.6.2 Offentlig service
Centralt i området, vid korsningen mel-

lan Nya Borgåvägen och Knutersvägen, 
finns Zachrisbackens skolcentrum, som va-
rit en mötesplats för eleverna från Öster-
sundom-Västerskog och en evenemangs-
plats för offentliga tillställningar. Östersun-
doms kyrka är också centralt belägen. Bland 
den svenska servicen kan nämnas Väster-
sundoms skola (åk 1–6) i Västersundom och 
Östersundoms skola (åk 1–6) på Zachris-
backen. Det brister i den svenska servicen 
för den äldre befolkningen i hela området. 
Pallastunturintien alakoulu, som fanns i Väs-
terkulla i Vanda, slogs samman med Länsi-
mäen koulu och skolbyggnaden för den först 
nämnda har rivits.

I planområdet eller i närheten av det finns 
följande offentliga service:

Helsingfors:
 – Sakarinmäen koulu
 – Östersundom skola
 – Ungdomsutrymmet på Zachrisbacken
 – Zachrisbackens daghem
 – Landbo daghem
 – Lekplatsen Karhunneva
 – Lekplatsen Krapupuisto
 – Östersundoms kyrka
 – Närmotionsplatsen Landboplanen
 – Hundskog

Vanda:
 – Västersundoms skola 
 – Länsimäen koulu
 – Hälsocentral
 – Tre daghem i Västerkulla
 – Bibliotek och ungdomsgård i Västerkulla
 – Västerkulla kyrka
 – Enhet som erbjuder stödboende (Kum-

pukoti)
 – Flera närmotions- och lekplatser i Väs-

terkulla
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Sibbo:
 – Den närmaste offentliga servicen finns 

utanför planområdet i Söderkulla, som 
bl.a. har ett skolcentrum, daghem, en 
idrottsplan och ett bibliotek (samt priva-
ta servicehus, simhall och idrottshall).

2.6.3 Övrig service
Winbergs båthamn på Björnsö är den vikti-
gaste tillhandahållaren av marina tjänster. 
Vid Sibbostrand driver en kanotklubb verk-
samhet. I planområdet finns det ett flertal 
hästgårdar som erbjuder möjlighet till rid-
ning. Husön ratsastuskeskus är den största 
aktören.

2.7 Näringar
I de delar av planområdet som hör till Van-
da och Helsingfors fanns det 2015 samman-
lagt 348 privata verksamhetsställen som ha-
de sammanlagt 940 anställda. Det fanns 18 
offentliga verksamhetsställen med 244 ar-
betstillfällen (Seutu Cd 2016). På Sibbosidan 
fanns det 80 privata arbetstillfällen i Maj-
vik 2014 (systemet för uppföljning av sam-
hällsstrukturen, YKR). Enligt nämnda sys-
tem fanns det 1 178 arbetstillfällen i planom-
rådet 2014. De flesta arbetsplatserna fanns 
inom industrin. Nästan en fjärdedel av ar-

betstillfällena fanns på Valio Ab:s fabrik i Fa-
gersta, Vanda. Av arbetstillfällena företräd-
de nästan 14 % social- och hälsovården, 11,6 
% kommersiell service och 11 % utbildnings-
tjänster. En stor del av arbetstillfällena i om-
rådet finns också inom fastighets- och bygg-
branschen (Finlands miljöcentral, YKR 2014).

Ur näringslivets synvinkel lever området 
inte längre på jordbruket även om jordbruk 
alltjämt idkas i planområdet, bl.a. hästgår-
dar. Mätt enligt antalet arbetstillfällen idkas 
primärproduktion bara i ringa omfattning. 
Egentligt åkerbruk idkas på den biodynamis-
ka gården Majvik och på Westerkulla gård. I 
Östersundomområdet finns det flera häst-
gårdar av olika storlek. Ridcentret på Husö, 
som har flera tiotals hästar, är den största.

2.8 Trafik

2.8.1 Färdsätt
Största delen av trafiken i området är ge-
nomfartstrafik. De behov av att färdas som 
uppkommer i den nuvarande markanvänd-
ningen tillgodoses i första hand med per-
sonbil. Uppskattningsvis 80 % av resorna 
till Landbo och Björnsö görs med personbil. 
I de övriga byggda områdena av planområ-
det står personbilar för ungefär en lika stor 

andel, bortsett från höghusområdet i Väster-
kulla. Det här är en logisk följd av att lågef-
fektivt byggande förläggs till ett vidsträckt 
område med långa interna avstånd. Servicen 
ligger också långt borta. Befolkningsunder-
laget och den splittrade strukturen gör det 
inte möjligt att tillhandahålla kollektivtrafik 
med hög servicenivå.

2.8.2 Det nuvarande trafiknätet
De viktigaste vägförbindelserna i östlig-väst-
lig riktning är Borgåleden (rv7) och Nya Bor-
gåvägen (lv170), vilka fungerar som förbin-
delser i riktning mot Helsingfors centrum 
och Borgå. Ring III förmedlar trafik i nord-
lig-sydlig riktning. Borgåleden och Ring III är 
viktiga huvudvägar på riksnivå och en del av 
den internationella E18-förbindelsen och det 
europeiska kärnnätet TEN-T. E18 är en 1 890 
kilometer lång europaväg som börjar i Crai-
gavon i Nordirland och slutar i S:t Petersburg 
i Ryssland. Borgåleden och Ring III är dessut-
om de viktigaste förbindelserna från vägnä-
tet till Nordsjö hamn.

I Östersundom på Helsingforssidan finns 
det ca 17 km av statens landsvägar. Borgåle-
den, Ring III och Nya Borgåvägen är de vik-
tigaste vägarna. Utöver vägarna består tra-
fiknätet i huvudsak av gatunäten i Västerkul-
la i Vanda och i Björnsö och Landbo i Helsing-

Bild 10. Arbetstillfällen fördelade på branscher 
(YKR-material 2014).
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fors. Dessutom håller Sibbostrand i Sibbo på 
att byggas upp till en urban miljö med gator. 
Det finns rikligt med enskilda vägar som hör 
till väglag och som har ingått i det kommu-
nala registret. Dessutom finns det ett bety-
dande antal andra enskilda vägar.

De nuvarande volymerna för person-
bilstrafiken visas på bild 22. År 2016 var tra-
fikvolymen på Borgåleden ca 29 600 väster 
om Knutersvägen och ca 30 200 fordon per 
dygn öster om Knutersvägen. På Ring III var 
fordonstrafiken ca 17 600 fordon per dygn 
norr om Nya Borgåvägen och ca 10 700 for-
don per dygn söder om Nya Borgåvägen.  På 
Nya Borgåvägen var trafikvolymen 7 100 for-
don per dygn väster om Knutersvägen och 
6 000 fordon per dygn öster om Knuters-
vägen. Maximikapaciteten på motsvaran-
de trafikleder är ca 80 000 fordon per dygn 
för motorvägar (2+2 filer) och ca 20 000 for-
don per dygn för landsvägar (1+1 fil). Kapa-
citeten utnyttjas mest under rusningstim-
marna på morgonen och eftermiddagen till 
vardags. När det gäller det nuvarande tra-
fiknätet kan dessutom nämnas förbindelse-
vägarna med ringa trafik – Sottungsbyvägen 
(800 fordon/dygn), Knutersvägen (1 300 for-
don/dygn) och Immersbyvägen (300 fordon/
dygn). Dessa har således

Trafikvolymerna förutspås öka betydligt 
också i det fall att den planerade markan-
vändningen inte skulle förverkligas i Öster-
sundom eller Södra Sibbo.

2.8.3 Kollektivtrafik
Utbudet av kollektivtrafik i generalplaneom-
rådet grundar sig på busstrafik. Busslinjer-
na via Västerkulla i Vanda förmedlar passa-
gerare till metrostationen i Mellungsbacka, 
Dickursby samt övriga delar av Vanda. För 
Helsingfors och Sibbos del tjänas planom-
rådet även av de bussar som i rusningstider 
kör med ca 15–30 minuters mellanrum längs 
Nya Borgåvägen i riktning mot Söderkulla 
och Borgå. Passagerare matas från de mel-
lersta delarna av Östersundom till de Borgå-
bussar som kör till Helsingfors centrum och 
till metrostationen i Östra centrum. I Öster-
sundom tillgodoser busslinjerna även beho-
ven av intern trafik, såsom skolskjutsar. En 
del av busstrafiken i Östersundom sköts med 
mindre fordon eftersom passagerarna är få 
och det saknas vändplatser som dimensio-
nerats för stora bussar. Helsingforsregionens 
trafik HRT ansvarar för ordnandet av kollek-
tivtrafiken i generalplaneområdet. 

2.8.4 Fotgängare och cyklister
Staten har låtit bygga cykel- och gångbanor 
längs landsväg 170 (i huvudsak på vägens 

norra sida) och delvis längs Ring III. Likaså 
finns det cykel- och gångbanor längs Knu-
tersvägen mellan Landbo och södra sidan av 
riksväg 7 samt vid Zachrisbackens skolcen-
trum. I Vanda finns det cykel- och gångba-
nor i gatunätet i Västerkulla, och i riktning 
mot Håkansböle finns det stomförbindelser. 
I samband med byggandet av bostadsområ-
dena i Landbo och på Björnsö har man också 
byggt interna cykel- och gångvägar. Helsing-
fors stad byggde en kombinerad gång- och 
cykelbana längs Björnsövägen åren 2009–
2010.

För övrigt rör man sig till fots och med cy-
kel på vägarna och gatorna. Dessutom finns 
det leder som närmast är avsedda för fri-
luftsliv, men som man också kan promene-
ra och ställvis också cykla längs.

2.8.5 Vattentrafiken
De livligast trafikerade vattenlederna i Ny-
land löper längs kusten. Det finns fyra små-
båtshamnar i planområdet. Småbåtsham-
nar och kajer finns också i sundet utanför 
Korsnäs. Via hamnarna och i synnerhet via 
Winbergs hamn på Björnsö hanteras viktiga 
förbindelser till skärgården. En stor del av 
båttrafiken utgörs av fritidsbåtar som rör sig 
på farlederna.

2.9 Samhällsteknisk försörjning
Vattenverket Sibbo Vatten ansvarar i hu-
vudsak för distributionsnätet för hushålls-
vatten i området. Landbo, centrum av Öst-
ersundom, Björnsö och Korsnäs hör till Sib-
bo Vattens verksamhetsområde. Sibbo Vat-
ten köper hushållsvattnet av Tusbyregionens 
vattenverk. Tusbyregionens vattenverk leve-
rerar hushållsvattnet och Sibbo Vatten an-
svarar för vattenkvaliteten och -trycket i sitt 
eget nätverk. Till HRM:s verksamhetsområ-
de hör områdena i Vanda och de områden i 
Helsingfors som hörde till Helsingfors eller 
Vanda före den partiella kommunsamman-
slagningen.

Den nuvarande stomvattenledningen lö-
per längs Nya Borgåvägen. Stamvattenled-
ningen har kopplats både till Helsingfors och 
till Sibbos nätverk. Hushållsvattnet till områ-
det matas via vattenledningsnätet i Sibbo. 
Överföringsavloppet finns nära stamvatten-
ledningen. Via överföringsavloppet leds av-
loppsvatten från Sibbo och Östersundom till 
nätet i Helsingfors och vidare till reningsver-
ket i Viksbacka. Områdets huvudpumpsta-
tioner för avloppsvatten har kopplats till de 
självfallande avsnitten av överföringsavlop-
pet. Det befintliga vattenförsörjningsnätet 
har dimensionerats främst för det nuvaran-
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de invånarantalet. Med dagens system kan 
vatten distribueras till högst 900 nya invåna-
re. Stamledningen för avloppsvatten tål en 
ökning på 3 200–3 800 nya invånare, beroen-
de på dimensioneringssituationen.

I förslaget till etapplandskapsplan 2 
för Nyland (Östersundom, 16.11.2017) har 
sträckningar för befintliga och planerade 
400 kV och 110 kV kraftledningar anvisats, 
liksom ett stamrör för naturgas. I området 
finns stamnätsbolaget Fingrid Abp:s 400 kV 
och 110 kV stamnät samt lokala distribu-
tionsnätsinnehavares 110 kV regionala nät 
och distributionsnät. Det finns tre kraftcen-
traler i området, varav kraftcentralen i Land-
bo hanterar största delen av området.  Helen 
Elnät Ab matar el till de nuvarande invånarna 
i Västerkullakilen från kraftstationen i Nord-
sjö. Vanda Energi Elnät Ab matar el till invå-
narna i Västerkulla och Västersundom från 
kraftstationen i Fagersta. Genom planområ-
det löper dessutom Gasum Oy:s högtrycks-
ledning för överföring av naturgas. 

Generalplaneområdet hör i huvudsak till 
Kervo Energi Ab:s dotterbolag Sydfinska En-
ergi Ab:s distributionsområde. De nuvaran-
de distributionsnätet består av ett mellan-
spänningsnät, parktransformatorer och ett 
lågspänningsnät. Distributionsnäten har i 
huvudsak byggts med luftledningar. 

I Vandaområdet och i Sibbostrand finns 
det fjärrvärmenät. Värmen till Sibbostrand 
produceras av Kervo Energi Ab:s temporära 
värmecentral vid Immersbyvägen. De övriga 
delarna av planområdet har fastighetsspeci-
fika uppvärmningslösningar. Uppvärmnings-
formerna är främst direkt elvärme, jordvär-
me, olja och ved.
Vanda Energi Ab:s avfallskraftverk i Lång-
mossebergen driftsattes 2014. Avfallskraft-
verket producerar varje år ungefär hälften 
av den fjärrvärme som behövs i hela Vanda. 
Dessutom producerar kraftverket ca 30 % av 
det årliga behovet av el i Vanda.

Av generalplaneområdet hör delarna i 
Helsingfors och Vanda till HRM:s avfallshan-
teringsområde. Avfallshanteringen i Sibbo 
kommun har ordnats via Rosk´n Roll Oy Ab:s 
avfallsservice.

2.10 Miljöstörningar

2.10.1 Markens föroreningsgrad
Bakgrundshalterna i jordmånen i Östersun-
dom i Helsingfors, dvs. halterna av skadliga 
ämnen i icke-förorenad mark, undersöktes 
2009. Bakgrundshalterna i det glest bebod-
da landsbygdsområdet avvek till vissa delar 
från halterna i övriga Helsingfors. Halten av 
PCB som sprids i miljön av mänsklig verk-
samhet överskred inte i något av ytjordspro-
ven det lägsta referensvärdet som fastställts 
i statsrådets förordning (214/2007) och hal-
terna av arsenik överskred detta tröskelvär-
de hälften mer sällan än i övriga Helsingfors. 
I ler- och siltjord var halterna av koppar, nick-
el, bly och zink något mindre jämfört med 
övriga Helsingfors. I sandjord observerades 
däremot något större metallhalter än i öv-
riga Helsingfors, vilket beror på att sanden 
i det undersökta området innehåller myck-
et finstoff.

I generalplaneområdet känner man ba-
ra till ett fåtal verksamheter som eventuellt 
kan förorena marken. Dessa verksamheter 
är enskilda distributionsställen för bränsle, 
en handelsträdgård, en fordonsdepå samt 
ett hamn- och varvsområde. Förorening-
ar kan också ha uppkommit till exempel vid 
markfyllnadsarbeten eller vid små, inofficiel-
la soptippar som drivits utan tillstånd. Sedi-
ment i havsbottnen kan ställvis innehålla för-
höjda halter av skadliga ämnen.

2.10.2 Buller, vibration och stomljud
Borgåleden, Ring III, Nya Borgåvägen och 
Österleden är de största bullerkällorna i ge-
neralplaneområdet. Buller orsakas också av 
verksamheten i Nordsjö hamn samt av den 
godstrafik som går ovanför marken längs 
hamnbanan. Godstågstrafiken torde ock-
så orsaka vibrationer och stomljud. Gods-
tåg kör för närvarande mycket sällan men 
trafiken infaller mest nattetid, vilket med-
för störningar åtminstone i framtida Väster-
sundom.

För närvarande finns bullerhinder endast 
i liten omfattning i området. Undantagen 
utgörs av bullerstaketen mot marktranspor-

terna till Nordsjö hamn samt bullervallen i 
Landbo. Man har strävat efter att minska 
spridningen av bullret från Nordsjö hamn ge-
nom att bygga en mur längs norra kanten av 
hamnområdet. Trots muren överskrids rikt-
värdet för buller dagtid, 45 dB, i Borgarvi-
kens naturskyddsområde och i de områden 
i närheten som används för fritidsboende. 
Bullernivåerna på dagen underskrider dock 
gränsvärdet 55 dB som är ett villkor i miljö-
tillståndet för hamnen

2.10.3 Övriga miljöstörningar och 
luftkvaliteten
Luftkvaliteten är övervägande bra i general-
planeområdet. Fordonstrafiken på Borgåle-
den och Ring III orsakar de mest skadliga ut-
släppen.

I närheten av generalplaneområdet finns 
det anläggningar som kan ha miljökonse-
kvenser som sprider sig utanför anlägg-
ningsområdet. Nordsjö hamn och Helen 
Ab:s A- och B-kraftverk i Nordsjö finns på ett 
avstånd av ca 1 km söderut från planområ-
det. Nordsjö hamn och kraftverken bedöms 
inte ge upphov till betydande miljöstörning-
ar för funktionerna i planområdet.

I Vandaområdet finns industrianlägg-
ningar och Vanda Energi Ab:s avfallskraft-
verk i Långmossebergen. Enligt en prelimi-
när bedömning har de anläggningar i Van-
da som upplagrar kemikalier som förknippas 
med risk för storolyckor ringa konsekvenser 
i generalplaneområdet. Konsekvenserna av 
avfallskraftverket i Långmossebergen be-
skrivs närmare i konsekvensbedömnings-
rapporten.

2.11 Markägoförhållanden
I Helsingfors äger Helsingfors stad 61 % av 
marken till följd av en aktiv markförvärvspo-
litik (läget 14.5.2018). I Sibbo och Vanda är 
marken i huvudsak privatägd.
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Bild 11.  Markägoförhållanden 15.5.2018.
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3.1 Landskapsplanering
Flera landskapsplaner är i kraft i generalplan-
området. I Vanda och i den s.k. Västerkulla-
kilen som införlivades med Helsingfors 2009 
gäller Nylands landskapsplan (lagakraft-
vunnen 2007). I Vanda är även etappland-
skapsplan 1 för Nyland i kraft (lagakraftvunn-
nen 2012). I det område av Sibbo som införli-
vades med Helsingfors gäller Landskapspla-
nen (2000) samt etapplandskapsplanerna 1, 
2, 3 och 4 för Östra Nyland (tidigare region-
planer). Östra Nylands landskapsplan (la-
gakraftvunnen 2011) gäller i Majvik och på 
Granö i Sibbo.

Etapplandskapsplan 2 för Nyland vann la-
ga kraft 2016. Vid beslutet om godkännan-

de av planen uteslöt landskapsfullmäktige 
området för tätortsfunktioner i Östersun-
dom ända fram till Sibbo å. Det område som 
föll utanför fastställelsen, och som omfattar 
ett större område än kommunernas gemen-
samma generalplan, har definierats som ett 
av de viktigaste tillväxtområdena i metro-
pollandskapet. Etapplandskapsplan 2 för 
Östersundomområdet har utarbetats paral-
lellt med generalplanen. I landskapsplanen 
för Östersundomområdet avgörs den viktiga 
tillväxtzonens koppling till regionstrukturen i 
landskapet och i den gemensamma general-
planen avgörs den mer detaljerade markan-
vändningen i området.

Förslaget till landskapsplan för Öster-

sundomområdet var offentligt framlagt och 
på remiss i januari-februari 2015. Om försla-
get begärdes Natura-utlåtanden som förut-
sätts i naturvårdslagen av Forststyrelsen och 
NTM-centralen i Nyland. I båda utlåtandena 
konstaterades att planlösningarna medför 
betydande olägenheter för de naturvärden 
som utgör grunden för skyddet i Natura-om-
rådet och krävdes ändringar i planen beträf-
fande Sundberg samt Kapellviken och Karl-
viken. Med anledning av detta ändrades för-
slaget till landskapsplan och en ny bedöm-
ning av konsekvenserna för nätverket Na-
tura 2000 utarbetades. Våren 2017 begärde 
Nylands förbund myndigheternas utlåtan-
den om två alternativa förslag till landskaps-

Bild 12.  Utdrag ur sammanställningen av gällande landskapsplaner 29.11.2017 (Nylands förbund).

3 Planeringssituation
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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

Bild 13. Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet (Nylands landskapsfullmäktige 12.6.2018).

plan (den s.k. norra och den raka). Alternati-
ven skiljde sig från varandra främst beträf-
fande metrosträckningen i Vanda samt tät-
orts- och grönområdesstrukturen. I oktober 
2017 beslöt landskapsstyrelsen om offentligt 
framläggande av det ändrade förslaget till 
landskapsplan enligt det s.k. raka alternati-
vet (uppdaterat 16.11.2017). Materialet till 
planförslaget var framlagt fram till 3.1.2018. 
Landskapsfullmäktige godkände landskaps-
planen för Östersundomområdet på sitt 
sammanträde 12.6.2018. Landskapsstyrel-
sen beslöt 17.9.2018 att landskapsplanen 
ska träda i kraft innan den vunnit laga kraft. 
Besvär har anförts om planen till Helsingfors 
förvaltningsdomstol. Helsingfors förvalt-
ningsdomstol har 19.10.2018 gett sitt inte-
rimistiska beslut i ärendet (18/0631/5). Med 
sitt beslut förbjuder förvaltningsdomstolen 
verkställandet av landskapsfullmäktiges be-
slut. I ett senare skede ger förvaltningsdom-

stolen sitt separata beslut gällande de be-
svär som gäller landskapsplanen. Det interi-
mistiska beslutet upphäver landskapsstyrel-
sens beslut om att planen träder i kraft. De 
landskapsplanebeteckningar som vunnit la-
ga kraft gäller fortfarande på planområdet.

Östersundomområdet ingår inte i etapp-
landskapsplan 4 för Nyland, som trädde i 
kraft hösten 2017. Östersundom ingår dä-
remot i den övergripande landskapsplanen 
Nylandsplanen 2050, som började bere-
das våren 2017. Utkastet till Nylandsplanen 
2050 var framlagt hösten 2018. I utkastet är 
lösningen för Östersundomområdet i sto-
ra drag densamma som i den av fullmäkti-
ge godkända landskapsplanen för Östersun-
dom. När Nylandsplanen 2050 träder i kraft 
åsidosätter den alla gällande landskapspla-
ner samt landskapsplanen för Östersundo-
mområdet.

3.2 Generalplaner och planstommar
I planeringsområdet finns det flera gällande 
generalplaner som kommer att ersättas av 
den gemensamma generalplanen för Öst-
ersundom. I de områden som hör till Van-
da gäller Vanda generalplan 2007 (i kraft 
13.1.2010). När det gäller den s.k. Västerkul-
lakilen, som införlivades med Helsingfors, 
gäller delgeneralplanen för sydöstra Vanda (i 
kraft 28.4.2004). I en del av stadsdelen Ultu-
na gäller generalplanen för glesbygdsområ-
dena i Sibbo kommun (fastställd 18.4.1997).
Planeringsområdet gränsar till generalpla-
nen för Helsingfors 2002 (i kraft 19.1.2007). 
Helsingfors stadsfullmäktiga godkän-
de den nya generalplanen för Helsingfors 
26.10.2016. När den träder i kraft kommer 
den inte heller att beröra Östersundom.

I Sibbo gäller den lagakraftvunna gene-
ralplanen Generalplan för Sibbo 2025 (god-
känd av kommunfullmäktige 15.12.2008). 
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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

Helsingfors förvaltningsdomstol upphäv-
de fullmäktiges beslut till den del det be-
rör delar av områden för tätortsfunktioner 
som hade anvisats i Hitå-Ormträsk och Maj-
vik. Planområdet gränsar till delgeneralpla-
neområdet för skärgården och kusten i Sib-
bo (i kraft 20.2.2014). När det gäller tätorts-
funktionerna i Majvik har delgeneralplanen 
för Söderkulla upphävts 2015 som föråldrad.

Området berörs vidare av följande ge-
neralplaner utan rättsverkningar, som be-
traktats som föråldrade: delgeneralplan för 
Södra Sibbo (Sibbo kf 29.11.1979), delgene-
ralplanen för Östersundom centrum, Land-
bo, Korsnäs, Björnsö och Storören (Sibbo kf 
9.6.1992) och delgeneralplanen för Ribbingö 
(Sibbo kf 6.6.1996).

För Björnsö i Helsingfors har en planstom-
me utan rättsverkningar utarbetats på del-
generaplanenivå. Stadsplaneringsnämn-
den i Helsingfors godkände planstommen 
som underlag för detaljplaneändringar och 
undantagsbeslut 17.3.2015. Även för Södra 

Majvik i Sibbo har en planstomme utan rätts-
verkningar utarbetats på delgeneralplaneni-
vå som underlag för detaljplaneringen.

Följande generalplaner har utarbetats el-
ler håller på att utarbetas i Sibbo för områ-
den i närheten av planeringsområdet: delge-
neralplan för Sibbesborg, delgeneralplan för 
Eriksnäs och delgeneralplan för Immersby. 
Arbetet med att utarbeta en delgeneralplan 
för Gumbostrand-Västerskog inleds 2017.

3.3 Detaljplaner
Största delen av planeringsområdet saknar 
detaljplan. I de områden som hör till Hel-
singfors finns det gällande detaljplaner för 
Landbo, Björnsö, området mellan Östersun-
doms gård och Knutersvägen, Zachrisback-
ens skolcentrum, områdena mellan Zachris-
vägen och Krabbvägen samt Korsnäs. Ef-
ter den partiella kommunsammanslagning-
en har Helsingfors genomfört tre smärre de-
taljplaneändringar i Östersundom; två på 

Björnsö och en i Landbo.
I Vanda finns det gällande detaljplaner för 

bostadsområdet i Västerkulla, en stor del av 
Gjutan och en liten del av Västersundom och 
Fagersta.

I Sibbo har området vid Storören (Sib-
bostrand) detaljplanerats. Detaljplanen för 
Storören trädde i kraft 2.7.2009, och senare 
har detaljplaneändringar utarbetats för om-
rådet.

3.4 Andra planer och utredningar 
som berör planeringsområdet
Ett flertal utredningar har sammanställts un-
der en period av flera år som bakgrundsma-
terial för planen. Dessa styr och/eller stöder 
planlösningen. De utredningar som hänger 
samman med generalplanematerialet och 
planberedningen räknas upp i kapitlen 12 
Fristående rapporter som ingår i generalpla-
nematerialet och 13 Övrigt beredningsma-
terial. Nedan nämns andra planer och utred-

Bild 14. Generalplaner.
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Bild 15. Karta över detaljplanerade områden (förminskning).

ningar som berör planeringsområdet:
 – Etelä-Sipoon liikenneselvitys, selvitys 

Östersundomin maakuntakaavaehdo-
tusta varten (Nylands förbund, Strafica 
20.3.2017).

 – Östersundomin maa-aines-YVA (Si-
to Ab, Helsingfors stads byggnadskon-
tor 2016). I miljökonsekvensbeskrivning-
en bedömdes miljökonsekvenserna av 
de alternativa sätten att placera ut och 
förverkliga det planerade området för 
marktäkt och förvaring samt hantering 
av jordmassor i Östersundoms general-
planeområde.

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

 – Markanvändningsplan för Helsingforsre-
gionen MASU 2050 (kommunerna, Ny-
lands förbund och HLJ 2015). I MASU 
2050 fastställs den regionala målbilden 
för markanvändningen och produceras 
behövlig bakgrundsinformation för Hel-
singforsregionens trafiksystemplan HLJ 

2015, Helsingforsregionens bostadsstra-
tegi 2025 och för utarbetandet av land-
skapsplanen. I MASU har Östersundom 
betecknats som ett område som kom-
pletterar de zoner som ska utvecklas i 
första hand 2025–2050. MBT 2019 håller 
på att utarbetas.

 – Helsingforsregionens trafiksystemp-
lan (HLJ 2015). HLJ 2015 är en strategisk 
långsiktsplan som beskriver regionens 
gemensamma målbild beträffande det 
framtida trafiksystemet och hur det ska 
användas och utvecklas. I HLJ 2015 är 
metroförbindelsen Mellungsbacka-Maj-
vik bland de infrastrukturprojekt som 
ska startas under perioden 2026–2040. 
Väg- och gatuförbindelserna i Östersun-
dom har schemalagts i anslutning till 
metron åren 2026–2040.

 – Utvecklingsplan för huvudstadsregio-
nens vattenförsörjning 2013-2022 (HRM 
2013).

 – Kehä III:n parantaminen välillä Lahden-

väylä - Porvoonväylä, rakennussuunni-
telma (Trafikverket 2013).

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

 – Skötsel- och användningsplan för Sibbo 
storskogs nationalpark (Forststyrelsen 
17.12.2013).
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Bild 16. Utdrag ur markanvänd-
ningszonerna i MASU 2050 (kom-
munerna i regionen, Nylands för-
bund och HRT 2015).
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4.1 Koppling till områdesstrukturen 
i huvudstadsregionen

4.1.1 Områdesstruktur
Generalplanen ger möjlighet att utvidga den 
urbana tätortsstrukturen österut med stöd 
av effektiv kollektivtrafiken och därigenom 
att uppnå en balanserad utveckling av regi-
onen åt alla håll. Generalplaneområdet blir 
ett nytt, regionalt tätortsområde med egna 
centrum. Området kan anslutas till det be-
fintliga spårtrafiknätet genom en förläng-
ning av den nuvarande metrolinjen. 

Generalplanen ger enorma möjligheter 
för boende och näringsliv strax intill befint-
liga trafikhuvudleder och planerade spår-
förbindelser. Generalplanen befäster zoner-
na kring Ring III och Borgåleden (E18) som 
arbetsplatsområden och skapar förutsätt-
ningar för utveckling av näringslivet i områ-
det mellan Helsingfors-Vanda flygplats och 
Nordsjö hamn.

4.1.2 Centrum
Områdena för centrumfunktioner i general-
planen bildas kring de fyra metrostationer-
na. I området för centrumfunktioner i det 
största centrumet Zachrisbacken är det till-
låtet att placera detaljhandel av regional be-
tydelse. Zachrisbacken kommer att bli ett re-
gionalt centrum i samma storleksklass som 
Alberga. De övriga centrumen har lokal be-
tydelse.

Centrumen utvecklas så att de får blan-
dade funktioner och en blandad struktur. 
Målet är levande centrum där man rör sig till 
fots. I byggnadernas våningar på markplan 
anvisas i första hand affärs- eller andra verk-
samhetslokaler som öppnar sig mot gatan.

4.1.3 Trafik
Generalplanen ansluter sig till det regiona-
la trafiknätet över de befintliga landsvägar-
na, de planerade spårförbindelserna och de 
nya gatorna. Centrumen av Zachrisbacken 
och Västersundom har betecknats som om-
råden som ska utvecklas som regionalt bety-
dande knutpunkter för trafiken. De regiona-
la omstigningsplatserna för kollektivtrafiken 
finns vid metrostationen i Zachrisbacken och 

i Västerkulla vid korsningen mellan Borgåle-
den och Ring III och/eller snabbspårvägen. 
Från Västersundom kan man införa bussför-
bindelser i riktning mot hamnen, Västerkul-
la och Ring III. Det mest betydande läget är 
Zachrisbacken, där trafiken på Borgåleden 
och metron möts. I Zachrisbacken anvisas 
dessutom anslutningsparkering av regional 
betydelse.

Nätet av allmänna landsvägar som består 
av Ring III och Borgåleden (E18) bevaras. För 
Borgåleden har det markerats en reservering 
för en ny planskild anslutning som ska tjä-
na den nya stadsdelen som byggs upp kring 
metrostationen i Östersundom samt områ-
det för näringsverksamhet på norra sidan 
av Borgåleden (Norrberget). Anslutning-
en gör det också möjligt att bygga en rast-
plats för den tunga trafiken som rör sig längs 
det rikstäckande trafiknätet. En förutsätt-
ning för att anslutningen ska kunna byggas 
är att den uppfyller de mål som ställts upp 
för det europeiska kärnnätet TEN-T.  Öster-
leden–Nya Borgåvägen (lv 170) har dragits 
upp på nytt i generalplanen och ändrats till 
gata, vilket förutsätter en utredning om änd-
ringen av landsväg till gata vid den mer de-
taljerade planeringen. Trots ändringarna be-
varas den regionalt viktiga farleden för spe-
cialtransporter till Nordsjö hamn. Nuvaran-
de Nya Borgåvägen ändras eventuellt ställ-
vis till en gata för kollektivtrafik och/eller re-
gional cykelväg.

Vägsträckningarna för metron och 
snabbspårvägen och hur de ansluter sig till 
det regionala spårtrafiknätet anges i gene-
ralplanen. Den nuvarande metrolinjen har 
förlängts från Mellungsbacka genom plan-
området till Majvik. Från Majvik österut har 
linjen anvisats som ett förbindelsebehov. 
Metron erbjuder en direkt och snabb kol-
lektivtrafikförbindelse från Östersundom till 
Helsingfors centrum och vidare till Mattby 
och senare även till Stensvik i Esbo. Gene-
ralplanen gör det möjligt att i framtiden för-
länga metron österut från Majvik.

Två sträckningar för snabbspårvägar har 
angivits i generalplanen. Enligt förklaring-
en till planbeteckningen handlar det om 
en snabb stamförbindelse för kollektivtra-

4 Generalplanelösning
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Bild 17. Målinriktad plan för grön- och rekreationsnätet (den gemensamma generalplanen för Östersundom sammanställd med Helsingfors VISTRA II-karta.

fiken som kan genomföras som busstrafik. 
Vägsträckningen i riktning med Nya Borg-
åvägen kopplar planområdet längs Österle-
den till Östra centrum och till den planerade 
Spår-Jokern. I planområdet upphör sträck-
ningen vid metrostationen i Majvik. Spåret 
förgrenar sig också norrut och fortsätter till 
gränsen av Sibbo storskogs nationalpark, 
den s.k. Ultunaporten. Vägsträckningen för 
en snabbspårväg/snabb stamförbindelse för 
kollektivtrafiken som går tvärs över området 
till västra gränsen av planområdet i riktning 
med Ring III tjänar planområdet mot Dick-
ursby- och flygplatshållet, och kopplar områ-
det till de internationella trafikströmmarna. 
Passagerarna stiger om till metron vid sta-
tionen i Mellungsbacka.

På plankartan visas en regional huvud-
förbindelse för långfärdscykling (bana) i öst-
lig-västlig riktning, och en regional friluftsled 
(strandpromenad) som följer stränderna och 
ställvis också lämpar sig för cykling.

4.1.4 Regional grönstruktur
Nätverket av grönområden som en helhet 
har granskats i regional skala med hänsyn 
till funktionella och ekologiska aspekter (se 
bild 17). Generalplaneområdet är beläget på 
ett grönt bälte som består av sammanhäng-
ande grönområden i huvudstadsregionen. 
Gröna bältet sträcker sig från fågelområdet 
i Östersundom och Svarta backen till Sibbo 
storskog, de vidsträckta skogarna i Vanda 
och via Noux till Porkala udd. Sibbo storskog 
är det viktigaste området i den östra delen 
av det gröna bältet. Härifrån fortsätter grön-
förbindelserna längre norrut och som sma-
lare förbindelser även västerut. På östra si-
dan tar större skogsområden vid. Man kan 
tänka sig att Gröna bältet även sträcker sig 
till skärgården. 

Gröna bältet har en betydande roll som 
tillhandahållare av rekreationstjänster i hu-
vudstadsregionen, men de vidsträckta och 
sammanhängande skogarna utgör samti-

digt kärnområden i det ekologiska nätver-
ket i landskapet.

I den regionala grönstrukturen har Öst-
ersundoms planområde till uppgift att sä-
kerställa bevarandet av naturvärdena i Öst-
ersundoms fågelvatten och på Svarta back-
en liksom förbindelserna till Sibbo storskog. 
Av Helsingfors grönfingrar är Östersundoms 
grönområden förlängningar av Nordsjö fri-
luftspark och Östra Helsingfors kulturpark. 
Grönfingrarna går samman vid Svarta back-
en och fortsätter via Kasaberget och Väster-
sundom till Sibbo storskog.

4.1.5 Samhällsteknisk försörjning
I generalplanen har man beaktat de befintli-
ga och de planerade kraftledningarna, gas-
ledningarna och anläggningarna för sam-
hällsteknisk försörjning, såsom avfallskraft-
verket i Långmossebergen. Invid Borgåle-
den har områden reserverats för produk-
tion av solenergi. Generalplanen skapar för-
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utsättningar för utveckling av den regionala 
vattenförsörjningen. Avloppsreningsverket 
med beteckningen et-2 gör det möjligt att 
placera ett nytt avloppsreningsverk på nor-
ra eller södra sidan av Borgåleden. I general-
planen har avloppsvattentunnlarna anvisats 
som förbindelsebehov. Transportvatten-
ledningen som planeras mellan Helsingfors 
och Borgå har tagits in i generalplanen. Där-
till har generalplanen en reservering för en 
tunnel för samhällsteknisk försörjning. En-
ligt den kunskap man har i dag kommer ef-
fekten från kraftstationen i Landbo att räcka 
till för att täcka behovet i generalplaneom-
rådet. Om behovet av energi ökar i området 
behövs en ny kraftstation i västra delen av 
distributionsområdet.

4.1.6 Servicenät
Att skapa möjligheter för en mångsidig of-
fentlig och kommersiell service är ett av må-
len för generalplanen. Zachrisbacken har 
förutsättningar att utvecklas till ett regio-
nalt betydande kommersiellt centrum med 
mångsidig service. Området för handel (KM) 
utanför Zachrisbackens centrum blir ett nytt 
attraktivt område för utrymmeskrävande 
handel. Huvudstadsregionen får ett nytt re-
gionalt centrum som har ett stort influens-
område, dvs. hela Östersundom. Det kan an-
tas att Zachrisbackens centrum inte kommer 
att ha några konsekvenser för det närmast 
liggandet centrumet i väster, Östra centrum. 
Däremot kan Zachrisbacken ka konsekven-
ser för det regionala servicenätet i öster.

Andra betydande servicekoncentrationer 
är centrumen för idrotts- och rekreationsan-
läggningar i Ultuna och Sundberg (u-1 och 
u-2) samt båthamnen på Björnsö, vilken med 
sin omgivning kan utvecklas till ett kluster av 
marina tjänster.

I samband med generalplanearbetet har 
en målinriktad plan för servicenätet utarbe-
tats (bilaga 6). I den har man utöver det of-
fentliga servicenätet granskat dimensione-
ringen och placeringen av andra utrymmes-
krävande verksamheter. En dimensionering 
enligt befolkningsprognosen, bra tillgäng-
lighet och utrymmesreserveringar för olika 
slags funktioner har varit utgångspunkter för 
planeringen av servicenätet. 

Placeringen av handeln styrs med hjälp 
av beteckningar och bestämmelser i gene-
ralplanen. Målet är att kommersiell service 
i huvudsak ska finnas att få i Östersundom. 
Detta förutsätter att det finns möjligheter 
att tillhandahålla mångsidig service och att 
servicen är lättillgänglig. 

4.2 Allmän beskrivning av 
stadsstrukturen i generalplanen
I generalplanen fastställs vidsträckta, enhet-
liga byggnadsområden, baslösningar för tra-
fiksystemet i anslutning till byggnadsområ-
dena samt stora helheter av grönområden 
som ska bevaras sammanhängande och 
grönförbindelserna mellan dem. 

Byggnadsområdena består av en tätorts-
struktur längs med kusten som i norr grän-
sar till ett skogsområde i kanten av Sibbo 
storskogs nationalpark och i söder till utred-
ningsområdet i Sundberg, havet och Natu-
ra- och naturskyddsområdena Svarta back-
ens lund och fågelområdet i Östersundom. 
Naturområdena kopplas samman av grön-
korridorer i nordlig-sydlig riktning som delar 
in tätortsstrukturen.

Den befintliga stadsstrukturen i Väster-
kulla, Vanda, utvidgas mot Borgåleden och 
Ring III. Mellan Västerkulla och det komman-
de metrocentret i Västersundom kvarstår 
det omfattande grönområdet och kultur-
landskapet vid Westerkulla gård. Från Väs-
tersundom till Majvik bildar byggnadsområ-
dena en sammanhängande stadshelhet där 
grönområdena fungerar som parker som 
förenar stadsdelarna. Det mest effektiva 
byggandet förläggs till zonen mellan havet 
och Borgåleden, i anslutning till metrostatio-
nerna, Nya Borgåvägen och den nya huvud-
gatan som går i samma riktning. Merparten 
av denna kärna har anvisats som ett områ-
de för centrumfunktioner och ett höghusdo-
minerat område. Mellan Zachrisbacken och 
Majvik sträcker sig det höghusdominerade 
området ända till havsstranden. Strandstä-
der och hela planområdets maritima hjär-
ta växer fram vid Svinviken och Bölsfjärden.

Landbo, Bäckängen och Björnsö, som 
ligger längst bort från den tätaste metrozo-
nen, planeras som områden som domineras 
av stadssmåhus (townhouses)/småhus och 
som kopplas till metrocentrumen via anslut-
ningstrafik.

Generalplanens mål är en stadsstruktur 
med flera centra och att servicen är balan-
serat placerad över hela planområdet. Om-
rådena för centrumfunktioner har anvisats i 
närheten av metrostationerna och centrum-
nätet kompletteras av mindre områden med 
närservice. Med tanke på servicen är Zachris-
backen det viktigaste centret.

Byggnadsområdena har utifrån miljöns 
karaktär indelats i två klasser. Centrumen 
och de bostadsdominerade områdena är ur-
bana med hänsyn till strukturen. De är om-
råden som fungerar på fotgängarnas villkor. I 
byggnadsområdena för utrymmeskrävande 

verksamheter uppkommer stadsstrukturen 
enligt behoven hos näringsverksamheten, 
produktionsanläggningarna och logistiken. 
En zon av näringsverksamhet och samhäll-
steknisk försörjning har planerats längs Bor-
gåleden. Med hjälp av ett flertal broar och 
underfarter har man lindrat motorvägens 
splittrande effekt. 

Tätortsstrukturen baserar sig på kollek-
tivtrafiksystemet vars stomme utgörs av 
metrobanan från Mellungsbacka till Majvik. 
I generalplanen anvisas ett gatunät som be-
står av huvudgator och andra gator som är 
viktiga för stadsstrukturen och som sam-
manlänkar centra och delområdena. Målet 
är en nätformig struktur där gång-, cykel- 
och kollektivtrafiken erbjuder ett täckande 
servicenät av olika färdsätt.

Nätverket av grönområden består av vid-
sträckta, sammanhängande grönområden 
och smalare grönfingrar längs bäckdalarna 
som kopplar samman dessa grönområden. 
Dessa utgör också de viktigaste ekologis-
ka förbindelserna mellan naturskyddsområ-
dena och strandzonen i de södra delarna av 
planområdet och Sibbo storskog. Den vikti-
gaste förbindelsen i sydlig-nordlig riktning 
går från Sibbo storskog via Västersundom, 
kulturlandskapet i Westerkulla och Kasaber-
get till Nordsjö. Sibbo storskogs skogsom-
råde fortsätter som stora grönfingrar fram 
till Borgåleden och från Borgåleden vida-
re längs med bäckdalarna ända fram till ha-
vet. Förutom av de grönområden som anvi-
sas i planen bildas grönstrukturen av mindre 
grön-, park- och rekreationsområden innan-
för byggnadsområdena. De fastställs vid den 
mer detaljerade planeringen.

4.3 Dimensionering
Planeringsområdets areal är 44,5 km². Den 
egentliga markytan uppgår till ca 39 km². Till 
Helsingfors hör ca 29 km², varav ca 26,5 km² 
är mark. Till Sibbo hör ca 9,5 km², varav ca 7 
km² är mark. De delar som hör till Vanda ut-
gör ca 5,5 km².

I planen ingår byggnadsområden på sam-
manlagt 19 km² (exkl. Granö). Byggnadsom-
rådena omfattar förutom tomtmark även 
interna gator, parker, skyddsgrönområden, 
idrottsplaner, tekniska områden m.m. I den 
blandade stadsstrukturen (centrum och bo-
stadsdominerade områden på plankartan) 
uppgår byggnadsområdena till sammanlagt 
15,8 km². Det finns ca 3,2 km² av övrig kvar-
tersmark (områden där man kan bygga för 
utrymmeskrävande verksamheter). 

Den totala våningsytan har uppskattats 
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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

till 6 000 000–8 100 000 vy-m², varav 4 200 
000–5 300 000 vy-m² för boende. I den totala 
våningsytan ingår den nuvarande våningsy-
tan i Västerkulla, Landbo, Björnsö och södra 
Majvik, sammanlagt ca 300 000 vy-m2. Vå-
ningsytan för bostäder fördelas enligt följan-
de: flervåningshus 52 %, stadssmåhus 32 % 
och småhus 16 %.

Planen omfattar 11,6 km2 av grön- och 
rekreationsområden. Av detta är 8,2 km2 
grön-, rekreations- och friluftsområden och 
1 km2 är jordbruksområden. Grön- och re-
kreationsområdena utgör 26 % av hela ge-
neralplanens areal. Dessutom finns det 4 
km² (10 %) naturskyddsområden som beva-
ras obebyggda och ett utredningsområde på 

2,8 km².
Vattenområdet är ca 4,9 km2 utan de vi-

da, vassbevuxna vikarna i Natura-område-
na. Havsvikarna, som till största delen hör 
till nätverket Natura 2000, räknas på grund 
av sin höjdnivå och sin karaktär varken som 
mark eller som vatten. Arealen av denna låg-
länta mark/havsstrand är ca 1,8 km2. Största 
delen av naturskyddsområdena ingår i nät-
verket Natura 2000. Naturskyddsområdena 
och Natura-områdena utgör sammanlagt 
4,1 km². De områden som ingår i nätverket 
Natura 2000 är sammanlagt ca 2,9 km².

Vid uppskattningen av dimensioneringen 
har det antagits att bostadsområdena består 
till 60 % av kvartersmark, till 20 % av trafik-

områden och till 20 % av park- och grönom-
råden. I områden för näringsverksamhet och 
samhällsteknisk försörjning finns det mindre 
av gator och parker, och av byggnadsområ-
dena har 90 % beräknats vara kvartersmark.
Det har uppskattats att näringsverksam-
het behöver 25 % av den totala våningsy-
tan i områden för centrumfunktioner och i 
höghusdominerade områden. Höghusområ-
den, områden med stadssmåhus och små-
husområden omfattar ca 6 % våningsyta för 
offentlig service. Följande exploateringstal 
för kvarterseffektiviteten har tillämpats vid 
beräkningen:

 – områden för centrumfunktioner: ek = 
1,5

Tabell 2. Arealer, våningsytor och områdeseffektivitet i generalpla-nebeteckningarna funktionsvis enligt prognoser med 80 000 invånare.

Tabell 1. Våningsyta som generalplanen möj-
liggör funktionsvis enligt prognoser med 80 000 
och 100 000 invånare.
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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

Tabell 3.  Antalet invånare och boendetäthet i 
planområdet 2060.

Tabell 4. Bostadsvåningsyta (vy-m²), invåna-
re och arbetstillfällen per delområde (enligt 80 
000 och 100 000 invånare 2060).

 – höghusdominerade områden: ek = 1,3 
 – stadssmåhusdominerade områden: ek 

= 0,6
 – småhusdominerade områden: ek = 0,35
 – områden för näringsverksamheter: ek 

= 0,5
 – områden för samhällstekniska funktio-

ner: ek=0,45
Exploateringstalet för områdeseffektivite-
ten (ea), som beskriver byggtätheten i bo-
stadsdominerade områden, varierar efter 
funktion och också inom funktionerna mel-
lan 0,20 och 0,8. Beträffande byggtätheten 
kan de områden som domineras av stads-
småhus jämföras med Herrgårdsforsen i 
Vanda (ea = 0,30) och de områden som do-
mineras av höghus med Alphyddan i Hel-
singfors (ca ea = 0,6).

I anslutning till generalplanearbetet har 
befolkningsprognoser sammanställts för 80 
000 respektive 100 000 invånare. Uppskatt-
ningen om 80 000 invånare bygger på anta-
gandet om att de olika områdena av gene-
ralplanen har genomförts till 70–85 %. Upp-
skattningen om 100 000 invånare bygger på 
antagandet om att generalplanen har ge-
nomförts till fullo. Den kalkylmässiga boen-
derymligheten är 52 vy-m²/invånare.

Antalet arbetstillfällen i generalplaneom-

rådet uppskattas till minst 15 000. General-
planen möjliggör emellertid 25 000–38 000 
arbetstillfällen, vilket motsvarar antalet ar-
betstillfällen i Östra stordistriktet i Helsing-
fors (20 arbetstillfällen/100 invånare). Må-
let för Östersundom är ett större antal ar-
betstillfällen och en bättre självförsörjnings-
grad i fråga om arbetstillfällen jämfört med 
Östra Helsingfors. Det kalkylmässiga anta-
let arbetstillfällen i planen är 25 000–38 000. 
Detta kan uppnås genom aktiva åtgärder av 
kommunerna. 25 000 arbetstillfällen skulle 
innebära ca 31 arbetstillfällen/100 invånare, 
och 38 000 ca 38 arbetstillfällen/100 invåna-
re. I de bostadsdominerade förstadsområde-
na i huvudstadsregionen är antalet arbets-
tillfällen i medeltal 40/100 invånare, dvs. 32 
000 arbetstillfällen per 80 000 invånare.

Den teknisk-ekonomiska planeringen har 
baserats på ca 80 000 invånare och 24 000 
arbetstillfällen. Helsingforsområdet har ca 
52 000 invånare, Sibboområdet ca 13 000 in-
vånare och Vandaområdet ca 15 000 invåna-
re. I siffrorna ingår de drygt 6 000 som redan 
bor i planområdet. Tabell 4 visar våningsy-
tan för boende, antalet invånare och anta-
let arbetsställen för varje delområde av ge-
neralplanen. 

Invånartätheten i proportion till marka-

realen är 2 100–2 500 invånare/km2 för he-
la planområdet, vilket är mindre än genom-
snittet för Östra stordistriktet i Helsingfors 
(ca 2 900 invånare /km²). Skillnaden jämfört 
med övriga Östra Helsingfors förklaras av 
den relativt höga andelen stadssmåhus och 
småhus av den totala våningsytan för boen-
de (48 %) samt av de vidsträckta grön- och 
naturskyddsområdena i Östersundom. När 
det gäller Östra Helsingfors är invånartäthe-
ten i Nordsjö på samma nivå, 2 200 invåna-
re/km². I Mellungsby stordistrikt är invånar-
tätheten 3 800 invånare/km2. Den nuvaran-
de invånartätheten i Helsingfors, om man 
räknar bort Östersundom, är 3 200 invånare/
km². Invånartätheten i kommunerna visas i 
tabell 3. Den invånartäthet som generalpla-
nen möjliggör är klart högre i Vanda jämfört 
med Helsingfors och Sibbo.

Variabler i dimensioneringskalkylen, så-
som kvarterseffektiviteten, kvartersmarkens 
andel av byggnadsytan och den områdesvi-
sa genomförandegraden påverkar de kal-
kylmässiga uppskattningarna om våningsy-
ta, antalet invånare och antalet arbetstillfäl-
len. De siffror som lagts fram ovan är riktgi-
vande och kommer att preciseras i den mer 
detaljerade planeringen.
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4.4 Centrum och 
bostadsdominerade områden
Centrumen och de bostadsdominerade om-
rådena är enligt planbestämmelsen bygg-
nadsområden med mångsidiga funktioner. 
Boende, service, näringsverksamhet, när-
rekreation, samhällsteknisk försörjning och 
motion avlöser varandra i dessa områden. 
I den mer detaljerade planeringen är målet 
är att bygga upp en stad där gator, torg och 
parker kantas av byggnader, där de offent-
liga rummen skapar förutsättningar för ett 
trivsamt stadsliv och för näringsverksam-
heten, där färdlederna bildar en nätverks-
liknande struktur och möjligheterna att pro-
menera, cykla och anlita kollektivtrafiken ut-
gör ett heltäckande servicenät.

Genomförandet av alla centrum, bo-
stadsdominerade områden och stora de-
taljhandelsenheter är bundet till beslutet om 
att genomföra metron. 

I planen ges följande bestämmelse om 
genomförandet av områdena för närrekre-
ation i syfte att styra det växande behovet 
av rekreation och skydda de naturområden 
som är känsliga för slitage: I områdena ska 
stadsdelsparker och andra områden för när-
rekreation anvisas i en omfattning som är 
tillräcklig i förhållande till invånarantalet. I 
bostadsområdena ska områdena för närre-
kreation uppta i genomsnitt 20 % av ytan för 
områdena som byggs. Områdena för närre-
kreation ska genomföras samtidigt med bo-
stadsproduktionen. Hur kvartersområdena 
gränsar till grönområdena, var grönområ-
dena ska placeras inom byggnadsområde-
na och i vilken omfattning bestäms i sam-
band med den mer detaljerade planeringen.

4.4.1 Centrum och styrning av handeln
Ett mål för generalplanen är en polycentrisk 
stadsstruktur, en balanserad spridning av 
servicen i hela planområdet samt ett kom-
mersiellt servicenät som är lätt att nå till fots 
och med kollektiva trafikmedel. Detaljhan-
delsenheterna ska dimensioneras så att en 
balanserad regional utveckling av utbudet 
och tillgången till det tryggas. Dagligvaru-
handelns enheter ska dimensioneras efter 
den lokala efterfrågan och den efterfrågas 
som kan hänföras till anslutningstrafiken.

Områdena för centrumfunktioner är hög-
husdominerade områden där det är tillåtet 
att placera stora detaljhandelsenheter. I 
området för centrumfunktioner enligt land-
skapsplanen (Zachrisbacken) är det tillåtet 
att placera detaljhandel av regional betydel-
se. I de övriga områdena för centrumfunktio-
ner är det tillåtet att placera detaljhandel av 

lokal betydelse.
Områdena för centrumfunktioner har an-

visats i anslutning till metrostationerna. Go-
da trafikförbindelser, anknytningen till de 
befintliga bostadsområdena, en omfattan-
de byggnadspotential i omgivningen och 
den nära kopplingen till havet ger stationen 
i Zachrisbacken ställningen som det starkas-
te centrumet. Zachrisbackens betydelse för 
den kommersiella servicen stärks ytterliga-
re av att man vid anslutning till Landbo kan 
bygga 100 000 vy-m² för utrymmeskrävande 
specialvaruhandel av regional betydelse (en-
ligt landskapsplanen). Utöver den lokala ef-
terfrågan får den kommersiella utvecklingen 
stöd av den efterfrågan som anslutningstra-
fiken medför.

Både Zachrisbacken och Västersun-
dom utvecklas som regionalt betydande 
knutpunkter för trafiken. Borgåleden och 
metron möts i Zachrisbacken och centrum 
blir en omstigningsplats för anslutningstrafi-
ken mot och från Borgåhållet. I Zachrisback-
en anvisas anslutningsparkering av regional 
betydelse. I Västersundom möts Ring III, Nya 
Borgåvägen, metron och kollektivtrafikens 
stamlinjer från och i riktning mot Ring III och 
Österleden. Västersundom kan utvecklings 
till en omstigningsplats för kollektiv- och an-
slutningstrafiken i östlig-västlig riktning och 
i riktning med Ring III, vilket gör att områ-
det också kan utvecklas till ett betydande ar-
betsplatsområde.

Förutom centrumfunktionerna anvisar 
planen ett lokalt närservicenät med objekts-
beteckningen Område för närservice. Områ-
det för närservice är en koncentration av of-
fentlig och/eller kommersiell närservice, där 
detaljhandelsenheterna ska dimensioneras 
efter den lokala efterfrågan. Med objekts-
beteckningen har man angivit de områden 
som visade sig vara potentiella närservice-
centrum i utredningen om det kommersiel-
la servicenätet (WSP Finland Oy, 2017). Vid 
granskningen beaktades områdets läge med 
tanke på tillgängligheten för kunderna och 
hur lockande läget är ur handelns synvinkel.

Både när det gäller områden för cen-
trumfunktioner och områden för närservice 
ges en bestämmelse om att affärs- eller an-
dra verksamhetslokaler som öppnar sig mot 
gatan ska anvisas för våningarna på mark-
plan. Genom bestämmelsen främjas utbu-
det av lokaler och uppkomsten av en funk-
tionellt mångsidig urban miljö. 

4.4.2 Bostadsdominerade områden
De bostadsdominerade områdena har in-
delats i fyra kategorier: högshusdominera-

de, stadssmåhusdominerade och småhus-
dominerade områden och som fjärde kate-
gori ett område vars särdrag bevaras. Indel-
ningen beskriver den stadsmiljö som efter-
strävas genom den rådande byggnadsty-
pen och byggnadseffektiviteten. Klassifice-
ringen anger den dominerande byggnadsty-
pen men tillåter flexibelt även andra husty-
per och blandade funktioner i alla områden. 
Målet är en struktur som är blandad beträf-
fande såväl fysiska som funktionella egen-
skaper. Genom generalplanen eftersträvas 
en stad som till sin framtoning är mångfa-
cetterad, småskalig och grönskande.

I bostadsdominerade områden har olika 
slags byggnadsområden lagts fram med en 
exakthet i stora drag med hjälp av 100 m ru-
tor. De områden som domineras av höghus, 
stadssmåhus respektive småhus fördelar sig 
arealsmässigt enligt följande (se tabell 2):

 – 31 % höghusdominerat område
 – 37 % stadssmåhusdominerat område
 – 32 % småhusdominerat område

Höghusdominerade områden har placerats 
nära metrostationerna och de livligaste ga-
torna. I Korsnäs-Majvik finns höghusdomi-
nerade stadsdelar nära stranden. I de hög-
husdominerade områdena är kvartersef-
fektiviteten i huvudsak över 0,8. Ingen öv-
re gräns har fastställts. I de höghusdomi-
nerade områdena är det möjligt att place-
ra bostäder och andra funktioner i omedel-
bar närhet av service och goda kollektivtra-
fikförbindelser. I våningarna på markplan 
längs de viktigaste gatorna anvisas affärs- 
eller andra verksamhetslokaler som öppnar 
sig mot gatan.

I de stadssmåhusdominerade område-
na är kvarterseffektiviteten i huvudsak mel-
lan 0,4 och 1,0. Med stadssmåhus (townhou-
ses) avses småhus eller låghus som är kopp-
lade eller byggda vägg i vägg. De uppförs 
längs gatan så att de avgränsar gaturum-
met. Stadssmåhus möjliggör boende av ty-
pen småhus, och en tämligen hög område-
seffektivitet gör det möjligt att upprätthål-
la en bra nivå på närservicen och kollektiv-
trafiken. Frågor som gäller stadssmåhus och 
småhusstäder har behandlats mer ingående 
i en rapport som ingår i materialet för gene-
ralplanens beredningsskede (Pientalokau-
punki).

I de småhusdominerade områdena är 
kvarterseffektiviteten i huvudsak över 0,2–
0,6. I småhusdominerade områden efter-
strävas en tät struktur som dock även gör 
det möjligt att bygga egnahemshus och an-
dra fristående småhus. De småhusdomine-
rade områdena är belägna längre bort från 
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metrostationerna, särskilt i Landbo och 
Bäckängen samt nära andra befintliga små-
husområden.

De nuvarande byggda områdena som i 
stora drag avses kvarstå sådana de är i dag 
har i generalplanen betecknats som områ-
den vars särdrag ska bevaras. Med beteck-
ningen har mycket olika slag av områden an-
visats: vissa handlar om kulturhistoriskt vär-
defulla områden med skyddsvärden, medan 
andra handlar om befintliga, glest bebyggda 
småhusområden där inget betydande nytt 
byggande styrs t.ex. på grund av läget. 

Enligt planbestämmelsen får befintliga 
byggnader renoveras, byggas ut och ersät-
tas. Kompletteringsbyggande tillåts i liten 
omfattning under förutsättning at det är för-
enligt med särdragen i respektive område. I 
den mer detaljerade planeringen ska man ta 
fasta på särdragen i kulturmiljön, landskapet 
och naturen samt de ekologiska förbindel-
serna. De områden som har denna beteck-
ning kan ha särskilt betydelse med hänsyn 
till naturvärdena, de ekologiska förbindel-
serna eller kulturmiljön. Den fortsatta pla-
neringen bör grunda sig på att de befintliga 
värdena bevaras eller förbättras. 

4.5 Byggnadsområden för 
utrymmeskrävande verksamheter
I områden för utrymmeskrävande verksam-
heter är det tillåtet att placera funktioner för 
näringsverksamhet och samhällsteknisk för-
sörjning. Byggsättet och kvaliteten på mil-
jön bestäms utifrån de behov som ställs av 
verksamheten, produktionen och logistiken. 
Områdena bildar en sammanhängande zon 
längs Borgåleden. Också i Västersundom har 
ett vidsträckt område för näringsverksam-
het anvisats. Med beteckningen har vidare 
anvisats ett centrum med idrotts- och rekre-
ationstjänster i Östersundom samt ett båt-
hamnsområde på Björnsö.

4.5.1 Områden för näringsverksamhet
I områden för näringsverksamhet kan man 
enligt planbestämmelsen placera produk-
tion som inte medför miljöstörningar, andra 
arbetsplatsfunktioner, trafik- och depåfunk-
tioner, lager samt relaterade kontors-, ser-
vice- och butikslokaler. I områdena för nä-
ringsverksamhet i Fagersta och Norrberget 
anvisas produktion som medför miljöstör-
ningar, andra arbetsplatsfunktioner samt lo-
kaler, anläggningar, anordningar och områ-
den för samhällsteknisk försörjning, såsom 
kraftverk, vattentäktsanläggningar och -re-
ningsverk samt snötippar. Dessutom kan 

trafik- och depåfunktioner samt lager place-
ras i området. I Västersundom kan området 
för näringsverksamhet anslutas till hamnba-
nan över ett stickspår.

I områdena för näringsverksamhet nära 
anslutningen till Landbo kan man dessutom 
placera sådana utrymmeskrävande, stora 
specialhandelsenheter av regional betydel-
se som med beaktande av tillgången till ser-
vicen och handelns art av grundad anledning 
även kan placeras utanför centrumområde-
na. Den sammanräknade våningsytan för de 
stora detaljhandelsenheterna i området får 
vara högst 100 000 vy-m². Utöver den loka-
la efterfrågan får den kommersiella utveck-
lingen stöd av den efterfrågan som anslut-
ningstrafiken medför.

Nära Östersundoms metrostation, på 
södra sidan av Nya Borgåvägen, har ett cen-
trum för idrotts- och rekreationsanläggning-
ar (U) anvisats, och söder om det ett områ-
de för idrotts- och rekreationsanläggningar 
(u-1) som i generalplanen räknas till rekrea-
tionsområdena. Dessas bäddar för en omfat-
tande utveckling av motionstjänster både in-
omhus och utomhus. Centrumet för idrotts- 
och rekreationsanläggningar är avsett för 
motion och rekreation som idkas inomhus, 
såsom idrottshallar, medan u-1-området är 
avsett för utomhusaktiviteter.

På östra stranden av Björnsö har ett om-
råde för en småbåtshamn (LV) anvisats. De 
andra båthamnarna i planområdet har an-
visats med en objektsbeteckning. Skillna-
den mellan en områdesbeteckning och en 
objektsbeteckning är att en områdesbe-
teckning tillåter ett större och mångsidiga-
re stödområde för båthamnsfunktioner. På 
en del av området för en småbåtshamn finns 
redan i dag en båthamn och en del av områ-
det har i den gällande detaljplanen anvisats 
som en badstrand. I generalplanen har båt-
hamnstjänsterna på Björnsö koncentrerats 
till östra stranden och badstrandstjänsterna 
till den södra stranden, som är ypperlig med 
tanke på väderstrecken. Båthamnsområdets 
läge i skydd av öarna och nära småbåtsle-
den är utmärkt för hamnfunktionerna. Läget 
är trafikmässigt bra eftersom fordonstrafi-
ken kan styras till området direkt från den 
lokala matargatan på Björnsö (som beteck-
nats i generalplanen), och eftersom trafiken 
mot båthamnen inte belastar gator som folk 
bor längs.

Ambitionen är att skapa förutsättning-
ar för den rekreations- och näringsverksam-
het som knyter an till båtliv och skärgård att 
växa till ett mångsidigt centrum med mari-
na tjänster. Allteftersom Östersundom ut-

vecklas till en stadsdel med upp till eventu-
ellt 100 000 invånare kommer även efterfrå-
gan på båthamnstjänster att öka mångfal-
digt jämfört med dagsläget. Koncentrerad 
service ger synergifördelar och för en mång-
sidig verksamhet behövs ett tillräckligt stort 
markområde. Den befintliga småbåtsham-
nen är en förträfflig utgångspunkt för ut-
vidgningen av verksamheten. De småbåts-
hamnar (objektsbeteckningar) som marke-
rats på stranden i Korsnäs och Majvik ger in-
te möjlighet till lika mångsidig serviceverk-
samhet eftersom i fråga varande stränder i 
generalplanen reserveras för höghusdomi-
nerad bostadsproduktion, vilket leder till 
att markområdet för småbåtshamnarna av-
gränsas till ett oumbärligt minimum i den 
mer detaljerade planeringen. Småbåtsham-
nen (objektsbeteckningen) på Granö västra 
strand kan i ett senare skede ge möjligheter 
för en mångsidig verksamhet. Genomföran-
det av hamnen förutsätter emellertid att en 
bro byggs till fastlandet, och det är osäkert 
huruvida ett sådant projekt genomförs inom 
generalplanens horisont på ca 50 år.

4.5.2 Områden för samhällsteknisk 
försörjning
Områdena för samhällsteknisk försörjning 
ligger längs Borgåleden. Lokaler, anlägg-
ningar, anordningar och områden för sam-
hällsteknisk försörjning, såsom kraftverk, 
vattentäktsanläggningar och -reningsverk 
och snötippar samt trafik- och depåfunktio-
ner får placeras i områden för samhällstek-
nisk försörjning. En del av områdena har an-
visats i första hand för produktion av sole-
nergi. Här finns Västersundoms, Fagerstas 
och Landbos nuvarande kraftstationer och 
avfallskraftverket i Långmossebergen (Van-
da Energi Ab). 

4.6 Grön- och rekreationsområden, 
-förbindelser och -objekt
Generalplanens mål är en mångsidig och 
ekologiskt hållbara grönstruktur som er-
bjuder goda rekreationsmöjligheter. I de all-
männa bestämmelserna om grön- och re-
kreationsområden, -förbindelser och -objekt 
förutsätts att kulturmiljöns, landskapets och 
naturens värden samt de ekologiska förbin-
delserna ska beaktas i den mer detaljerade 
planeringen.

Följande har grupperats under rubriken 
Grön- och rekreationsområden-, förbindel-
ser och -objekt: rekreationsområden, områ-
den för idrotts- och rekreationsanläggning-
ar, friluftsområden, området för rekreation, 
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turism och fritid på Granö, jordbruksområ-
den, landskapsmässigt värdefulla åkerom-
råden samt grönområdet i Västersundom. 
I planområdets sydvästra del går de sam-
man med grönfingret i Nordsjö och Östra 
Helsingfors kulturpark, och i norr med Sib-
bo storskogs nationalpark. De utgör alltså en 
betydande del av det regionala nätverket av 
grönområden. 

I syfte att trygga naturvärdena anvi-
sar planen förutom områdesbeteckningar-
na även ekologiska förbindelser, grönbro-
ar eller gröntunnlar, behov av rekreations-
förbindelser samt – som överlappande be-
teckning – del av en ekologisk förbindelse 
som ska utvecklas. Konsekvenserna för na-
turvärdena lindras också med hjälp av plan-
bestämmelser om tajmningen och allmän-
na bestämmelser. Genomförandet av de bo-
stadsdominerade områdena förutsätter att 
de omgivande frilufts- och rekreationsleder-
na genomförs. Områdena för närrekreation 
ska genomföras samtidigt med bostadspro-
duktionen. Målet med planbestämmelser-
na är att styra friluftslivet bort från de om-
råden som har de största naturskyddsmäs-
siga värdena. 

I generalplanen anvisas sammanlagt 12 
km² grön- och rekreationsområden, vilket 
är ca 150 m²/invånare (beräknat enligt invå-
narantalet 80 000). Av dessa utgör frilufts-
områdena sammanlagt 622 ha och rekrea-
tionsområdena 179 ha. Enligt planbestäm-
melserna ska det i centra och i bostadsdo-
minerade områden anvisas tillräckligt med 
stadsdelsparker och övriga områden för när-
rekreation i förhållande till antalet invånare, 
vilket ökar rekreationsarealen per invånare. 
Till exempel Helsingfors har i medeltal 120 
m2 grönområden/invånare, och i denna ge-
neralplan finns det betydligt mer grönom-
rådet än så. Det omfattande gröna nätver-
ket säkerställer tillräckliga grönområden för 
stadsborna och tryggar de naturskyddsmäs-
siga värdena.

Områdets grönstruktur omfattar utö-
ver de grönområden som visas på plankar-
tan även sådana områden som fastställs vid 
den mer detaljerade planeringen, som öpp-
na platser inom byggnadsområdena, små 
parker, stadsdelsparker, havsstrandsparker, 
lek- och idrottsparker, gårdsplaner och träd-
gårdar på tomterna samt lokala grönförbin-
delser. I de bostadsdominerade områdena 
ska områdena för närrekreation uppta i ge-
nomsnitt 20 % av ytan enligt planbestäm-
melsen. Stränderna bör planeras för allmänt 
bruk. Utredningsområdet i generalplanen är 
i egenskap av planbeteckning inget grön- el-
ler rekreationsområde, men området beva-

ras i praktiken som det är i dag och är där-
med en del av grönnätet (se närmare 4.8 Ut-
redningsområde).

I generalplanens planbestämmelser för-
utsätts att kartorna som bifogas beskriv-
ningen ska tas i beaktande i den mer detal-
jerade planeringen ("Målinriktad plan för re-
kreationsnätet" (bilaga 5.b.) och "Målinrik-
tad plan för grönområdes- och rekreations-
nätverket" (bilaga 5.c.). I kartbilagorna visas 
de huvudsakliga friluftslederna, de med tan-
ke på rekreation och friluftsliv viktigaste fri-
luftsområdena samt de ungefärliga stads-
delsparkerna, vars mer exakta gränser, om-
fattning och lägen avgörs vid den mer de-
taljerade planeringen. På en bilagekarta vi-
sas också det eftersträvade nätverket av rid-
vägar. Möjligheterna att genomföra ridvä-
garna ska undersökas vid den mer detaljera-
de planläggningen. En bra planering och ett 
framtungt genomförande av rekreationsle-
derna i kombination med skyltning och an-
visningar förebygger ett för starkt slitage på 
skogarna och upprätthåller naturvärdena. 

Skyddsområden behandlas i punkt 4.7 
Skyddsområden och skyddsobjekt. På kart-
bilaga 7 anvisas områden och objekt som 
är värdefulla med tanke på den biologiska 
mångfalden (luo). Befintliga inventerings-
data har utnyttjats vid avgränsningen av 
"luo"-områdena. Uppgifterna är inte jäm-
förbara i hela området och därför är områ-
desgränserna bara riktgivande. Att det fö-
rekommer koncentrationer av naturvärden, 
vilket framgår av bedömningen av konse-
kvenser för naturen, beskriver bra den bio-
logiska mångfalden. Uppgifterna om före-
komsterna baserar sig på naturinventering-
ar, Helsingfors stads miljöcentrals naturdata 
(LTJ) och Vanda stads naturdata. Värdekon-
centrationerna och de objekt som är värde-
fulla med tanke på mångfalden bör tas i be-
aktande vid den mer detaljerade planering-
en. En utredning om hotade naturtyper är på 
gång och resultaten från den tas i beaktande 
vid den mer detaljerade planeringen.

En granskning på generalplanenivå av 
det ekologiska nätverket behandlas i en se-
parat rapport (Ojala 2017). Det ekologiska 
nätverket i planområdet består av kärnom-
råden i naturen och grönförbindelser som 
kopplar samman dessa. De ekologiska för-
bindelserna har en central roll när det gäller 
att säkerställa mångfalden i stadsnaturen. I 
den mer detaljerade planeringen efter gene-
ralplanenivån ska förbindelsernas funktion 
och kontinuitet tas i beaktande.

4.6.1 Rekreationsområden och 
friluftsområden
Indelningen i rekreationsområden respekti-
ve friluftsområden grundar sig på variatio-
nerna i trycket på rekreationsbruket, inten-
siteten hos användningen och behovet av 
underhåll i olika områden. I den mer detal-
jerade planeringen av bägge kategorierna 
ska man ta fasta på särdragen i kulturmiljön, 
landskapet och naturen samt de ekologiska 
förbindelserna. 

I rekreationsområdena är trycket på an-
vändning större. Rekreationsområdena 
är till sin karaktär mer bebyggda och mer 
parklika. De tål slitage bättre och har mång-
sidigare funktioner jämfört med friluftsom-
råden. I rekreationsområdena får man enligt 
planbestämmelsen placera parker, frilufts-, 
motions- och badstrandsområden samt od-
lingslotter. Här får också mindre byggnader 
och konstruktioner som tjänar det huvud-
sakliga användningsändamålet placeras. 
Stadsdelsparker anvisas i huvudsak i rekre-
ationsområdena i generalplanen. Deras ka-
raktär kan variera från byggda parker till par-
ker i naturligt tillstånd.

Friluftsområdena är i dag skogs- och 
åkerområden som i generalplanen reserve-
ras för upplevelser i naturen och kulturland-
skapet och för friluftsliv. Områdenas karak-
tär ska i huvudsak bevaras. Med detta avses 
att till exempel åkrar, ängar och betesmarker 
ska bevaras som öppna områden även fram-
över. Områdena ska vårdas på ett sätt som 
stöder natur- och kulturvärdena. Att hålla 
djur på bete på Husö är ett exempel på hur 
man upprätthåller kulturlandskapet. 

Vidsträckta friluftsområden och fram-
tungt genomförda rekreations- och frilufts-
leder stöder tillsammans med naturskydds-
områdena det ekologiska nätverket och 
upprätthåller den biologiska mångfalden. 
I den målinriktade planen för rekreations-
nätverket (bilaga 5.b.) presenteras de vikti-
gaste friluftsområdena, i vilka ett tillräckligt 
tätt nätverk av lokala skogsleder bör inrättas 
med tanke på invånarna. 

4.6.2 Områden för idrotts- och 
rekreationsanläggningar samt 
begravningsplats
I området för idrotts- och rekreationsanlägg-
ningar (u-1) får man placera motions- och 
idrottsfunktioner som i huvudsak sker utom-
hus samt byggnader och konstruktioner för 
sådana. Planbeteckningen tillåter inga stora 
byggnader, som idrottshallar. Området bild-
ar en helhet tillsammans med det intilliggan-
de centrumet för idrotts- och rekreationsan-
läggningar (U). Stora byggnader ska place-
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ras utanför byggnadsområdet (U). Områ-
dets läge i närheten av stranden och Natu-
ra-området ställer särskilda krav på plane-
ringen och genomförandet. Området berörs 
bl.a. av en allmän planbestämmelse om att 
skyddade naturtyper i utkanten av skyddade 
våtmarker ska beaktas vid den mer detalje-
rade planeringen.

På området för idrotts- och rekreations-
anläggningar (u-2) är det tillåtet att placera 
ett campingområde, ridnings- och husdjurs-
verksamhet samt funktioner, tjänster, bygg-
nader och konstruktioner som hänför sig till 
Sibbo storskogs nationalpark. Planbeteck-
ningen gör det möjligt att t.ex. bygga ett 
stall och en manege för ridcentret eller ett 
naturum för nationalparken. 

I bilaga 5.b. visas det eftersträvade an-
talet och belägenheterna för idrottsparker 
som är mindre än centrumen för idrotts- och 
rekreationsanläggningar. 

Området vid Östersundoms kapell och 
den nuvarande begravningsplatsen med 
omgivningar har i generalplanen beteck-
nats som begravningsplats. På grund av den 
parkliknande karaktären faller beteckningen 
inom gruppen rekreationsområden. Begrav-
ningsplatsområdet i generalplanen gör det 
möjligt att utvidga den nuvarande begrav-
ningsplatsen både på fastlandssidan och på 
Långören. 

4.6.3 Område för rekreation, turism och 
fritid
Granö har i sin helhet anvisats som områ-
de för rekreation, turism och fritid. I områ-
det får fritidsboende, inkvarteringstjänster, 
campingområden, gruppträdgårdar samt 
andra funktioner som tjänar rekreation, tu-
rism och semesterfirande placeras. Fast bo-
sättning som stöder sig på den befintliga 
bystrukturen och vattentrafiken tillåts i li-
ten omfattning. Dessutom får båthamnar, 
vinterförvaring av båtar och andra funktio-
ner som betjänar båtlivet placeras i området. 
Begravningsplatser kan också förläggas till 
området. Markanvändningen och områdes-
avgränsningarna på Granö planeras i sam-
band med den mer detaljerade planlägg-
ningen.  

På lång sikt är målet att utveckla Granö 
till ett maritimt centrum för rekreation, vil-
ket förutsätter en förbindelse för fordonstra-
fiken, dvs. en bro. Till en början kan ön dock 
öppnas för allmänt rekreationsbruk via en 
färjförbindelse. Med tanke på hela stadsre-
gionen har Granö goda möjligheter att ut-
vecklas som ett mångsidigt område för båt-
liv och rekreation. Det är tänkt att hamnen i 
första hand ska betjäna båtlivet. I mitten av 

ön finns ett område som beträffande jord-
månen och det skyddade läget vore lämpligt 
som en begravningsplats av typen skogsbe-
gravningsplats.

Liksom alla grön- och rekreationsområ-
den berörs även Granö av planbestämmel-
sen om att man vid den mer detaljerade pla-
neringen ska man ta fasta på särdragen i kul-
turmiljön, landskapet och naturen samt de 
ekologiska förbindelserna. Dessutom be-
hövs ett tillstånd för miljöåtgärder för en åt-
gärd som förändrar landskapet.

4.6.4 Jordbruksområden och grönområde
I Majvik anvisas ett jordbruksområde där bo-
städer samt närings- och hobbyverksamhe-
ter med anknytning till jordbruket är tillåtna. 
I dag finns det en biodynamisk gård på områ-
det och generalplanen gör det möjligt att ut-
veckla denna verksamhet.  

Det öppna odlingsområdet vid Wester-
kulla gård har anvisats som ett landskaps-
mässigt värdefullt område som ska bevaras 
öppet och i odlingsbruk. Generalplanen tryg-
gar bevarandet av det värdefulla kulturland-
skapet av landskapsintresse och kontinuite-
ten i den flera hundra år gamla odlingskul-
turen. För att ytterligare skydda kulturmil-
jön som en helhet har området mellan åkern, 
Österleden och Ring III anvisats med beteck-
ningen för ett grönområde, som på samma 
gång är en del av en viktig ekologisk förbin-
delse i nordlig-sydlig riktning. Grönområdet 
skiljer sig från friluftsområdet i det att det 
inte är avsett för allmänt rekreationsbruk. I 
området ska man emellertid tillåta åtgärder 
och funktioner som behövs för genomför-
andet av generalplanen, som metrobanan, 
en tunnel för gemensam användning, grön-
broar och eventuella andra behövliga åtgär-
der för utvecklingen av den ekologiska för-
bindelsen. 

4.6.5. Grönbro eller gröntunnel
En grönbro eller en gröntunnel är en del av 
en ekologisk förbindelse. Om de ekologis-
ka värdena tillåter kan bron eller tunneln 
även användas som rekreationsförbindelse. 
I generalplanen anvisas fyra grönbroar eller 
-tunnlar vid Borgåleden, en vid Ring III och 
en vid Nya Borgåvägen. Målet är att lindra 
de barriäreffekter som de stora trafikleder-
na orsakar för de viktigaste ekologiska för-
bindelserna. 

4.6.6 Behov av rekreationsförbindelse, 
regional strandpromenad
Med beteckningen för behov av rekreations-
förbindelse anvisas de viktigaste förbindel-
serna i de områden som ska byggas. Förbin-

delserna bör tas i beaktande i den mer detal-
jerade planeringen. Beteckningarna kopplar 
samman större grönområden med varandra 
och är därmed viktiga för stadsbornas rekre-
ationsmöjligheter. De kan till vara urbana 
gå- eller parkgator eller vårdade naturom-
råden. De kan också bestå av parkkedjor el-
ler stadsskvärer. Karaktären hos varje rekre-
ationsförbindelse rekreationsförbindelserna 
fastställs i den mer detaljerade planeringen 
av området i fråga. 

Den regionala strandpromenaden i ge-
neralplanen är en del av det regionala nät-
verket av friluftsleder. I generalplanen visas 
en riktgivande placering av strandpromena-
den, och vid den mer detaljerade planering-
en fastställs den mer exakta sträckningen 
för den. Att leden är sammanhängande och 
att den löper nära stranden är viktiga aspek-
ter. Målet är att strandpromenaden ska lö-
pa oavbruten från Nordsjö till Sibbosidan nä-
ra strandlinjen, och att man både ska kunna 
promenera och cykla på den. Strandprome-
nadens karaktär kan variera efter platsens 
karaktär, och landskapsbilden längs den kan 
växla från urbana, byggda stränder till natur-
liga stränder. Strandpromenaden kan ställ-
vis förgrena sig till flera förbindelser i sam-
ma riktning, om det är motiverat till exem-
pel med tanke på skidåkning och andra mo-
tionsformer som kräver specialkonstruktio-
ner. En enhetlig nivå på vinterunderhållet 
som möjliggör användning året runt efter-
strävas längs hela strandpromenaden. I den 
mer detaljerade planeringen av strandpro-
menaden beaktas landskapets och naturens 
värden och behov av skydd.  

I bilagorna 5a.-c. visas därtill de målsatta 
huvudfriluftslederna.
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4.6.7 Ekologisk förbindelse, del av 
ekologisk förbindelse som ska utvecklas
I generalplanen anvisas fem ekologiska för-
bindelser mellan kärnområdena. Dessa är 
viktiga med tanke på den biologiska mång-
falden. Fyra av dem är förbindelser i nord-
lig-sydlig riktning som klassificerats som vik-
tiga även på landskapsnivå. Beteckningen 
innebär att man vid skötseln, användningen 
och den mer detaljerade planeringen av om-
rådet bör ta fasta på att bevara de för skogs-
arterna viktiga förbindelserna. De ekologis-
ka förbindelserna i generalplanen grundar 
sig på en granskning av det ekologiska nät-
verket i generalplaneområdet från 2017 (Öst-
ersundomin yhteisen yleiskaava-alueen eko-
logisen verkoston tarkastelu).

Den viktigaste ekologiska förbindelsen 
går mellan Sibbo storskogs nationalpark 
och Natura 2000-området Svarta backens 
lund och fågelområdet i Östersundom. I ge-
neralplanen har denna ekologiska förbindel-
se av riks- och landskapsintresse (Sibbo stor-
skog–Svarta backen–Nordsjö) avgjorts så 
att skogsförbindelsen mellan Svarta backen 
och Sibbo storskog och åkerområdena kring 

Westerkulla gård tillsammans bildar ett vid-
sträckt grönområde. Lösningen är väsentlig 
för stadsstrukturen och till sin karaktär re-
gional eftersom den är kopplad till ett stör-
re "grönfinger" som sträcker sig från Nybon-
das och Botbyviken via Svarta backen till Sib-
bo storskog. Ett vidsträckt, sammanhängan-
de grönområde i Västersundom erbjuder på 
lång sikt den mest hållbara lösningen med 
hänsyn till stadsstrukturen, rekreationsbru-
ket och de ekologiska förbindelserna. (A på 
figur 18). 

Den ovan beskrivna ekologiska förbindel-
sen klipps i sin nuvarande form av på några 
ställen och förutsätter åtgärder för att fung-
era som en förstklassig ekologisk korridor. 
Därför har "delar av en ekologisk förbindel-
se som ska utvecklas" anvisats som en dub-
belbeteckningar i frilufts- och grönområ-
den. Planbestämmelsen förutsätter att det 
ska utarbetas en plan som styr naturvården 
och rekreationen i området, i vilken närma-
re definieras de områden och åtgärder som 
är nödvändiga för utvecklingen och tryggan-
det av den ekologiska förbindelsen. Frilufts-
lederna ska placeras så att de inte försämrar 

områdets funktion som en ekologisk förbin-
delse. I skötseln, användningen och den mer 
detaljerade planeringen av området ska be-
varandet och/eller utvecklingen av de förbin-
delser som är viktiga för att skogsarterna ska 
kunna förflytta sig tas i beaktande så, att de 
är tillräckligt trädrika och breda. Detta gäl-
ler särskilt arten järpe, som är intagen i bila-
ga I till fågeldirektivet och som utgör grun-
den för skyddet av området ”Svarta backens 
lund och fågelområdet i Östersundom” inom 
nätverket Natura 2000. Dessutom ska kul-
turlandskapets värden beaktas i planering-
en av området.

Det är tänkt att planen för styrningen av 
naturvården och rekreationsbruket ska utar-
betas i samarbete med markägarna. Till ut-
vecklingsåtgärderna hör att göra förbätt-
ringar på ställen där kontinuiteten i den eko-
logiska förbindelsen bryts, såsom att plan-
tera till exempel alar och granar på stör-
re öppna markområden för att göra dem 
mer parklika. Området tangerar ett värde-
fullt kulturlandskap av landskapsintresse och 
därför bör man vid åtgärderna även beakta 
kulturlandskapets värden, särskilt kantzo-

Bild 18. Det ekologiska nätverket i generalplanen. 
De ekologiska förbindelserna i generalplanen har 
betecknats med bokstä-verna A–E och de övriga 
ekologiska förbindelserna med siffrorna 1–10.
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nen mellan det öppna åkerlandskapet i Wes-
terkulla och de ställen som ska beskogas.

I planbestämmelsen förutsätts att särskilt 
järpe ska tas i beaktande vid utvecklingen av 
oden ekologiska förbindelsen. Det grundar 
sig på Natura-bedömningen för generalpla-
nen och experternas antagande om att jär-
par rör sig mellan Sibbo storskog och Svar-
ta backen, vilket bidrar till att upprätthålla 
den lilla populationen vid Svarta backen. Det 
finns emellertid bara knappa uppgifter om 
hur järpar rör sig mellan Borgåleden och Nya 
Borgåvägen. I Natura-bedömningen för ge-
neralplanen (Sito Oy & Enviro, 2017) konsta-
teras att järpe inte förekommer över huvud 
taget på området mellan Nya Borgåvägen 
och Borgåleden. Enligt bedömningen kän-
ner man inte heller till hur regelbundet jär-
par rör sig mellan Sibbo storskog och Svarta 
backen.  Därmed förutsätter en granskning 
av hur den ekologiska förbindelsen funge-
rar att man startar ett uppföljningsprogram.

De största barriäreffekterna för den eko-
logiska kontinuiteten orsakas av trafikleder-
na som klyver området: Borgåleden, Ring III 
och Nya Borgåvägen/Österleden. Målet är 

att lindra dessa effekter genom att bygga de 
grönbroar eller gröntunnlar som anvisas i ge-
neralplanen.

Det tar tid att förbättra den ekologiska 
förbindelsen och få skogen att växa, men i 
alla faser av byggandet i Västersundom ska 
det säkerställas att skogsförbindelsen mel-
lan Sibbo storskog och Svarta backen fung-
erar. Därför bestäms det i planens bestäm-
melser om tajmningen att den befintliga 
ekologiska förbindelsen mellan Sibbo stor-
skog och Svarta backen ska bevaras tills den 
nya förbindelsen enligt generalplanen kan 
tas i bruk. Det bör märkas att även den nu-
varande förbindelsen inte är helt samman-
hängande, och att bl.a. de avverkningar som 
en privat markägare gjorde sommaren 2017 
väsentligt försämrade skogsförbindelsens 
funktion. En ekologiskt fungerande skogs-
förbindelse förutsätter således åtgärder i vil-
ket fall som helst. Enligt bestämmelsen om 
tidtabellen i generalplanen ska man vid den 
mer detaljerade planeringen och genomför-
andet av bostadsområdet i Västersundom 
bör man säkerställa att en fungerande eko-
logisk förbindelse, längs vilken skogsarterna 

kan förflytta sig, bevaras mellan Sibbo stor-
skogs nationalpark och Natura 2000 nätver-
kets område Svarta backens lund och fågel-
området i Östersundom. Förbindelsen får in-
te försämras innan en ny ekologisk förbin-
delse blivit tillgänglig väster om Västersun-
dom.

Vid granskningen av det ekologiska nät-
verket i generalplanen har uppmärksamhet 
också fäst vid bäckar och andra små vatten-
drag som bildar ett med tanke på den biolo-
giska mångfalden viktigt blånät. I norra de-
len av planområdet löper bäckfårorna främst 
i friluftsområden, varvid de avsnitt som är i 
naturligt tillstånd har bättre möjligheter att 
bevaras. I de allmänna bestämmelserna om 
den mer detaljerade planeringen förutsätts 
att ställen där bäckarna och rännilarna har 
sina utlopp bör bevaras som sådana eller så 
att skyddsmålen för viktiga naturobjekt tas i 
beaktande. Avsikten är att man vid den mer 
detaljerade planeringen ska fästa uppmärk-
samhet vid vattenkvaliteten i små vatten-
drag och i havsområdet med tanke på kon-
sekvenserna av den ökande belastningen av 
dagvattnet.

Bild 19. Skyddsområden och -objekt i planområdet och Sibbo stor-skog.
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4.7 Skyddsområden och 
skyddsobjekt

4.7.1. Naturskyddsområden
Naturskyddsområden har anvisats på gene-
ralplanekartan. Naturskyddsområdena be-
rörs av naturvårdslagen, beslut om fridlys-
ning och skötsel- och användningsplaner 
som eventuellt utarbetats för dem. 

Sibbo storskogs nationalpark sträcker sig 
över ett ca 68 ha stort skogsområde i plan-
områdets norra kant. Detta område har be-
tecknats som ett naturskyddsområde. Dess-
utom har området försetts med en egen 
planbeteckning för nationalpark. Forststy-
relsen har utarbetat en skötsel- och använd-
ningsplan för nationalparken. Befolknings-
tillväxten och det växande behovet av rekre-
ationstjänster sätter tryck på att styra rekre-
ationsbruket i Sibbo storskogs omgivningar. 
Friluftsområdena i generalplanen skapar en 
buffert kring nationalparken. Till denna kan 
man styra närrekreationen för bostadsom-
rådena.

I planområdet finns fyra skogar eller 
dungar som består av ädla lövträd och som 
skyddats med stöd av 29 § i naturvårdslagen 
och betecknats som skyddsområden (s-1). 
Ädelträdsskogarna och -dungarna har upp-
kommit på naturlig väg och består till stor 
del av ädla lövträd. Skogar av den här typen 
är känsliga för förändringar i miljön, särskilt 
för förändringar i ljus- och fuktighetsförhål-
landena.

Utöver de egentliga naturskyddsområ-
dena har behoven av naturskydd beaktats i 
de bestämmelser som gäller generalplanens 
områdes- och objektsbeteckningar, bestäm-
melserna om tajmningen samt de allmänna 
bestämmelserna. Arter enligt bilaga II till ha-
bitatdirektivet, föröknings- och rastplatser 
för arter enligt bilaga IV a, hotade naturty-
per samt arter som kräver särskilt skydd ska 
tas i beaktande vid den mer detaljerade pla-
neringen.

En utredning om hotade naturtyper i 
hela Helsingfors är på gång och resultaten 
från den kommer att tas i beaktande i den 
mer detaljerade planeringen efter general-
planenivån. Arter som kräver särskilt skydd 
har beaktats i en planbestämmelse och på 
en bilagekarta. Särskilt när det gäller objekt 
på områden som ska byggas bör närmare ut-
redningar utarbetas för att fastställa tillräck-
ligt stora livsmiljöer för arterna. Förhållande-
na på de förekomstplatser som är viktiga för 
den gröna sköldmossans fortlevnad får inte 
försämras eller förstöras. Det är viktigt att 
trygga gynnsamma levnadsförhållanden för 

arten, och det förutsätter att en tillräckligt 
vidsträckt livsmiljö bevaras. 

Områden som hör till nätverket Natura 2000
De områden som hör till nätverket Natura 
2000 har anvisats i planen. En separat rap-
port har sammanställts över konsekvenser-
na för Natura-områdena (Arvio Östersun-
domin yhteisen yleiskaavan Suora metro 
-vaihtoehdon vaikutuksista Mustavuoren 
lehto ja Östersundomin lintuvedet -Natu-
ra-alueeseen (FI0100065) sekä Sipoonkor-
ven Natura-alueeseen (FI0100066) (Sito Ab 
och Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2017). 
Enligt Natura-bedömningen orsakar ge-
nomförandet av generalplanen inga bety-
dande olägenheter för de arter och naturty-
per som ligger till grund för skyddet av Na-
tura-områdena.

4.7.2 Betydande kulturmiljöer
På plankartan visas alla objekt i byggda kul-
turmiljöer av riksintresse och alla kulturhis-
toriska objekt av landskapsintresse med en 
objekts- eller områdesbeteckning. Wester-
kulla gård har lagts fram med samma be-
teckning med anledning av sitt värde i egen-
skap av kulturmiljö. Dessutom har de vid-
sträckta odlingsområdena kring gården be-
tecknats som ett landskapsmässigt värde-
fullt åkerområde (MA). Med tanke på land-
skapsbilden är det viktigt att dessa områden 
bevaras öppna och i odlingsbruk. Planbe-
stämmelsen tillåter att en metrobana byggs 
ovan eller under jord. Östersundoms kyrka 
är en byggnad som skyddats med stöd av 
kyrkolagen. Lagen förutsätter att utlåtan-
den begärs av kyrkostyrelsen och Museiver-
ket för åtgärder som gäller kyrkan. RKY-om-
rådenas gränser justeras i samarbete med 
museimyndigheterna i samband med den 
mer detaljerade planeringen.

Behoven i anslutning till kulturmiljöer-
na och skyddet av dem har beaktats i de be-
stämmelser som gäller generalplanens om-
rådes- och objektsbeteckningar och i de all-
männa bestämmelserna.

På kartbilaga 8 till beskrivningen (Skyd-
dade objekt och värdeobjekt i kulturmiljön) 
visas en sammanfattning av fornlämningar-
na samt värdeobjekt- och -områden i kultur-
miljön som tagits upp i olika inventeringar. 
Eftersom flera fristående inventeringar har 
utförts i området är värderingen av objekten 
och områdena inte enhetlig. Värdefulla ob-
jekt i Vanda har indelats i objekt/områden in-
om den gamla och moderna byggnadskultu-
ren samt i landskapsmässigt värdefulla om-
råden. När det gäller Sibbo och Helsingfors 

har inventeringsuppgifterna samlats från 
flera olika rapporter och det tidigare plan-
materialet. För att göra det hela enklare har 
uppgifter om värderingen av kulturhistoriskt 
värdefulla områden och objekt lämnats bort 
i kartbilagan. Dessutom visar kartbilagan de 
historiska vägsträckningarna. Värderingen 
av de historiska vägsträckningarna och pla-
neringslösningarna hör till den mer detalje-
rade planeringen.

En utredning från 2008 om den bygg-
da kulturmiljön i det med Helsingfors inför-
livade området (”Liitosalueen rakennettu 
kulttuuriympäristö”) har hört till bakgrunds-
materialet för beredningen. Utredningen är 
en översikt av kulturmiljön i Östersundom 
som sammanställts med utgångspunkt i in-
venteringar och utgångsmaterial. Utred-
ningen omfattar inte de delområden som 
hör till Vanda och Sibbo, utan över dem har 
egna utredningar gjorts.

Det kan hända att man tillsvidare in-
te känner till alla fornlämningar i området. 
I den mer detaljerade planeringen bör man 
därför beakta behovet av kompletterande 
utredningar om det arkeologiska kulturar-
vet. Museimyndigheterna ska höras när det 
gäller planer som inbegriper objekt och om-
råden som skyddas med stöd av lagen om 
fornminnen samt byggnads- och kulturhis-
toriska objekt och områden. Den som pla-
nerar att bygga i vattenområden ska också 
kontakta Museiverket, eftersom det kanske 
finns behov av att utreda kulturarvet under 
vattnet. 

Om det finns fornlämningar i området, 
och generalplanen anvisar ny markanvänd-
ning som förutsätter att marken rubbas, 
ska fornlämningarna undersökas på det sätt 
som föreskrivs i lagen om fornminnen innan 
de skadas och ändras. Enligt 15 § i lagen om 
fornminnen ska den som genomför ett pro-
jekt ersätta kostnaderna för en särskild un-
dersökning av fornlämningen eller för sär-
skilda åtgärder för bevarandet av fornläm-
ningen, såvitt det inte ska anses oskäligt 
med beaktande av omständigheterna.

4.8 Utredningsområde
Sundbergsområdet, som ligger i planom-
rådets södra del omgivet av områden som 
hör till nätverket Natura 2000, har beteck-
nats som ett utredningsområde med särskil-
da naturvärden. Planbestämmelsen lyder så 
här: "Området har naturvärden som ligger 
till grund för skyddet av ett angränsande Na-
tura-område. I skötseln, användningen och 
den mer detaljerade planeringen av området 
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ska man se till att dessa värden inte avsevärt 
försämras. Omedelbart efter att generalpla-
nen trätt i kraft ska en plan som styr natur-
vården och rekreationsbruket utarbetas och 
genomföras, samt en uppföljning av natur-
värdena i området startas. Markanvändning-
en och behövliga skyddsområden avgörs vid 
den mer detaljerade planeringen. Dessför-
innan får inga nya byggnader placeras i om-
rådet, och åtgärder som förändrar landska-
pet förutsätter tillstånd för miljöåtgärder."

I egenskap av planbeteckning är ett ut-
redningsområde således varken ett bygg-
nadsområde eller ett grön- och rekreations-
område. Beteckningen innebär att markan-
vändningen i området ska avgöras vid den 
mer detaljerade planeringen och att det re-
gionalt betydande generalplaneprojektet 
kan fortskrida. Med tanke på bevarandet av 
naturvärdena förbättras situationen jämfört 
med nuläget eftersom planbestämmelserna 
förpliktar att vidta naturvårdsåtgärder och 
styra rekreationsbruket. Utredningsområdet 
ägs till största delen av Helsingfors stad och 
delvis av Vanda stad, vilket säkerställer för-
utsättningarna för uppfyllandet av planbe-
stämmelserna.

Att utredningsområdet är så stort (2,8 
km²) bidrar också till tryggandet av naturvär-
dena. Avgränsningen av utredningsområdet 
grundar sig inte på skyddszoner kring natur-
värdesobjekt, utan bl.a. på en planeringshel-
het som är förnuftig med hänsyn till trafik-
förbindelserna i den senare, mer detaljera-
de planeringen (t.ex. vid utarbetandet av en 
detaljplan). Att ett så här stort område beva-
ras obebyggt är ingen förutsättning för be-
varandet av de värden som ligger till grund 
för skyddet i Natura-området, visade de Na-
tura-bedömningar som gjordes under utar-
betandet av generalplanen. Således bildar 
utredningsområdet med iakttagande av för-
siktighetsprincipen en ansenlig buffertzon 
kring de objekt som ska skyddas.

I syfte att trygga naturvärdena berörs ut-
redningsområdet förutom nämnda bestäm-
melse även av två bestämmelser om tajm-
ningen: "Genomförandet av bostadsdomi-
nerade områden förutsätter genomföran-
de av huvudfriluftslederna i de omgivande 
frilufts- och rekreationsområdena samt ge-
nomförande av en plan som styr naturvår-
den och rekreationsbruket utredningsom-
rådet" samt "För utredningsområdet ska en 

mer detaljerad plan utarbetas och behövliga 
naturskyddsområden inrättas innan antalet 
invånare på ett avstånd av 1 kilometer från 
utredningsområdet överstiger 10 000." En-
ligt Natura-bedömningarna förutsätter be-
varandet av vissa naturvärden som ligger till 
grund för skyddet av Natura-områden att 
man styr rekreationsbruket i utredningsom-
rådet. En begränsning av var man får röra sig 
i området ("att tvingas hålla sig på stigen") 
förutsätter ur lagstiftningens synvinkel att 
ett naturskyddsområde inrättas. Inom en ra-
die av 1 km från utredningsområdet bor för-
närvarande ca 660 personer. I generalplanen 
uppskattas antalet invånare inom denna ra-
die (1 km) i slutställningen till 21 000–27 000. 
Enligt planbestämmelsen om tidsplanen ska 
behövliga skyddsområden inrättas innan an-
talet invånare uppgår till 10 000 och gene-
ralplanen börjar få betydande konsekvenser 
för de naturvärden som ligger till grund för 
skyddet av Natura-området.

I specialfallet Sundberg är det ändamål-
senligt att senarelägga planeringen av ut-
redningsområdet och markanvändningen 
till en mer detaljerad nivå och därigenom 
göra det möjligt att gå vidare på det regio-

Bild 20. 1 km zon kring utredningsområdet.
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nalt betydande generalplaneprojektet. Be-
teckningen för utredningsområdet gör det 
möjligt att kartlägga naturvärdena mer ingå-
ende och att starta ett uppföljningsprogram 
utan att försvåra genomförandet av de öv-
riga delarna av generalplanen. I samband 
med beredningen av generalplanen och Na-
tura-bedömningarna blev det uppenbart att 
en generalplan, uttryckligen på denna plats, 
är ett alltför allmänt verktyg för bedömning-
en av markanvändningens konsekvenser för 
Natura-området för att alla väsentliga fakto-
rer ska kunna tas i beaktande. Bostadsområ-
dets avstånd från skyddsobjektet är den en-
da betydande faktorn som Natura-bedöm-
ningar på generalplanenivå har visat i prakti-
ken. Dessutom innehåller bedömningen ku-
mulativa osäkerhetsfaktorer, om man iakt-
tar försiktighetsprincipen. Utifrån en mer ex-
akt plan kan man beakta fler faktorer: kon-
sekvensbedömningen blir noggrannare och 
sätten att lindra konsekvenserna kan riktas 
bättre. Målet med senareläggningen av mar-
kanvändningslösningen till den mer detalje-
rade planeringen är att området till alla de-
lar ska komma i ändamålsenlig användning.

4.9 Trafik
Markanvändningen i generalplanen grundar 
sig på metron, och en hållbar fördelning mel-
lan färdsätten förutsätter att metron byggs.  
Genomförandet av generalplanen är såle-
des knutet till ett kollektivtrafiksystem som 
grundar sig på metron. Trafiken i Östersun-
dom har utretts i flera fristående rapporter 
i de olika planeringsskedena. Följande rap-
porter är viktiga:

 – 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

Utredningen om trafiksystemet i Östersun-
dom (Östersundomin liikennejärjestelmäsel-
vitys, suora metro, Strafica 2017) utarbeta-
des med utgångspunkt i markanvändningen 
samt väg- och gatunätet i den färdiga pla-
nen. Efterfrågan på kollektivtrafik, vägar och 
gator samt deras funktion granskades enligt 
etapperna för genomförandet och förtät-
ningen av markanvändningen. Helmet-mo-
dellen har använts som underlag för prog-
noserna.

4.9.1 Trafiknät
Landsvägs- och gatunät
Motortrafikleder, huvudgator och andra ga-
tor som är viktiga för stadsstrukturen har 
lagts fram i generalplanen. Bland huvudga-
torna har en huvudgata som är en del av en 
regional vägförbindelse anvisats separat.

Det trafiknät som biltrafiken använder 
består av landsvägar och av nya eller grund-
ligt renoverade gatuförbindelser. Det nuva-
rande landsvägsnätet bevaras med undan-
tag för landsväg 170, som ändras till gata 
och dras längre norrut. I fortsättningen tjä-
nar förbindelsen även den regionala trafi-
ken. Den nuvarande vägsträckningen för 
Nya Borgåvägen är i fortsättningen i huvud-
sak en matargata som ställvis kan reserveras 
för kollektivtrafik och/eller cykeltrafik. Nät-
verken för fordons-, kollektiv- och cykeltrafi-
ken består främst av ett urbant gatunät som 
är avsett för alla trafikformer. De föreslagna 
gatuförbindelserna är riktgivande beträffan-
de placeringen och dimensioneringen.

Förutom gatunätet använder person-
bilstrafiken och den del av kollektivtrafiken 
som sker med buss nätet av allmänna lands-
vägar – Ring III och Borgåleden (E18). De se-
nare planeringsskedena bör ge beredskap 
att bredda Borgåleden med en fil i vardera 
riktningen. De nya filerna skulle i första hand 
vara avsedda för den tunga godstrafiken och 
kollektivtrafiken.

I generalplanen anvisas en reservering 
för en ny planskild anslutning vid Borgåle-
den, mellan de befintliga planskilda anslut-
ningarna med Landbo och Ring III. En för-
utsättning för att den nya anslutningen ska 
kunna byggas är att den uppfyller de mål för 
servicenivån som ställts upp för det europe-
iska kärnnätet TEN-T. I utredningen om ge-
nomförbarheten (Sito 2017) konstaterades 
att en planskild anslutning i Östersundom 
är tekniskt genomförbar, men att den för-
utsätter kompromisser i målen för en smi-
dig trafik och en sänkning av dagens hastig-
hetsbegränsning 120 km/h.  En ny planskild 
anslutning är viktig för utvecklingen av om-

rådet för näringsverksamhet i Östersundom 
centrum och Norrberget. Områden för nä-
ringsverksamhet förutsätter smidiga logis-
tiska förbindelser och den planskilda anslut-
ningen behövs för att företagen ska vara lät-
tillgängliga. Området för näringsverksamhet 
kan alstra regional trafik till området, bero-
ende på hurdana verksamheter som etable-
rar sig där. 

Inom näringsverksamheten behövs 
transporter även i riktning mot flygplatsen 
och Nordsjö hamn. Anslutningen mellan 
Ring III och Västerkullavägen och det närlig-
gande gatunätet har inte planerats med tan-
ke på det nya företagsområdet och den väx-
ande tunga trafiken. Det finns beredskap att 
göra de ändringar i anslutningen som gene-
ralplanen kräver, men vilken effekt den för-
bättrade anslutningen har för attraktivite-
ten hos företagsområdena norr om Borgåle-
den återstår att se. Det finns risk för att den 
tunga trafiken och transporterna till före-
tagsområdena, särskilt i riktning mot Nord-
sjö, söker sig till det lägre gatunätet ifall den 
nya planskilda anslutningen inte byggs. Att 
styra den tunga trafiken till och från före-
tagsområdet via den planskilda anslutning-
en i Landbo och det parallella gatunätet är 
varken önskvärt eller effektivt. Anslutningen 
vid Landbo måste byggas om allteftersom 
markanvändningen nära den blir effektivare.

Den nya planskilda anslutningen skulle 
minska trafiken på gatunätet i generalpla-
neområdet och miljöstörningar från HRM:s 
eventuella avloppsreningsverk i öster ef-
tersom trafikströmmarna styrs bortom bo-
stadsområdena. Anslutningen skulle för-
bättra trafiksäkerheten och boendetrivseln 
i det nya bostadsområdet, särskilt eftersom 
den tunga trafiken dirigeras bort från det till 
det högre vägnätet. Till området för sam-
hällsteknisk försörjning, som anvisats nära 
den planskilda anslutningen, vore det möj-
ligt att placera ett service- och rastområde 
för den rikstäckande tunga trafiken.

Det behövs fler förbindelser som kopplar 
samman markanvändningen över eller un-
der Borgåleden, och dessutom behöver de 
befintliga förbindelserna förbättras. På söd-
ra sidan av Borgåleden, över Ring III, har en 
gatuförbindelse anvisats för att sammanföra 
Västerkulla med det övriga generalplaneom-
rådet och möjliggöra en bussrutt som tjänar 
markanvändningen i riktning mot Ring III.

Sottungsbyvägen, Kapellvägen, del av 
Björnsövägen samt delar av Bäckängsvägen 
och Immersbyvägen kan bevaras. De kan 
ha en mångsidig roll i fortsättningen. Det är 
också möjligt att begränsa trafiken på dessa 



47

vägar, ifall det blir nödvändigt med tanke 
på tryggandet av de historiska värdena och 
uppnåendet av de trafikmässiga målen. Den 
nya bron som anvisats på Björnsö gör det 
möjligt att vid den mer detaljerade plane-
ringen ändra Björnsövägen till en gång- och 
cykelväg från Nya Borgåvägen till Skuthol-
men, vilket fredar Natura-området från tra-
fik. Vid den mer detaljerade planeringen blir 
det aktuellt att prioritera olika trafikformer 
även i andra delar av gatunätet. 

Mot Helsingfors- och Vandahållet anslu-
ter sig området till gatunätet via Österleden 
och förlängningen av Västersundomvägen. 
Lv 170, som på samma gång är den komman-
de huvudgatan, flyttas jämfört med den nu-
varande sträckningen längre norrut från och 
med metrostationen i Västersundom. Hu-
vudgatan löper på norra sidan av metrosta-
tionerna i Östersundom, Zachrisbacken 
och Majvik och återgår till den nuvaran-
de sträckningen öster om metrostationen i 
Majvik. Nya Borgåvägen blir en matargata 
i södra delen av området. På västra sidan av 
metrostationen i Östersundom gör matar-
gatan en krok mot metrostationen i Väster-

sundom. I Västersundom påverkas genom-
förandet av huvudgatunätet av det etapp-
visa genomförandet av byggnadsområdet. 
Principen är att Nya Borgåvägens nuvarande 
sträckning ska tjäna som huvudgata tills den 
nya huvudgatan kan byggas. I slutläget kan 
en del av nuvarande Nya Borgåvägen anvi-
sas enbart för kollektivtrafik och/eller för cy-
keltrafik. En matargata från Immersbyvägen 
till Ring III har anvisats som förbindelse i öst-
lig-västlig riktning på norra sidan av Borg-
åleden. Gatunätet norr om Borgåleden har 
anslutits till övriga Östersundom via sex ga-
tuförbindelser över och under motorvägen.

På Granö har ett behov av en fordonstra-
fikförbindelse i Ribbingö och ett behov av en 
vattentrafikförbindelse från Sibbohållet. 

Kollektivtrafiknät
Metrobanan från Mellungsby till Maj-
vik är stommen i kollektivtrafiksystemet. 
Metrostationerna täcker en stor del av bygg-
nadsområdena på gång- och cykelavstånd, 
och dessutom skapar den effektiva markan-
vändningen förutsättningar för ett heltäck-
ande nätverk av linjer för anslutningsbus-

sar. Zachrisbacken är en regionalt betydan-
de omstigningsplats där trafiken i östlig rikt-
ning längs Borgåleden möter metron. 

Som komplettering till spårtrafiksyste-
met har dessutom två snabbspårvägar, dvs. 
snabba stomförbindelser för kollektivtrafi-
ken, tagits in i generalplanen. Stomförbin-
delserna kan också genomföras som buss-
linjer. Efterfrågan på tvärgående kollektiv-
trafik norrut tillgodoses av den s.k. snabb-
spårvägen Jokern 3, samt eventuella buss-
linjer på Ring III. Dessa tjänar de regionala 
förbindelserna i riktning mot Dickursby och 
Helsingfors-Vanda flygplats. De kopplar där-
med planområdet till de internationella tra-
fikströmmarna. Vid metrostationen i Mel-
lungsbacka stiger passagerarna om till den 
tvärgående snabbspårvägen. Generalpla-
nen möjliggör också omstigning vid anslut-
ningen mellan Borgåleden och Västerkulla-
vägen från Borgåledens bussar i riktning mot 
Ring III.

På lång sikt kan metrosystemet kom-
pletteras med en snabbspårvägslinje som 
följer Nya Borgåvägens vägsträckning från 
Östra centrum till Zachrisbacken och vidare 

Bild 21. Trafiknätet.
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antingen till Majvik eller via Zachrisbackens 
metrostation till Ultunaporten i södra utkan-
ten av Sibbo storskog. I planen har snabb-
spårvägen i riktning med Nya Borgåvägen 
karaktären av en reservering med tanke på 
framtida behov. Den tjänar till stor del sam-
ma kollektiva trafikströmmar som metron 
och generalplanens dimensionering förut-
sätter inte att den ska genomföras. 

I utredningen om trafiksystemet i Öster-
sundom (Strafica 2017) granskades efterfrå-
gan på kollektivtrafik och på väg- och gatu-
nätet samt hur kollektivtrafiken och väg- och 
gatunätet fungerar även avseende de oli-
ka etapperna av genomförandet. Med bus-
sar kan man uppnå en hyfsad servicenivå in-
om kollektivtrafiken tills antalet invånare i 
Östersundom når 30 000 personersgränsen 
(Strafica, 2017). 

Nätverk för gång och cykling
Gång- och cykeltrafiken förläggs främst till 
gatunätet. Plankartan visar en regional hu-
vudförbindelse för långfärdscykling (bana) 
i riktning med Nya Borgåvägen. Därutöver 
har en regional strandpromenad tagits upp 
på plankartan. Strandrutten är i första hand 
en gång- och cykelbana för rekreationsbruk.  
Nätverket av cykel- och gångbanor komplet-
teras vid den mer detaljerade planeringen.

Stomled för specialtransporter
En stomled för specialtransporter löper ge-
nom området i riktning med landsväg 170 
och förgrenar sig i riktning mot Ring III. Spe-
cialtransportleden genom planområdet be-
varas och dess sträckning fastställs mer in-
gående i den fortsatta planeringen. Trans-
porterna kan ha för stora tvärsnitt (7x7 m), 
vara för långa (max. 55 m) eller vara en kom-
bination av dessa. En del av transporterna är 
antagligen också är tunga transporter. En del 
av de mindre specialtransporterna i riktning 
med Ring III använder tunneln mot ham-
nen, ifall de ryms genom den. Beaktandet 
av specialtransporter ställer krav på trafik-
regleringen längs de aktuella förbindelserna. 
Specialtransportleden och en eventuell flytt-
ning av den till den nya sträckningen som fö-
reslagits i generalplanen bör tas i beaktande 
i den fortsatta planeringen.

4.9.2 Fördelning av färdsätten
I basscenariot för år 2050 företas 41 % av 
resorna under ett vardagsdygn till fots el-
ler med cykel, 24 % med kollektivtrafik och 
35 % med personbil i generalplaneområ-
det. Andelen resor till fots och med cykel är 
på samma nivå som i stamstaden i Helsing-

fors, andelen kollektivtrafik är ungefär den-
samma som i Esbo och Helsingfors och per-
sonbilstrafikens andel faller mellan de nivå-
er som råder i Helsingfors förstäder och i Es-
bo/Vanda. Hållbara färdsätt används mest i 
de områden som byggs mest effektivt och 
som också har goda kollektivtrafikförbindel-
ser. (Strafica, 2017.)

4.9.3 Biltrafik
Utvecklingen av biltrafiken väntas följa den 
allmänna efterfrågan på trafik. De störs-
ta trafikvolymerna finns på Borgåleden och 
nära Ring III. Genom området löper en bety-
dande ström av biltrafik som belastar det all-
männa landsvägsnätet österifrån från Bor-
gåleden till Ring III och mot Lahtisleden. 
Generalplaneområdet alstrar också biltra-
fik som belastar nämnda förbindelser. För 
att lindra de skadliga trafikmässiga konse-
kvenserna som uppkommer i rusningstider 
på Borgåleden bör det göras förberedelser 
för byggandet av extra körfält för den tunga 
trafiken och kollektivtrafiken. Förutom tra-
fiken till Nordsjö hamn kan man räkna med 
att markanvändningen i generalplaneområ-
det ökar trafikströmmarna avsevärt även på 
Ring III.

När det gäller det övriga väg- och gatu-
nätet utsätts särskilt tvärförbindelsen vid 
den planskilda anslutningen i Zachrisback-
en jämte plankorsningarna, Nya Borgåvägen 
väster om metrostationen i Östersundom 
samt Västerkullavägens plankorsningar nä-
ra Borgåleden för kraftig belastning. Att sär-
skilt kollektivtrafiken löper smidigt bör sä-
kerställas, vid behov med förtursarrange-
mang, vid den mer detaljerade planeringen.

En viktig fråga som bör avgöras vid den 
fortsatta planeringen är hur man kan lind-
ra belastningen av biltrafikströmmarna ge-
nom att förbättra möjligheterna till anslut-
ningsparkering vid stomlinjerna för kollek-
tivtrafiken (metro, snabbspårvägar och bus-
sar). I planbestämmelsen om området för 
centrumfunktioner har regional anslutnings-
parkering anvisats i Zachrisbacken. På andra 
håll har anslutningsparkeringen lokal bety-
delse. Vid den mer detaljerade planeringen 
bör systemet för anslutningsparkering pla-
neras med beaktande av de avgöranden 
som tas utanför planområdet, bl.a. markan-
vändningslösningarna i södra delen av Sibbo 
samt samanvändningen av de parkerings-
platser som byggs. En tillräcklig serviceni-
vå säkerställas även för parkering av cyklar.
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4.9.4 Kollektivtrafik
Metro
I generalplanen grundar sig kollektivtrafik-
systemet på metron och på anslutningstra-
fiken med buss. Som en del av det nuvaran-
de metrosystemet erbjuder den skjuts utan 
omstigning från västra Esbo via Helsingfors 
centrum ända till Majvik i Sibbo. Resetiden 
från Zachrisbacken till Helsingfors centrum 
är ca 40 min (promenad + väntetid + körtid). 
Spårtrafiksystemet i Östersundom är en del 
av Helsingforsregionens kollektivtrafik och 
kommer att påverka utvecklingen av områ-
desstrukturen i östlig riktning (Södra Sibbo 
och sträckan mellan Sibbo och Borgå).

Från stationen i Mellungsbacka till Maj-
vik är metrobana ca 8,4 km lång. På grund av 
terrängformerna och jordmånen i området 
kan det hända att metrobanan får flera olika 
konstruktionslösningar (bergs- och betong-
tunnel, bana ovanpå marken, brobana, be-
tongtråg). I de preliminära planerna är met-
roperrongerna 135 meter långa, vilket möj-
liggör trafikering med tåg som har tre vagn-
par. 

Stationen i Västersundom i Vanda place-
ras på nordöstra sidan av korsningen mellan 

Ring III och Nya Borgåvägen, och tjänar där-
för i huvudsak markanvändningen i Vanda. 
Följande station kommer på Helsingforssi-
dan av Östersundom. Därifrån fortsätter ba-
nan mot Zachrisbackens station, som finns 
nära anslutningen till Landbo. Zachrisbacken 
är regionalt viktig för omstigning från Borgå-
ledens bussar till metron. Från Zachrisback-
en fortsätter metrolinjen till Majvik i Sibbo. 
Planen ger beredskap att förlänga banan 
österut från Majvik mot Söderkulla. 

Enligt utredningen om trafiksystemet 
(Strafica, 2017) räcker metrons kapacitet till 
för en markanvändning som är förenlig med 
generalplanen, men kommer nära maximi-
nivån. Turintervallerna bestäms enligt det 
största tillåtna antalet passagerare per tim-
me i HRT:s planeringsanvisning och av den 
maximala belastningen på metron, som i 
öster infaller vid Brändö bro mot väst om 
morgnarna. I grundscenariot förefaller det 
som om metrons kapacitet räcker till med 
ett turintervall på 4 minuter. Vissa tåg be-
lastas dock så hårt att de närmar sig maxi-
minivån (93 %) i planeringsanvisningen. Hur 
bra metrons kapacitet räcker till beror också 
på befolkningstillväxten utanför planområ-

det men inom metrons influensområde, till 
exempel i Södra Sibbo. Scenariot med 100 
000 invånare i kombination med en förläng-
ning av metron till Sibbesborg skulle göra 
att belastningen överskrider maximigrän-
sen (104 %) vid trafik med 4 minuters inter-
valler. Metrons kapacitet på lång sikt ska i 
vilket fall som helst ses över på nytt i sam-
band med den mer detaljerade planeringen

Snabbspårväg
I trafikprognoserna var det Ring III som ac-
centuerades av de tvärgående kollektivtra-
fikförbindelserna genom generalplaneområ-
det. Spårtrafiksystemet kompletteras av en 
reservering för en snabbspårväg i riktning 
med Ring III mellan Mellungsbacka, Dick-
ursby och Aviapolis. Förbindelsen är en del 
av det målinriktade regionala spårtrafiksys-
temet och största delen av linjen faller utan-
för generalplaneområdet i Vanda. En bra kol-
lektivtrafikförbindelse i riktning mot Ring III 
är viktig med tanke på att den regionala ef-
terfrågan stöder sig på kollektivtrafik. 

Efterfrågan på en förlängning av snabb-
spårvägen från Östra centrum till general-
planeområdet är tämligen liten. I trafikprog-

Bild 22. Personbilstrafikens volymer i 
dag och de genomsnittliga volymer-
na år 2050. Trafikprognosen baserar 
sig på ett läge där generalplaneområ-
det har 80 000 invånare och rusnings-
avgifter tillämpas.
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noserna har en sådan förbindelse bara en an-
språkslös belastning och den överlappar till 
största delen med metron.

Busstrafik
Metrostationer behöver stöd av ett heltäck-
ande nätverk av anslutningsbusslinjer. I ut-
redningen om trafiksystemet i Östersun-
doms generalplaneområde (2017) föreslås 
linjer för anslutningsbussar som komplet-
terar metron med hänsyn till det gatu- och 
vägnät och den markanvändning som anvi-
sas i planen. Det preliminära nätet av anslut-
ningslinjer består av tre egentliga linjer med 
turintervaller på 5–10 minuter i rusningsti-
der. Den allmänna principen för anslutnings-
linjerna är att en bra nivå på kollektivtrafik-
servicen ska erbjudas alla områden som 
byggs. Dessutom kör bussar från Sibbohållet 
via Nya Borgåvägen och Ring III till Borgåle-
den och vidare till stationen i Malm. Busstra-
fiken på Borgåleden går dels till Malm, dels 
till Böle och dels till centrum. Efterfrågan på 
linjer till Malm och Böle är stor särskilt i den 
regionala trafiken. Beskrivningen av busslin-
jerna är riktgivande och kommer att precise-
ras vid den mer detaljerade planläggningen. 
Förutom anslutningen till metron tillgodoser 
bussarna behoven av nattlig trafik i området.

Den regionala kollektivtrafikförbindelsen 
i riktning med Ring III kan ordnas med buss 
tills spårtrafiken är klar.

Området vid anslutningen till Landbo 
kommer att vara knutpunkten för långfärds-
bussarna från och åt Borgåhållet. Regionala 
bussar och långfärdsbussar särskilt från Bor-
gå kör genom området. Vid den mer detal-
jerade planeringen bör dessa få en smidig 
koppling till metron i Zachrisbacken. I Väs-
tersundom bör man bädda för behändig om-
stigning från bussarna på Borgåleden i rikt-
ning mot Ring III.

4.9.5 Gång och cykling
Den täta stadsstrukturen i generalplanen 
gör det lockande att promenera och cyk-
la. Lösningarna för fotgängare och cyklis-
ter fastställs i huvudsak i den mer detalje-
rade planeringen. En regional cykelled och 
en strandpromenad har betecknats i gene-
ralplanen. Målet är att vid den mer detaljera-
de planeringen ge gång och cykling hög pri-
oritet bland färdsätten. Vid planeringen av 
förbindelserna för fotgängare och cyklister 
eftersträvas rätlinjiga rutter med hög servi-
cenivå. Nätverket för gång och cykling kom-
pletteras av friluftsleder. 

4.10 Samhällsteknisk försörjning
Områden för samhällsteknisk försörjning 
och nät för den tekniska försörjningen har 
markerats på generalplanekartan (kapitel 
4.5 i beskrivningen). När det gäller samhäll-
stekniken är området krävande eftersom ett 
nät saknas för det mesta. Den samhällstek-
niska försörjningen behandlas mer ingående 
i den teknisk-ekonomiska utredningen i an-
slutning till planen.

4.10.1 Vattenförsörjning
I översiktsplanen för ordnandet av vatten-
försörjningen (bild 23) har man antagit att 
alla byggnadsområden i generalplanen an-
sluts till det centraliserade vattenförsörj-
ningssystemet som drivs av samkommunen 
Helsingforsregionens miljötjänster (HRM). 
Detta förutsätter att verksamhetsområde-
na för vattenförsörjningen ändras. I planen 
har anslutningspunkter från HRM:s distribu-
tionsnät till planområdet anvisats i Botby-
åsen och Nordsjö i Helsingfors, och i Lång-
mossebergen i Vanda. Åt Sibbohållet har för-
bindelser reserverats på två ställen. Avlopps-
vattnet avleds till reningsverket i Viksbacka. 
Översiktsplanen för vattenförsörjningen 
uppdateras i samband med den mer detal-
jerade planeringen.

Bild 23. Preliminära linjer för anslutningsbussar i Östersundom.
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Bild 24. Översiktlig plan för ordnandet av vattenförsörjningen i generalplaneområdet.

En transportvattenledning från Helsing-
fors till Borgå har planerats för tryggandet 
av vattendistributionen i Borgå. Om den-
na blir verklighet kommer den att löpa ge-
nom planområdet. Den preliminära tidspla-
nen för genomförandet är 2020–2024. I pla-
nen ingår en reservering om att förbindelsen 
också kan tjäna Östersundom.

En plan för hanteringen av dagvatten har 
utarbetats för generalplaneområdet. För 
dagvattenhanteringen planeras ekologis-
ka metoder, såsom ytavrinning, infiltrering, 
dammar och sedimenteringsbassänger. Till-
rinningsområdena bör beaktas som en hel-
het. Genom lösningarna kan man förbättra 
vattenkvaliteten och rekreationsvärdet hos 
vattendragen samt förebygga översväm-
ningar i dagvattenavloppen. Dessutom ökar 
våtmarkerna mångfalden i områdena. De 
nuvarande gölarna, bäckarna och havsvikar-
na är utgångspunkten för dagvattenplane-
ringen. Eventuella nya vattenfåror, våtmar-
ker och gölar placeras i områden som lämpar 
sig för ändamålet i den mån det är möjligt. I 
strandområden med låg vegetation som har 
naturskyddsmässiga värden är det förbjud-
et att bygga sådana konstruktioner eller in-
vallningar som förhindrar en naturlig över-
svämningsdynamik. Platser där som ytvatt-

nen i tillrinningsområdet har sina utlopp ska 
bevaras i sin nuvarande form eller så att man 
tar fasta på målen för skyddet av viktiga na-
turobjekt. Översiktsplanen kommer att pre-
ciseras delområdesvis. 

Om byggandet av generalplaneområ-
det fortskrider västerifrån österut kan vat-
tenförsörjningen bäst ordnas genom mark-
montering. Om man vill ha flexibilitet i ord-
ningsföljden för byggandet kan en tunnel för 
samhällsteknisk försörjning byggas. En så-
dan läggs fram i planen. I tunneln för sam-
hällsteknisk försörjning kan man placera hu-
vudvattenledningen och fjärrvärmeledning-
ar samt kabling som tjänar området. Där-
utöver har man undersökt möjligheterna 
att genomföra huvudvattenavloppet som 
en fristående tunnel. Att bygga en avlopps-
vattentunnel blir aktuellt först när markan-
vändningen börjar öka avsevärt i de västra 
delarna av Sibbo. På Björnsö kan vattenför-
sörjningen ordnas med en undervattensled-
ning från Nordsjö och ett tryckavlopp tills 
stomlinjerna för vattenförsörjningen byggts 
upp i generalplaneområdet.

I generalplanen anvisas en alternativ plats 
för huvudstadsregionens östra avloppsre-
ningsverk. Med beteckningen et-2 anvisas 
ett bergsområde där man kan placera ett 

avloppsreningsverk under marken med till-
hörande lokaler och områden ovanför mar-
ken. Beteckningen omfattar två alternativa 
platser; den ena på södra sidan och den an-
dra på norra sidan av Borgåleden. I general-
planen har de två inloppstunnlarna som re-
ningsverket behöver och en utloppstunnel 
anvisats med beteckningen "Tunnel för av-
loppsvatten".

Vattenförsörjningsplaner för Östersun-
dom bör utarbetas i samarbete med Helsing-
fors stad, HRM och Sibbo Vatten.

4.10.2 Energi
I centrala delar av generalplaneområdet som 
ska byggas tätt blir det aktuellt med en cen-
traliserad fjärrvärmeförbrukning. I utkanter-
na av området är det möjligt med decentra-
liserad produktion, såsom regional jordvär-
me och solvärme. En separat rapport har 
sammanställts om uppvärmningslösningar-
na (Östersundomin lämmitysratkaisut, Pö-
yry Finland Oy, 2010).

Fjärrvärmen för området kommer i hu-
vudsak att produceras vid Helen Ab:s och 
Vanda Energi Ab:s samproduktionsanlägg-
ningar (kraftverken i Nordsjö och avfalls-
kraftverket i Långmossebergen). Utnyttjan-
det av den befintliga produktionskapacite-
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ten förutsätter att stomledningar byggs från 
kraftverken till distributionsområdet.

För att trygga tillgången till värmeenergi 
i planområdet är avsikten att i den mer detal-
jerade planeringen reservera ett ca 10 hek-
tar stort område för samhällstekniska funk-
tioner, som indelas i två delområden. Vid 
beredningen av generalplanen har en om-
rådesreservering preliminärt placerats på 
bägge sidorna av Bäckängsvägen söder om 
Borgåleden. Områdesreserveringen gör det 
möjligt att idka lokal produktion som grun-
dar sig på förnybar energi. I generalplane-
området är det dessutom möjligt att genom-
föra nya centraliserade former av energipro-
duktion, såsom centraliserad jordvärme.

4.10.3 Elnät
I generalplanen anvisas ledningssträckning-
ar för befintliga och planerade 400 kV och 
110 kV kraftledningar och kraftledningar 
som kommer att tas bort. I generalplanen fö-
reslås att den befintliga 400 kV kraftledning-
en (Rosendal-Kymmene) flyttas från bygg-
nadsområdet i Ultuna till friluftsområdena 
vid Hältingberget och Stormossen. De övri-
ga 110 kV och 400 kV kraftledningarna i plan-
området strävar man efter att bevara.

Elöverföringsnätet bör förstärkas med 
nya kraftledningar för att trygga elförsörj-
ningen i huvudstadsregionen. Fingrid Ab-
p:s nya 400 kV jordkabel från Västersun-
dom till Viksbacka är ett strategiskt viktigt 
projekt och har i generalplanen lagts fram 
som ett förbindelsebehov. Ruttplaneringen 
och en jämförelse av ruttalternativen är på 
gång och under år 2018 kommer Fingrid Abp 
att starta utarbetandet av en miljöinvente-
ring inför projektet. Utifrån miljöinvente-
ringen fattar man beslut om behovet av ett 
förfarande för miljökonsekvensbedömning 
(MKB). 

Fingrid Abp undersöker också möjlighe-
ten att bygga en ny 400 kV kraftledning mel-
lan Västersundom och Andersböle. Den skul-
le placeras i samma ledningskorridor som 
den nuvarande 400 kV kraftledningen Väs-
tersundom-Kymmene. Fingrid Abp håller på 
att starta en bakgrundsutredning om projek-
tet som även tjänar landskapsplaneringen. 
Avsikten är att i och med utredningen få en 
reservering för en kraftledning i Nylandspla-
nen 2050. Projektet förutsätter ett MKB-för-
farande. Tidtabellen för genomförandet be-
ror på förändringarna i huvudstadsregio-
nens elförbrukning och produktionsstruk-

tur. Den nya 400 kV kraftledningen Väster-
sundom-Andersböle har inte tagits in i gene-
ralplanen, men reserveringen bör tas i beak-
tande vid den mer detaljerade planeringen.

Sydfinska Energi Ab har behov av en om-
rådesreservering för en ny 110 kv kraftled-
ning från kraftstationen i Landbo till kraft-
stationen i Massby. Reserveringen går över 
generalplaneområdet från kraftstationen i 
Landbo österut längs norra kanten av Borg-
åleden. När denna kraftledning byggs kom-
mer den att säkerställa eldistributionen vid 
fel och störningar.

Helen Elnät Ab matar el till eldistribu-
tionsområdet i Västerkullakilen från kraft-
stationerna i Nordsjö och Mellungsby. Van-
da Energi Elnät Ab matar el till stadsdelarna 
Västerkulla och Västersundom från kraftsta-
tionen i Fagersta. Sydfinska Energi Ab ansva-
rar för elöverföringen, underhållet på elnä-
tet och nybyggandet i anslutning till elöver-
föringsnätet i Sibbo kommun och i de delar 
som införlivades med Helsingfors stad 2009. 
Sydfinska Energi Ab matar el från kraftsta-
tionen i Landbo till eldistributionsområdet i 
generalplaneområdet i Östersundom. En ny 
kraftstation kan vid behov byggas för eldist-
ributionen i generalplaneområdet.

Bild 25. Energiförsörjning.
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Det nuvarande eldistributionsnätet kom-
mer inte att räcka till för den kommande 
markanvändningen. Ett nytt distributions-
nät ska byggas i området. Undantag utgörs 
av de nya byggnadsområdena i Västerkulla 
och Landbo, vilket inte kräver några ändring-
ar. Det nya distributionsnätet ska i den mån 
det är möjligt byggas som ett jordkabelnät.

4.10.4 Solel
Avsikten är att Östersundom ska profile-
ra sig som ett försöks- och testområde för 
produktion och förbrukning av solel. Olika 
sätt att producera, lagra och förbruka solel 
har utretts allsidigt. Generalplanen reserve-
rar möjligheten bygga ett solenergikraftverk 
på norra sidan av Borgåleden. Vid placering-
en av ett solkraftverk ska man beakta om-
rådet där byggandet är begränsat med an-
ledning av stamnätets kraftledningar samt 
spänningsområdet som orsakas av jordning-
spotentialen. 

Följande är de viktigaste komponenter-
na i solenergikraftverket: paneler som pro-
ducerar likström, växelriktare som konverte-
rar likström till växelström, en eventuell sta-
tion för upptransformering samt en kraft-
station som kopplar upp solkraftverket till 
det lokala distributionsnätet. Dessutom be-
hövs servicevägar i området. Av säkerhets-
skäl rekommenderas det att solenergikraft-
verket ska inhägnas. Kraftverket kan kopp-
las till distributionsnätet över Sydfinska En-
ergi Ab:s befintliga kraftstation och behöver 
ingen egen kraftstation.

Östersundom lämpar sig beträffande för-
hållandena och läget bra för produktion av 
solenergi. På årsnivå får Södra Finland nästa 
lika mycket solstrålning som Norra Tyskland. 
Östersundoms läge nära den soliga Finska 
viken i kombination med de långa sommar-
dagarna i vårt land stärker potentialen för 
produktion av solenergi jämfört med andra 
objekt i Norra Europa.

Enligt en utredning som gjorts av Mete-
orologiska institutet (Auringonsäteily Öst-
ersundomissa, 2014) är den ackumulerade 
strålningen i Östersundom ca 8 kWh/m2 un-
der en bra sommardag. När det är molnigt 
kan siffran ligga under 2 kWh/m2. Mot vin-
tern minskar mängden solstrålning kraftigt. 
På lång sikt är medelvärdet och standardav-
vikelsen för den ackumulerade strålning-
en under april–september ca 830±42 kWh/
m2. Solstrålningen uppträder rätt så sym-
metriskt i förhållande till solståndet mitt på 
dagen. Det innebär att de största strålnings-
mängderna fås när solen är i söder.

I generalplanens allmänna bestämmel-

ser främjas produktionen av solenergi en-
ligt följande: 

Invid Borgåleden har områden reserve-
rats för produktion av solenergi.

Utnyttjande av solenergi i byggandet 
och energiförsörjningen: det ska skapas för-
utsättningar för produktion och utnyttjade 
av solel centraliserat och decentraliserat, för 
produktion on utnyttjande av solvärme de-
centraliserat och i system för fjärrvärme och 
fjärrkyla samt för lagring av solvärme i mar-
ken.

I samband med beredningen av general-
planen har separata utredningar samman-
ställts om förhållandena beträffande sol-
strålningen i Östersundom, möjligheterna 
med solenergi och solenergikraftverket.

4.10.5 Vindkraft
I en teknisk-ekonomisk utredning om för-
läggning av vindkraftverk som stadsplane-
ringskontoret i Helsingfors lät göra identi-
fierades två möjliga förläggningsplatser för 
vindkraftverk på 50-350 kW i Helsingforsde-
len av Östersundom: Området för närings-
verksamhet vid Norrberget samt friluftsom-
rådet väster om Bäckängen. Vid den närma-
re planeringen bedöms möjligheterna att 
förlägga vindkraft till dessa områden samt 
till Granö i Sibbo.

Friluftsområdet på västra sidan av 
Bäckängen har en koncentration av natur-
värden och en stor del av området har klas-
sificerats som värdefullt för fågelbeståndet. 
Begränsningar för förläggningen av vind-
kraften orsakas också av 400 kV kraftled-
ningen som löper genom området. 

I området för näringsverksamheter vid 
Norrberget planeras ett kluster av clean-
tech-företag och en allmän bestämmelse 
gör det möjligt att placera vindkraftverk i ge-
neralplanens byggnadsområden. 

När det gäller lönsamheten med vind-
kraften bör vindförhållandena i området tas 
i beaktande. Östersundom ligger i skuggan 
av den rådande vindriktningen och vindhas-
tigheterna är låga i området. På kusten av 
Östersundom är vindförhållandena under 
6,5 m/s på en höjd av 50 meter. Vid bered-
ningen av generalplanen görs ingen separat 
granskning av vindkraftsbyggande, men be-
stämmelserna i planen utesluter inte heller 
små vindkraftverk.

4.10.6 Tunnel för samhällsteknisk 
försörjning
En reservering för en tunnel för samhällstek-
nisk försörjning har anvisats mellan Dags-
verksberget och Nordsjö, en reservering 

för en förgrening av tunneln till avfallskraft-
verket i Långmossebergen och området för 
samhällsteknisk försörjning vid Bäckängs-
vägen samt ett förbindelsebehov till områ-
det för näringsverksamheter i Norrberget 
och till Sundberg. Tunnelns placering är un-
gefärlig. Om tunneln byggs kan den inrym-
ma stomledningar för vattenförsörjning, 
fjärrvärme och fjärrkyla samt el- och data-
kablar. Om man ser till den ekonomiska hel-
heten vore det fördelaktigt att bygga tun-
neln framtungt. Då skulle den ge flexibili-
tet för ordningsföljden för genomförandet 
av byggnadsområdena och göra det möjligt 
att börja byggandet på något annat ställe än 
i västra delen av planområdet. En preliminär 
översiktsplan har utarbetats över tunneln för 
samhällsteknisk försörjning.

4.10.7 Gas
En högtrycksledning för överföring av natur-
gas går genom de planerade kvartersområ-
dena i Västerkulla och Västersundom i Van-
da samt genom dalen i Sottungsby. Avfalls-
kraftverket i Långmossebergen har kopplats 
till gasnätet. Vid den mer detaljerade plane-
ringen av markanvändningen i nämnda om-
råden bör man kontrollera om det finns be-
hov av att flytta naturgasnätet och beakta 
bestämmelserna om säkerheten hos natur-
gasnät. 

4.10.8 Avfallshantering
Av generalplaneområdet ingår de delar som 
hör till Helsingfors och Vanda i verksamhets-
området för HRM:s avfallstjänster.  De delar 
som hör till Sibbo ingår i Östra Nylands Av-
fallsservice Ab:s verksamhetsområde.

I generalplaneområdet iakttas de gäl-
lande bestämmelserna om avfallshante-
ring som föreskriver att tillräckliga utrym-
men ska reserveras för avfallshanteringen. 
Återvinningsplatser som tar emot annat än 
blandavfall kan till exempel förläggas till de 
koncentrationer av närservice som föreslås 
i generalplanen. Avfallshanteringsplaner ut-
arbetas allteftersom den mer detaljerade 
planeringen fortskrider.

4.10.9 Snöröjning
Enligt de allmänna bestämmelserna i gene-
ralplanen ska lokal lagring av snö beaktas vid 
den mer detaljerade planeringen. Med be-
stämmelsen avses till exempel att man i den 
mer detaljerade planläggningen ska sträva 
efter att reservera tillräckligt tätt med om-
råden för lagring av snö. Vid den mer detal-
jerade planeringen av vinterunderhållet ska 
man dessutom beakta att tekniken utveck-
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las, t.ex. metoderna för att smälta snö.
I planen för servicenätet som utarbetats 

i anslutning till arbetet med generalplanen 
har ett 1–5 hektar stort område av området 
för näringsverksamhet i Norrberget anvi-
sats som primär plats för mottagning av snö. 
Vid den mer detaljerade planeringen är det 
tänkt att man ska reservera snölagringsplat-
ser i varje stadsdel (minst 400 m² vardera) så 
att lokal snö kan skottas bort från gatorna 
efter snöfall. Det ca 5 hektar stora området 
för mottagning av snö i Långmossenbergen 
i Vanda är avsett som mottagningsplats för 
snö från Håkansböle-Västerkulla.

4.11 Byggbarhet
Markförhållandena och terrängformerna 
är väsentliga faktorer vid granskningen av 
byggbarheten. Normalt byggbara områden 
är områden på berggrund och friktionsjord, 
som ligger på över +3 meter och till sin topo-
grafi är långsluttande. I dessa områden kan 
byggnaderna grundläggas på mark. Låglän-
ta områden med tjock och svag undergrund, 
där grundläggningen av byggnader och kon-
struktioner förutsätter djupa pålar (förläng-
ningspålar) och eventuellt också grundbe-
redning, är ofördelaktiga med hänsyn till 
byggbarheten. Besvärliga att bygga är ock-
så branta sluttningar som förutsätter bergs-
sprängning. I sådana områden är det också 
svårt att bygga gator och kommunalteknik.

Med grundberedning avses i stora drag 
att man gör marken byggbar så att byggna-
der, gator och kommunalteknik kan grun-
das på ett bärande underlag och på ända-
målsenliga höjdnivåer. På låglänta områden 
med friktionsjord innebär grundberedning 
att man höjer markytan genom att dumpa 
jordmassor och göra jorden mer kompakt. I 
leriga områden är byte av jordmassor, över-
last (förbelastning), stabilisering och påldäck 
de vanligaste grundberedningsåtgärderna. 
Förbelastning med överlast är den förmånli-
gaste metoden. På grund av tidtabellen eller 
brist på material är det emellertid inte alltid 
möjligt att tillämpa förbelastning med över-
last. Som grundberedning kan man också 
betrakta förutseende brytning av reststen, 
ifall det ger fördelar för byggbarheten och 
stenmaterialsförsörjningen och ifall det är 
ändamålsenligt med tanke på de övriga del-
områdena av planeringen.

Kvartersområdena i generalplanen har till 
30 % placerats på svag undergrund och till 
70 % på bergs- och friktionsmark. En del av 
de kvartersområden som placerats på mjuk 
och svag undergrund förutsätter att marky-

tan höjs ovanför översvämningsgränsen. I 
dessa områden kan rena schaktmassor an-
vändas som en del av grundberedningen för 
det slutliga användningsändamålet. En del 
av de kvartersområden som förlagts till ber-
giga områden har branta drag och är svåra 
att bygga. Dessa är krävande även när det 
gäller planeringen av avjämningen. Område-
na kan användas för en del av den täkt som 
behövs för stenmaterialsförsörjningen (jfr. 
hantering av jordmassor).

I generalplaneområdet finns det ca 150 
ha av byggområden som kräver grundbered-
ning. De ligger i huvudsak på de svaga och 
mjuka markerna nära stranden samt i dalar-
na kring bäckarna.

Jordmånsförhållandena längs metrolin-
jen varierar från klippiga ryggar till låglän-
ta dalar där marken är svag och mjuk. Ba-
nans höjd i förhållande till markytan har vä-
sentliga effekter för byggnadskostnader-
na. Vattentäta betongtunnlar och -tråg som 
ska byggas i influensområdet för artesiskt 
grundvatten är de avsnitt som är svårast att 
bygga och som kostar mest.

4.12 Hantering av jordmassor och 
område för marktäkt
YI samband med generalplanearbetet har 
en utredning utarbetats om hanteringen av 
jordmassorna när området byggs (Östersun-
domin yleiskaava, massojenhallintaohjelma, 
SITO Oy / Anton Palolahti, 2012).

Med hantering av jordmassor avses han-
tering av schaktmassor som uppkommer 
vid byggandet och av stenmaterialsfraktion 
som behövs för byggandet. Hanteringen av 
massor syftar till att minimera användning-
en av naturresurser och transporterna. Vä-
sentligt i fråga om hantering av jordmassor 
är att material ska användas så nära upp-
komstplatsen som möjligt och för bästa möj-
liga ändamål med tanke på materialets kvali-
tet. Mellanlagring, behandling och slutförva-
ring är centrala åtgärder i anslutning till han-
teringen av massor.

I generalplaneområdet eftersträvas en 
massbalans mellan de mineraljordarter som 
används för och uppkommer vid byggandet 
och ytjorden. Med andra ord strävar man ef-
ter att överkottsjord inte ska behöva köras 
bort från ett område och att stenmaterials-
fraktion som behövs för byggandet inte ska 
behöva hämtas in från ett annat område. 
Massbalansen i generalplaneområdet upp-
visar ett underskott beträffande stenmate-
rial och fyllnadsmaterial för vallar. Å andra 
sidan kommer uppskattningsvis ca 5–7 milj. 

m3 (teoretisk strukturvolym) överskottsjord 
att uppkomma under byggnadstiden. En del 
av överskottsjorden kan användas för grund-
beredningen, till exempel för att höja marky-
tan i låglänta områden.

När det gäller massbalans och stenmat-
erialsförsörjning förutsätter självförsörjning 
att det finns tillräckliga områden för behand-
ling och mellanlagring av jordmaterial samt 
att områden för stenmaterialstäkt anvisas i 
den mer detaljerade planeringen. I general-
planen anvisas ett tillfälligt område för jord-
täkt och -behandling (Hältingberget). I an-
slutning till detta område anvisas även ett 
område för slutförvaring av ren överskotts-
jord. Slutförvaringen av överskottsjord anvi-
sas i ett grönområde och särskild uppmärk-
samhet ska fästas vid hur funktionen smäl-
ter in i landskapet. Området kan användas 
tills byggandet inleds i en större skala i om-
rådet. Valet av område grundar sig på be-
dömningen av miljökonsekvenserna (Si-
to Oy 2016) och på den teknisk-ekonomis-
ka granskningen av alternativen (HSB 2016). 
Valet av Hältingberget som område för jord-
materialsprojekt gjordes på följande grun-
der (HSB 2016):

 – Det minst skadliga alternativet om man 
ser till de totala konsekvenserna 

 – Inga särskilda tidsplans- eller kostnads-
risker 

 – De minsta bullerkonsekvenserna 
 – Lämpar sig för planerna för markan-

vändningen 
 – Ligger nära motorvägen 
 – Ligger längst bort från Sibbo storskog 
 – Skyddar i slutläget rekreationsområdet i 

norr mot bullret från motorvägen.
Hältingberget finns mellan Borgåleden och 
Hältingträsk, nordost om anslutningen till 
motorvägen i Landbo. Ett område för slut-
förvaring av överskottsjord finns vid Hälting-
berget. Ett område för behandling och mel-
lanlagring av massor finns i ett område mel-
lan Hältingberget och Knutersvägen som på 
plankartan delvis markerats som ett områ-
de för näringsverksamhet/handel, delvis 
som ett småhusdominerat område och del-
vis som ett friluftsområde. Frågor som gäl-
ler bergssprängning och behandling av jord-
massor avgörs i ett tillståndsförfarande som 
är förenligt med marktäktslagen och miljö-
skyddslagen.

De negativa konsekvenserna från jord-
täktsprojektet vid Hältingberget ska förhin-
dras eller lindras med hjälp av följande åt-
gärder:

 – Verksamheten i området genomförs så 
att inga skadliga ämnen släpps ut i mar-
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ken.
 – De skadliga konsekvenserna för dag-

vattnet minskas genom kontrollerad in-
samling, fördröjning, avledning och be-
handling. 

 – Tillgången till hushållsvatten tryggas för 
de fastigheter som ligger nära projekt-
området. 

 – Trafiksäkerheten förbättras genom man 
lägger till fler trafikljus, gör nya arrang-
emang för körfälten och säkerställer en 
god sikt i korsningarna. Vid den fortsatta 
planeringen ska särskild uppmärksam-
het fästas vid närområdena kring skolor 
och andra känsliga platser. 

 – De skadliga konsekvenserna för fågel-
beståndet kan lindras genom att man 
schemalägger byggnadsåtgärderna ut-
anför häckningstiden.

 – Bullerolägenheter, vibrationer och 
dammspridning bekämpas med effekti-
va medel för att förändringarna i miljön 
ska vara så rimliga som möjligt.

 – De buller-, vibrations- och dammkonse-
kvenser som verksamheterna medför 
liksom verksamheternas konsekvenser 
för yt- och grundvattnet följs upp med 
hjälp av mätningar. 

 – Behandlingen av jordmaterial planeras 
och indelas i etapper så att de skadliga 
konsekvenserna minimeras.

 – Det informeras aktivt om hur projek-
tet fortskrider och om projektets konse-
kvenser.

 – Vid den fortsatta planeringen beaktas 
de kombinerade effekterna av byggan-
det i Östersundomområdet.

4.13 Miljöstörningar
Enligt en av bestämmelserna i generalpla-
nen förutsätts det att man vid den mer de-
taljerade planeringen beaktar begränsning-
arna för placeringen av markanvändningen 
samt skyddsbehoven som föranleds av bul-
ler, trafikutsläpp samt vibrationer och stom-
ljud från spårvägstrafiken.

Den nya markanvändningen orsakar en 
betydande ökning av trafikvolymerna på 
landsvägarna och huvudgatorna i planom-
rådet. Detta ökar även bullret från trafi-
ken. I generalplanen har tät bebyggelse an-
visats också längs huvudlederna, vilket stäl-
ler krav på bullerbekämpningen och den 
mer detaljerade planeringen av farlederna. 
Bullerspridningen kan bekämpas bl.a. med 
hjälp av bullerhinder, tillräckliga skyddsav-
stånd och byggnadernas volymgestaltning. 

Bullret från metrotågen bekämpas längs 

avsnitten ovanför marken med bullerhinder 
som byggs samtidigt med banan. Behovet 
av att dämpa stomljuden och vibrationerna 
från metron tas i beaktande vid planeringen 
av bankonstruktionerna. Bullret från gods-
tågstrafiken ovanför marken längs hamnba-
nan beaktas också vid den mer detaljerade 
planeringen av områdena. Vid den mer de-
taljerade planeringen ska en utredning utar-
betas om trafikbullret, vibrationerna och st-
omljudet från spårtrafiken utarbetas och åt-
gärder anvisas för att de riktvärden för bul-
lernivån som ställs för olika funktioner ska 
uppnås.

Man känner inte till att det skulle finnas 
omfattande markföroreningar som skulle ha 
någon större betydelse för planläggningen 
i generalplaneskedet. Vid den fortsatta pla-
neringen kommer markens föroreningsgrad 
att beaktas med den exakthet som respek-
tive planeringsskede förutsätter. Den tek-
nisk-ekonomiska utredningen tar upp plat-
ser som bör beaktas när förorenad mark be-
handlas vid den fortsatta planeringen.

4.14 Namnbestånd
Namnen på metrostationerna och vissa nu-
varande ortnamn har markerats på general-
planen för att det ska gå lättare att lokalise-
ra olika platser.

4.14.1 Principer för planeringen av 
namnbeståndet
Planeringen av det nya namnbeståndet fort-
skrider parallellt med planeringen av mar-
kanvändningen. Förslag till nya namn läm-
nas av namnkommittéerna i Helsingfors och 
Sibbo och av namngruppen i Vanda. Proces-
sen och principerna sammanfaller i dessa 
kommuner. De nya namnen anges på de-
taljplaneförslagen och godkänns officiellt 
som en del av detaljplanernas innehåll. In-
vånare och andra intressenter har möjlighet 
att uttrycka sina åsikter om namnen när de-
taljplanerna är offentligt framlagda.

Vid planeringen av de nya namnen upp-
rätthålls och bevaras de traditionella och 
vedertagna namn som används flitigt bland 
de nuvarande invånarna. En del av de gam-
la namnen finns bara som en språkversion. 
Namn som av tradition bara funnits på ett 
språk bevaras i regel som enspråkiga. 

År 2008 gjorde Helsingfors en uppteck-
ning av namnen i det område som skulle in-
korporeras med staden som utgångspunkt 
för det kommande namnbeståndet. Två stu-
derande i finska vid Helsingfors universitet 
intervjuade 41 invånare i området och sam-

lade in 428 namn på platser, vägar och lik-
nande. När det gäller Vanda finns det namn-
samlingar både över Västerkullakilen (2008), 
som blev en del av Helsingfors, och Väster-
sundom by (2012).

4.14.2 Ändringar i adressbeståndet 
som orsakades av den partiella 
kommunsammanslagningen
Generalplanen utarbetas för ett område där 
delar har fogats till Helsingfors från Vanda 
och Sibbo. Med anledning av att det funnits 
liknande eller överlappande namn har sju ga-
tu- och vägnamn ändrats i det inkorporera-
de området och fem i det gamla Helsingfors-
området.

4.14.3 Namn på stadsdelar, delområden 
och distrikt i det inkorporerade området
Området som hade inkorporerats med Hel-
singfors indelades i fem stadsdelar: Öster-
sundom (stadsdel 55), Salmenkallio–Sund-
berg (stadsdel 56), Talosaari–Husö (stadsdel 
57), Karhusaari–Björnsö (stadsdel 58) och Ul-
tuna (stadsdel 59). Stadsdelen Ultuna inde-
lades vidare i två delområden: Landbo (del-
område 591) och Puroniitty–Bäckängen (del-
område 592). 

Namnen på stadsdelarna i Vanda bevara-
des, men stadsdelen Västersundom blev nå-
got mindre i den södra delen. Namngruppen 
i Vanda föreslog 11.6.2012 att det gamla by-
centrumet i Västersundom ska kallas Hed-
backa.

I Sibbo förblev namnen på byarna oför-
ändrade. Området som ligger nära Öster-
sundom by och som hör till Sibbo har gått 
under arbetsnamnet Majvik efter gården 
som är belägen i området.  

Av det med Helsingfors inkorporerade 
området bildades ett stordistrikt som he-
ter Östersundomin suurpiiri–Östersundoms 
stordistrikt. Stordistriktet består av ett bas-
distrikt (801 Östersundom). Itäsalmi–Öster-
sundom används fortsättningsvis som namn 
på byn.

4.14.4 Namn på metrostationer
Helsingfors namnkommitté föreslog 
8.12.2010 att de stationer som planeras i 
Helsingforsområdet ska heta Salmenkal-
lio–Sundberg, Östersundom och Sakarin-
mäki–Zachrisbacken. Dessa namn har an-
vänts som preliminära namn under plane-
ringens gång. 

För namngruppen i Vanda rekommen-
derade Helsingfors namnkommitté att 
metrostationen som faller inom Vanda stads 
område ska kallas enspråkigt Västersundom. 
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Dessutom rekommenderade namnkommit-
tén för Sibbo kommun att metrostationen 
som faller inom Sibbo kommuns område ska 
heta Majvik.

Namngruppen i Vanda föreslog att 
metrostationen i Västersundom by och 
stadsdel (30.5.2011) och byggnadsområdet 
(11.6.2012) ska heta Länsisalmi–Västersun-
dom.

I generalplanen har namnen på metrosta-
tionerna angivits enligt ovan nämnda för-
slag med undantag för stationen Salmen-
kallio-Sundberg, som inte tagits upp.

4.14.5 Huvudgatans namn
Helsingfors namnkommitté föreslog 
14.12.2011 att den nya huvudgatan i plane-
ringsområdet ska benämnas Östersundo-
min puistotie – Östersundomsallén. Nam-
net ska ersätta det nuvarande namnet Uusi 
Porvoontie – Nya Borgåvägen, som i många 
sammanhang har förväxlats med Porvoon-
väylä – Borgåleden. Gatan ansluter sig till 
Österleden i den västra ändan. För den del 
av Nya Borgåvägen som går på Sibbosidan 
föreslås ingen namnändring.
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Den växelverkan som förts under beredning-
en av generalplanen beskrivs i fyra rappor-
ter:

 – Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa ja 
yleiskaavaluonnosta koskevat mielipite-
et ja kannanotot sekä niihin annetut vas-
tineet ("Åsikter om och ställningstagan-
den till deltagande- och bedömningspla-
nen och utkastet till generalplan samt 
bemötande av dem"), 9.2.2012

 – Växelverkan under beredningen av för-
slaget till generalplan, 4.11.2014

 – Utlåtanden och anmärkningar som gäl-
ler det 9.12.2014 daterade förslaget till 
generalplan, 15.12.2017

 – Utlåtanden och anmärkningar som gäl-
ler det ändrade förslaget till general-
plan, 19.6.2018.

Informationskanaler
Att planläggningen aktualiserats och de oli-
ka skedena har kungjorts och planhandling-
arna har varit framlagda i ett flertal kanaler. 
Nedan nämns informationskanaler som an-
vänts i olika skeden:

 – Annonser i sju dagstidningar (Helsing-
in Sanomat, Hufvudstadsbladet, Metro, 
Helsingin Uutiset, Sipoon Sanomat, Öst-
nyland och Vantaan Sanomat)

 – De tre kommunernas webbplatser och 
planläggningsöversikter

 – Officiella framlägganden vid informa-
tionstjänsten Virka Info i Helsingfors 
stadshus, stadsplaneringskontoret, ut-
ställningslokalen Laituri, Östra centrums 
bibliotek, Zachrisbackens skola, Öster-
sundoms ungdomsgård samt butiken 
Winberg&Winberg på Björnsö

 – Officiella framlägganden hos kundtjäns-
ten för verksamhetsområdet för mar-
kanvändning, byggnad och miljö i Dick-
ursby och på Västerkulla bibliotek i Van-
da.

 – Officiella framlägganden på Sockengår-
den samt på Nickby och Söderkulla bib-
liotek i Sibbo.

 – Webbplatsen för de tre kommunernas 
gemensamma generalplanen http://yh-

teinenostersundom.fi/
 – Nyhetsbrev till dem som prenumere-

rat på det
 – Begäranden om utlåtanden till myndig-

heter och andra instanser som är viktiga 
med hänsyn till generalplanen.

Samarbete med myndigheterna 
Under hela planläggningsprocessen har 
myndigheterna i de tre kommunerna lik-
som organisationerna inom kommuner-
na samarbetat sinsemellan. Dessutom har 
myndighetssamarbete gjorts med bl.a. med 
samkommunen Helsingforsregionens trafik 
(HRT) och Helsingforsregionens miljötjäns-
ter (HRM) samt Forststyrelsen, Närings-, tra-
fik- och miljöcentralen i Nyland (NTM), Tra-
fikverket, Nylands förbund, och miljöminis-
teriet.

Samarbete med markägare och andra intressenter
YGeneralplanen har beretts i växelverkan 
med markägare, organisationer och andra 
intressenter. Under åren har ett flertal mö-
ten hållits med grupper av ägare och andra 
intressentgrupper. Hur planeringen fortskri-
der har presenterats på ett flertal evene-
mang och diskussioner om planläggningen 
av Östersundom har förts på internet, i tid-
ningar och andra medier. Planeringen har in-
begripit en bred och omfattande dialog mel-
lan planläggarna och intressenterna. Många 
markägare har framfört egna synpunkter 
på utvecklingen av sina marker. En del mar-
kägare har anlitat egna experter på plane-
ring av markanvändning som lagt fram idé-
er för planläggarna i kommunerna. Respon-
sen från olika håll och ur olika synvinklar har 
varit välkommen och främjat beredningen 
av planen.

Under planprocessen har generalpla-
nematerialet presenterats vid flera diskus-
sionsmöten som lockat rikligt med deltaga-
re. I anslutning till framläggandet av planut-
kastet, planförslaget och det ändrade plan-
förslaget har flera diskussionsmöten ordnats 
för allmänheten. Dessutom har generalpla-
nen presenterats på ett flertal andra evene-

mang.
Naturskyddsföreningar i Helsingfors, 

Vanda och Sibbo publicerade tillsammans 
med Nylands miljövårdsdistrikt en alternativ 
markanvändningsplan för generalplaneom-
rådet, en s.k. skuggplan 28.4.2011. De som 
hade utarbetat planen presenterade den in-
om ramen för Östersundom-projektet och 
för ledningsgruppen våren och hösten 2011. 
Skuggplanen togs in som ett alternativ som 
skulle bedömas. 

Kommunikation och växelverkan på nätet
Sedan webbplatsen för kommunernas ge-
mensamma generalplan öppnades på 
adressen www.yhteinenostersundom.fi 
(19.4.2011) fram till sommaren 2017 hade 
den haft sammanlagt över 48 000 besöka-
re och de olika sidorna hade öppnats över 
270 000 gånger. Sammanlagt över 630 kom-
mentarer publicerades på webbplatsen un-
der nämnda period. Nyheter om projektet 
har också publicerats på kommunernas eg-
na webbplatser samt på webbplatsen Nytt i 
Helsingfors www.uuttahelsinkia.fi/sv/oster-
sundom.

5 Kommunikation, deltagande och växelverkan
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6.1 Allmänt
Flera olika specialplaner inom olika plane-
ringsbranscher har utarbetats parallellt med 
planeringen av markanvändningen. Tonvik-
ten har legat på planer i anslutning till spår-
lösningarna. De alternativa trafiksystemen 
har utretts uttömmande under planarbetets 
gång. De viktigaste utredda trafiklösningar-
na beskrivs i följande kapitel om generalpla-
nens planerings- och behandlingsskeden.

De bedömningar av Natura-konsekven-
ser som gjorts för de olika alternativen under 
planarbetets gång har haft stor betydelse 
för den slutliga planlösningen. Bedömning-
arna, deras huvudsakliga innehåll och effekt 
för planlösningen beskrivs i följande kapitel.

Rapporter har publicerats på internet allt-
eftersom de blivit klara. En del av rapporter-
na är delvis föråldrade och har ersatts av nya. 
Men eftersom varje rapport också haft unikt 
innehåll ingår alla i den mycket omfattande 
planeringshelheten. I källförteckningen till 
denna planbeskrivning nämns alla rapporter 
som utarbetats i anslutning till planen. 

Lösningen i generalplanen är ett resultat 
av grundliga utredningar, omsorgsfull plane-
ring och bedömning av alternativen.

6.2 Skeden som föregick 
generalplaneringen

6.2.1 Partiell kommunsammanslagning 
2007
Att huvudstadsregionen i flera årtionden ba-
ra hade vuxit norrut och västerut låg i bak-
grunden till den partiella kommunsamman-
slagningen. Den preliminära planeringen av 
Östersundom startade redan när det blivit 
klart att en partiell kommunsammanslag-
ning skulle göras. De första utkasten gällde 
därför områden som Helsingfors föreslog att 
skulle inkorporeras med staden, dvs. områ-
dena i öster ända till Sibboviken. Området 
förminskades i utredningsmannens fram-
ställan och granskningsområdet för plane-
ringen förminskades i samma mån. Utred-
ningsmannens rapport behandlade vissa 
planeringsfrågor, t.ex. idén bakom en små-

husstad och utvidgningen av metron. 
Till en början hörde Sibboområdet inte 

officiellt till planeringsområdet. Sibbo med-
verkade emellertid i den inofficiella plane-
ringen för att generalplaneområdet i Öster-
sundom skulle kunna knytas på ett naturligt 
sätt till markanvändningen i omgivningen. 
Planeringsområdet för den gemensamma 
generalplanen tog form i slutet av 2009 när 
man hade fattat beslut om att inrätta ett ge-
mensamt organ, Östersundomkommittén. 

För att trygga en balanserad utveck-
ling av Helsingforsregionen beslöt statsrå-
det 28.6.2007 att införliva sydvästra delen 
av Sibbo och den s.k. Västerkullakilen i Van-
da med Helsingfors. Kommunsammanslag-
ningen vann laga kraft 1.1.2009.

6.2.2 Helsingfors preliminära 
planeringsprinciper 2008
Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors god-
kände 11.12.2008 de preliminära principerna 
för planeringen av Östersundom.

6.2.3 Helsingfors-Borgå ramplan (Hepo) 
2009
Helsingfors, Sibbo, Vanda, Borgå samt Ny-
lands och Östra Nylands förbund utarbetade 
gemensamt en ramplan för området mellan 
Helsingfors och Åbo (Hepo) 2009. I rampla-
nen skisserade man upp utvecklingen av 
områdes- och samhällsstrukturen längs den 
långa kustremsan fram till ca år 2050. Ar-
betet hade koppling till utredningen av ut-
gångspunkterna för en gemensam general-
plan för Östersundom. 

En betydande planeringsfråga för 
ramplanen var spårtrafiksystemet för per-
sontrafiken. Spårfrågan var tredelad: spår-
lösningen i 1) Östersundom, 2) Södra Sibbo 
och 3) Borgå. För Östersundom kan spårlös-
ningen vara metro eller snabbspårväg, men 
inte tåg. Tåglösningarna skulle främst tjäna 
Borgå och Sibbo. Metro och snabba spårvag-
nar kan genomföras snabbt och i etapper. De 
skulle tjäna Östersundom och Södra Sibbo. 
En kombination av metro och snabbspårväg 
kan ge strukturella fördelar och fördelar för 
genomförandet.

De nämnder i Helsingfors, Sibbo och 
Borgå som behandlar planläggning godkän-
de de strategiska målen för markanvänd-
ningen i Helsingfors-Borgå ramplan. Målen 
handlar om beredskap att ta emot en fem-
tedel av befolkningstillväxten i regionen un-
der de kommande årtiondena. Samtidigt 
förband sig kommunerna att göra ändring-
ar i områdesstrukturen som förtätar den nu-
varande strukturen, gör det möjligt att ord-
na en bra kollektivtrafik och bygga ut spår-
trafiken. Kommunerna beslöt vidare att lå-
ta vidsträckta landsbygdsområden stå kvar 
obebyggda.

6.2.4 Förutredningar om Östmetron och 
snabbspårvägen 2010
Redan i samband med den partiella kom-
munsammanslagningen ansåg man det klart 
att metronätet ska förlängas till det inkorpo-
rerade området. Planerings- och styrgrup-
perna för den gemensamma generalplanen 
för Östersundom konstaterade emellertid 
att ett nät av snabbspårvägar också bör un-
dersökas som en alternativ lösning som stöd 
för konsekvensbedömningen och det politis-
ka beslutsfattandet. Förutredningar beställ-
des över båda spårlösningarna och användes 
som hjälp vid uppbyggandet av alternativa 
strukturmodeller.

6.2.5 Strukturmodeller 2010
Arbetet med strukturmodellerna gick ut på 
att definiera planeringsområdet för general-
planen och skissera upp omfattningen av det 
nya urbana området och byggnadsområde-
na. Arbetet baserade sig bl.a. på den tidiga-
re utarbetade ramplanen för området mel-
lan Helsingfors och Borgå och på förutred-
ningarna om Östmetron och snabbspårvä-
gen. Till arbetet hörde att identifiera områ-
den som lämpar sig för boende och andra ur-
bana funktioner, men också strukturellt och 
symboliskt viktiga områden.

Arbetet resulterade i 10 olika struktur-
modeller som anvisade de viktigaste nya 
byggnadsområdena och spårtrafiksystemet 
i den urbana strukturen. Strukturmodellerna 
byggde på antagandet om 50 000–80 000 in-

6 Planerings- och behandlingsskeden
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Bild 26. Alternativ strukturmodell – Kusten 1.

vånare. I varje modell föreslogs en egen lös-
ning på sträckningarna för snabbspårvägar 
och metron.

Strukturmodellerna utvärderades och 
jämfördes sinsemellan. Med utgångspunkt i 
granskningen fastställde en arbetsgrupp be-
stående av stads- och kommundirektörerna 
riktlinjerna för utarbetandet av utkastet till 
generalplan. Omfattningen av och kvalite-
ten på byggsätten, den regionala förank-
ringen, Sibbo storskog och Natura 2000-frå-
gorna, kostnaderna, markägoförhållande-
na, flexibiliteten i framtidsperspektivet och 
andra mål för markanvändningen som be-
handlats här utföll bäst i modellen "Kusten 
1". I denna modell är byggandets omfattning 
och kvalitet de mest flexibla med tanke på 
framtiden, metron ger mest regionala och 
kommunöverskridande samarbetsmöjlig-
heter, de centrala och viktigaste byggnads-
områdena finns mellan Borgåleden och Nya 
Borgåvägen och längs dess södra kant. Att 
metron redan är ett befintligt trafiksystem 
vägde tungt i avgörandet. En snabbspårväg 

skulle ha förutsatt ett stort projekt som för-
längning av Österleden, och tidtabellen an-
sågs vara oförutsägbar. Strukturmodell Kus-
ten 1 rekommenderades som utgångspunkt 
för utarbetandet av utkastet till generalplan 
för Östersundom.

6.3 Avtal om att utarbeta en 
gemensam generalplan för 
Östersundom
Helsingfors, Vanda och Sibbo godkände 
24.11.2010 avtalet om utarbetandet av en 
gemensam generalplan och ett tillhörande 
planerings-, behandlings- och beslutssystem 
samt om fördelningen av kostnaderna. 

Ett gemensamt organ som avses i 47 § i 
markanvändnings- och bygglagen, Öster-
sundomkommittén, utarbetar och godkän-
ner den gemensamma generalplanen. Kom-
mittén tillsätts av kommunstyrelsen för 
dess mandatperiod. Följande tjänsteinne-
havare är kommittémedlemmar: Chefen för 
stadsplaneringskontoret i Helsingfors (från 

1.6.2017 sektorchefen för stadsmiljösektorn 
vid Helsingfors stad), stadsplaneringschefen 
i Vanda och utvecklingsdirektören i Sibbo. 
Kommittén svarar i alla skeden av planpro-
cessen för förfaranden kring myndighets-
samarbete, utlåtanden och interaktion, i en-
lighet med markanvändnings- och byggla-
gen. Chefen för planeringsenheten för Öst-
ersundom vid Helsingfors stad agerar som 
föredragande.

Före kommitténs beslutsfattande be-
handlas ärendena i stadsdirektörsgruppen 
för Östersundom. Till gruppen hör biträdan-
de stadsdirektörerna eller -borgmästarna 
med ansvar för planeringen av markanvänd-
ning i Helsingfors och Vanda, Sibbos kom-
mundirektör, de ovan nämnda medlemmar-
na i Östersundomkommittén samt tjänste-
män med ansvar för generalplaneringen i 
kommunerna. 

Det praktiska planerings- och bered-
ningsarbetet görs som ett samarbete mellan 
stadsplanerarna och experterna i Helsing-
fors, Vanda och Sibbo. Arbetet i den enhet 
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Bild 27. Planutkastet som var offentligt framlagt.

vid Helsingfors stad som ansvarar för plane-
ringen av Östersundom styrs av en lednings-
grupp, till vilken kallas företrädare från Van-
da och Sibbo.

Kommittén bereder ett program för del-
tagande och bedömning, ett planutkast och 
ett planförslag och överlåter dem till be-
handling i kommunerna. En förutsättning 
för att kommittén ska kunna fatta beslut om 
godkännande av generalplanen är att kom-
munerna genom kommunfullmäktiges be-
slut har förordat godkännandet. 

6.4 Startskedet
Det första myndighetssamrådet om Öster-
sundoms generalplan hölls 13.12.2010. På 
samrådet presenterades planeringsläget, 
målen för planeringen, planeringsorganisa-
tionen och tidtabellen. En promemoria från 
samrådet finns som bilaga till planbeskriv-
ningen.

Programmet för deltagande och bedöm-
ning (PDB) var framlagt 3–28.2.2011. Om ut-

kastet inlämnades 30 åsikter och ställnings-
taganden. PDB finns som bilaga till beskriv-
ningen.

6.5 Utkastskedet
I utkastskedet fattades beslut om en bered-
nings- och behandlingsprocess i två faser. 
Först bereddes ett preliminärt planutkast, 
som lades fram offentligt för kommentering. 
Utifrån responsen bereddes fem alternativa 
utkast, av vilka ett valdes som underlag för 
den fortsatta planeringen.

6.5.1 Preliminärt planutkast och övrigt 
beredningsmaterial framlagt 21.4–
23.5.2011
Ett preliminärt utkast till generalplan, base-
rat på strukturmodellen Kusten 1, bereddes 
under åren 2010–2011. Det preliminära pla-
nutkastet behandlades av stadsplanerings-
nämnderna i Helsingfors och Vanda, plan-
läggningssektionen i Sibbo och i stads- och 
kommunstyrelserna. Efter att alla tre kom-
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munerna hade förordat framläggandet av 
planutkastet beslöt Östersundomkommit-
tén 15.4.2011 att lägga fram planutkastet 
och det övriga beredningsmaterialet för pe-
rioden 21.4–23.5.2011. Inalles 73 ställnings-
taganden lämnades in om programmet för 
deltagande och bedömning samt bered-
ningsmaterialet.

Inalles 173 åsikter lämnades in om pro-
grammet för deltagande och bedömning 
samt beredningsmaterialet. De flesta syn-
punkterna gällde spårlösningen samt frågor 
med anknytning till naturvården och natu-
ren i allmänhet. Man önskade också alterna-
tiva lösningar och generalplaneutkast för att 
kunna jämföra olika konsekvenser. Enligt Va-
sa förvaltningsdomstols beslut (01/0064/2) 
får allmänna trafikleder (tågförbindelse, dvs. 
HELI-banan) inte byggas i närskyddszonen 
kring grundvattenområdet i Fazers.

Åsikterna och ställningstagandena som 
gäller programmet för deltagande och be-
dömning och utkastet till generalplan, lik-
som bemötandena av dem har samlats till 
följande växelverkansrapport: Osallistumis- 
ja arviointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluon-
nosta koskevat mielipiteet ja kannanotot se-
kä niihin annetut vastineet ("Åsikter om och 
ställningstaganden till deltagande- och be-
dömningsplanen och utkastet till general-
plan samt bemötande av dem"), 9.2.2012.

6.5.2 Alternativen till generalplaneutkast
Utifrån det preliminära utkastet till general-
plan utarbetades fem olika alternativ som 
med olika viktningar byggde på de tankar 
som hade lagts fram i åsikterna och ställ-
ningstagandena. 

Alternativ A var det preliminära planut-
kastet som hade varit framlagt (det s.k. ba-
salternativet) och som de andra alternativen 
jämfördes mot. Spårkollektivtrafiken i alter-
nativet grundade sig på HELI-banan (tågba-
na österut) och på en förlängning av metron 
från Mellungsby till Majvik. Det fanns sex 
metrostationer i alternativ A.

Alternativ B var en version som utveck-
lats på basis av responsen på alternativ A. Al-
ternativ B hade en metrolinje med fem sta-
tioner och en reservering för en snabbspår-
väg i nätverket av huvudgator.

Alternativ C var skyddsplanen som natur-
skyddsorganisationerna hade låtit utarbeta. 
Den grundade sig på metron. Det fanns fy-
ra metrostationer i alternativ C. Byggnads-
områdena hade koncentrerats mycket tätt 
kring metrostationerna. Det fanns betydligt 
mycket mer av grönområden per invånare 
jämfört med de andra alternativen.

Bild 29. Alternativ C.

Bild 28. Alternativ B.
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Alternativ D grundade sig i huvudsak på sys-
temet med snabbspårvägar. Metron hade 
förlängts med ett stationsavsnitt från Mel-
lungsby till korsningen mellan Ring III och 
den förlängda Österleden. Här kunde man 
stiga om antingen till Joker I eller Joker III.
Alternativ E hade en metrolinje med två 
stationer, reserveringar för snabbspårvä-
gar samt ett tåg mellan Borgå och Öster-
sundom. Metron hade förlängts från Mel-
lungsby med två stationer, av vilka den sis-
ta, Zachrisbacken, var en station för omstig-
ning till tåget. Jämfört med de andra alterna-
tiven var byggnadsområdena starkare kon-
centrerade till omgivningen kring järnvägs-
stationen.

Alternativens konsekvenser bedömdes i 
fristående rapporter ("Luonnosvaihtoehto-
jen arviointi ja vertailu", del I och II) och i del-
planer som utarbetades för de andra plane-
ringssektorerna. Man bedömde också alter-
nativens förmåga att uppfylla de uppsatta 
målen. Det ansågs att alternativen B och E 
hade de bästa möjligheterna att uppnå må-
len. Möjligheterna att genomföra alternativ 
E och flexibiliteten i alternativet bedömdes 
dock vara sämre än för alternativ B. I alter-
nativ C skulle målen beträffande till exempel 
utvecklingskorridoren österut, näringslivets 
möjligheter, mångfalden i boendet, småhus-
dominerade bostadsområden och de urbana 
dragen inte komma att uppfyllas. Alternativ 
C ansågs inte ge lika bra möjligheter som de 
andra alternativen att genomföra den efter-
strävade stadsstrukturen med småhus och 
inte heller att säkerställa en tillräcklig plan- 
och tomtreserv.

Alternativen jämfördes också med hän-
syn till trafiksystemet (Strafica 2012). Alter-
nativ E kompletterades så att tågbanan som 
slutade i Zachrisbacken förenades med hu-
vudbanan och metron sträcktes ut till Väs-
tersundom. Detta alternativ (EL) visade sig 
vara det trafikmässigt bästa alternativet. 
Man ansåg dock att möjligheterna att ge-
nomföra tågbanan förknippas med såpass 
stora osäkerhetsfaktorer att byggandet av 
området inte kan hänga på tågbanan.

I jämförelsen av trafiksystemen granska-
des också en vidare utvecklad version av al-
ternativ D (DL), där stommen i trafiknätet i 
stället för metron utgjordes av snabbspår-
vägslinjer som trafikerar från Östra centrum 
till Zachrisbacken och vidare till Majvik och 
Landbo. Systemet förutsatte att metron för-
längs från Mellungsbacka till Västersundom 
för att lindra belastningen på snabbspårsav-
snittet mellan Östra centrum och Västersun-
dom. Det bedömdes emellertid att kapacite-

Bild 30.  Alternativ D.

Bild 31. Alternativ E.
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Bild 32. Preliminärt planförslag (det utvecklade B-utkastet) 28.12.2012.

ten hos ett trafiksystem som grundar sig på 
snabbspårvägar inte kommer att räcka till.

Utifrån de utarbetade alternativen och 
på en jämförelse av utredningarna om dem 
föreslog planeringsgruppen för Östersun-
dom planen det alternativa planutkastet B 
som underlag för den fortsatta planeringen. 
Systemet som grundar sig på metron valdes 
som trafiksystem bl.a. på grund av följande:

 – betydande osäkerhetsfaktorer förknip-
pades med genomförandet av tågbanan

 – en snabbspårväg skulle också förutsätta 
att metron förlängs till Västersundom

 – en snabbspårväg skulle trots nämnda 

förlängning inte ha en tillräcklig kapaci-
tet för den framtida folkmängden

 – metron kan kopplas till ett befintligt sys-
tem vid planområdets gräns och förut-
sätter inga andra regionala investeringar 
eller nya tekniska lösningar

 – en spårförbindelse utan omstigning till 
Helsingfors centrum och Esbo

 – möjligheten att i framtiden förlänga 
metron till Södra Sibbo.
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6.5.3 Behandlingen av utkastet till 
generalplan 2012
Östersundomkommittén beslöt 9.2.2012 
godkänna utkast B till generalplan för Öst-
ersundom och skicka det via kommuner-
nas planläggningsorganisationer till stads- 
och kommunstyrelserna för behandling och 
godkännande för den fortsatta planering-
en. Planutkastet behandlades av stadspla-
neringsnämnderna i Helsingfors och Van-
da, av planläggningssektionen i Sibbo och i 
stads- och kommunstyrelserna. Efter att al-
la tre kommunerna hade tillstyrkt förslaget 
beslöt Östersundomkommittén 7.5.2012 att 

förslaget till den gemensamma generalpla-
nen för Östersundom ska beredas utifrån det 
9.2.2012 daterade alternativet B. På samma 
gång beslöt kommittén att man vid plane-
ringen ska ta fasta på Sibbo kommunstyrelse 
och Vandas och Helsingfors stadsstyrelsers 
anvisningar om den fortsatta planeringen:

Planläggningssektionen i Sibbo konsta-
terade att man vid den fortsatta planering-
en ska säkerställa att betydande olägenhe-
ter för naturvärdena i Natura 2000-område-
na ska förhindras. Kommunstyrelsen tillade 
att sträckningen av den ekologiska korrido-
ren i sydvästlig-nordostlig riktning i Majvik 

ska beaktas så att korridoren utöver åkern 
omfattar tillräckligt med skogsklädda områ-
den (13.3.2012).

Vandas stadsstyrelse framförde att man 
i planen också bör granska alternativet med 
snabbspårvägar i modellen för tätt stads-
byggande (26.3.2012). Dessutom gjordes 
protokollsanteckningar som gällde utveck-
ling av alternativ B i riktning mot alterna-
tiv C, mångsidigare planbeteckningar, stör-
re grönområden i Storträsk, anvisandet av 
snötippar, de offentliga tjänsternas place-
ring, utökat allmänt bruk av strandområden 
samt beaktandet av barns och ungdomars 

Bild 33. Planförslaget som var offentligt framlagt 9.12.2014.
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åsikter.
Helsingfors stadsstyrelse gav följan-

de anvisning om den fortsatta planeringen 
(10.4.2012): När det gäller Kantarnäs i södra 
spetsen av Sundberg ska det säkerställas att 
stränderna inte byggs i strid med rådande 
praxis i Helsingfors. Möjligheterna att byg-
ga stranden på den del av udden som grän-
sar till Borgarviken prövas överlag i förhål-
lande till naturvärdena i området.

6.6 Förslagsskedet
Även planförslagsskedet hade två omgång-
ar. Det första planförslaget lades fram of-
fentligt våren 2015. Med anledning av re-
sponsen på planförslaget, bedömningen av 
Natura-konsekvenserna och förhandlingar-
na mellan myndigheterna gjordes ändringar 
i förslaget. Planförslaget lades fram för an-
dra gången i början av 2018.

6.6.1 Beredningen av förslaget till 
generalplan
Utkastalternativ B, som hade valts som un-
derlag för den fortsatta planeringen, börja-
de bearbetas till planförslag våren 2012. Un-
der arbetet var huvudprinciperna och grund-
strukturen i planen oförändrade, men del-
områdenas gränser, planbeteckningarna 
och -bestämmelserna samt planens yttre ut-
formning reviderades genomgående.

Samordnandet av målen för skyddet av 
Natura 2000-områdena, samhällsstrukturen 
och bostadsproduktionen lyftes fram som 
en central planeringsfråga. Utgångspunkten 
var att skyddsvärdena i Natura 2000-områ-
dena inte får utsättas för betydande olägen-
heter. Parallellt med planeringen startades 
en Natura-bedömning. För att förbättra pla-
nen kompletterades bedömningsprocessen 
med workshopar och gemensamma plane-
ringsmöten. 

Vid bedömningen framkom omständig-
heter som försvårade planeringen. Natu-
ra-områdena har inte avgränsats på naturve-
tenskapliga grunder utan ställvis enligt mar-
kägoförhållandena och kommungränser-
na. Dessutom faller en betydande del av de 
skyddade arternas revir utanför Natura-om-
rådena i Sundberg, på åkrarna som hör till 
Östersundoms gård samt på stränderna av 
Karlvik och Kapellviken.

Under planerings- och bedömningspro-
cessen togs byggnadsområden bort från ut-
kastalternativ B. Planbeteckningar lades till 
för att lindra konsekvenserna för Natura-vär-
dena. Det preliminära planförslaget (en ut-
vecklad version av utkastalternativ B) färdig-

ställdes för Natura-bedömning 28.12.2012.
I Natura-bedömningen av utkastet till 

generalplan för Östersundom (preliminärt 
planförslag/utvecklad version av utkast B, 
FCG, 13.3.2013) konstaterades att de skad-
liga konsekvenserna för Natura-område-
na och särskilt för vissa arter är betydande. 
När det gäller nattskärra och kornknarr ex-
ponerades reviren utanför Natura-område-
na starkt för konsekvenserna.

Man beslöt att fortsätta planeringen 
och Natura-bedömningen. Som en alter-
nativ lösning undersöktes också möjlighe-
ten att ta bort tätortsområdena vid och nä-
ra metrostationen i Sundberg och att ändra 
dem till grönområden. Detta skulle ha inne-
burit att man – mätt i antalet invånare – ha-
de avstått från ett område med ca 10 000 
invånare och att förbindelsen i den urbana 
strukturen mellan tätorterna och havet ha-
de brutits. Alternativet ansågs inte längre 
motsvara utkastalternativ B, som hade god-
känts som underlag för planeringen, och inte 
heller de allmänna mål som i de tidigare be-
sluten hade ställts upp för stadsstrukturen i 
Östersundom t.ex. på regionala grunder.

I syfte att eliminera eller lindra betydan-
de olägenheter gjordes bl.a. följande änd-
ringar i förslaget till generalplan:

 – Byggnadsområdena minskades med 
sammanlagt ca 175 ha i närheten av Na-
tura-områdena och de ekologiska kor-
ridorerna. Av detta anvisades ca 107 ha 
som grönområden, bl.a. Husö i sin hel-
het. I Sundberg anvisades ca 68 ha som 
en utvidgning naturskyddsområdet.

 – Spår- och gatuförbindelsen genom Kan-
tarnäsberget, som ändrats till natur-
skyddsområde, ändrades ställvis till en 
tunnel.

 – Byggnadsområden nära Natura-områ-
det och de ekologiska korridorerna änd-
rades till tätortsområden vars särdrag 
bevaras. Med andra ord minskades möj-
ligheterna att bygga till på de nuvaran-
de byggplatserna. Ändringen gällde bl.a. 
områden på Långören och Husö samt 
i närheten av Kasaberget och Borgåle-
den.

 – Området vid Norrberget ändrades från 
ett bostadsdominerat område till ett 
område för näringsverksamhet, bl.a. 
för att minska trycket på närrekreation i 
Sibbo storskogs nationalpark.

 – Sättet att beteckna naturskyddsområ-
den och Natura-områden ändrades så 
att det är förenligt med förordningen.

 – Sättet att beteckna grönområden änd-
rades. För att förtydliga konsekvensbe-
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dömningen gjordes en indelning i fri-
luftsområden och rekreationsområden. 

 – För att minska trycket på rekreations-
bruk i naturområden utökades planbe-
stämmelserna med en bestämmelse om 
att tillräckliga områden för närrekrea-
tion ska genomföras i tätortsområdena 
och med en bestämmelse om att rekre-
ationsområdena ska genomföras samti-
digt med bostadsproduktionen.

 – För att styra rekreationsbruket i natur-
områden till rekreations- och friluftsom-
råden lades en bestämmelse till om att 
friluftslederna ska byggas före tätorts-
områdena i respektive omgivning.

 – För att åtgärder som lindrar de skadli-
ga konsekvenserna, såsom att behand-
la skogarna och bygga friluftsleder, ska 
kunna vidtas i god tid före byggandet, 
utökades planen med en bestämmelse 
om att generalplanen styr markanvänd-
ningen och byggandet genom åtgärder 
som lindrar de skadliga miljökonsekven-
serna av byggandet.

I Natura-bedömningen för förslaget till ge-
neralplan (10.10.2014, Sito) konstateras att 
planförslaget inte kan bedömas ha bety-
dande försämrande konsekvenser för Natu-
ra-området Sibbo storskog. Genomförandet 
av förslaget till generalplan medför indirekta 
konsekvenser för naturvärdena i Natura-om-
rådet Svarta backens lund och fågelområdet 
i Östersundom i sådan utsträckning att trös-
keln för betydande olägenhet överskrids be-
träffande fågelbeståndet (järpe, nattskärra 
och kornknarr). För att lindra de betydan-
de olägenheterna borde byggnadsområ-
det i Sundberg förminskas avsevärt. Vidare 
borde man säkerställa att häckningsmiljöer-
na för kornknarr bevaras i de öppna omgiv-
ningarna.

Generalplanen hade redigerats kraftigt 
under planeringsarbetet för att minska de 
skadliga konsekvenserna för naturen. Med 
stöd av Natura-bedömningen för planförsla-
get kunde man dock fastställa att en lindring 
av de betydande olägenheterna för vissa ar-
ter skulle förutsätta att fler genomgripande 
ändringar i planlösningen och att vidsträck-
ta byggnadsområden ändras till grönområ-
den. Det ansågs att ändringar av det här sla-
get ändrar planens grundläggande struktur 
och planeringsprinciper såpass mycket att 
förslaget inte längre motsvarar utkastalter-
nativ B, som hade godkänts som underlag 
för planeringen, och inte heller de allmän-
na mål som i tidigare beslut hade ställts upp 
för stadsstrukturen i Östersundom. Dessut-
om skulle en minskning av byggnadsområ-

dena avsevärt försämra den ekonomiska ge-
nomförbarheten av planen. Därmed beslöt 
man lägga fram planförslaget för behandling 
i kommunerna trots att det i Natura-bedöm-
ningen hade konstaterats att planlösningen 
till vissa delar medför betydande olägenhe-
ter.

6.6.2 Behandlingen av förslaget till 
generalplan 2014
Östersundomkommittén beslöt 27.10.2014 
att skicka planförslaget till via respekti-
ve kommuns planläggningsorganisation till 
stads- och kommunstyrelserna för behand-
ling. Planutkastet behandlades av stadspla-
neringsnämnderna i Helsingfors och Van-
da, av planläggningssektionen i Sibbo och 
i stads- och kommunstyrelserna. Efter alla 
tre kommunerna tillstyrkt förslaget beslöt 
Östersundomkommittén 9.12.2014 att läg-
ga fram förslaget till generalplan offentligt, 
ge bemötanden enligt växelverkansrappor-
ten av de framförda åsikterna samt begära 
utlåtanden enligt 20 § i markanvändnings- 
och byggförordningen.

6.6.3 Förslaget till generalplan framlagt 
26.1–4.3.2015
Om förslaget till generalplan inlämnades in-
alles 49 utlåtanden. Tryggandet av naturvär-
dena, ett fungerande trafiksystem och gene-
ralplanens genomförbarhet var teman som 
lyftes fram i utlåtandena. I utlåtandena tog 
man dessutom ställning till bl.a. lösningar-
na för handeln, bevarandet av kulturmiljöns 
värden samt möjligheterna att stävja och an-
passa sig till klimatförändringen.  

Om förslaget till generalplan inlämna-
des inalles 67 anmärkningar. Efter framlägg-
ningstiden inkom därtill 5 brev om bered-
ningen av planen. I ett av breven ingick en 
medborgaradress som hade undertecknats 
av 35 personer. Synpunkter lades fram om 
byggandets omfattning och placering, tra-
fiken, naturmiljön och -värdena samt plan-
läggningsprocessen och bemötandet av 
markägarna. Dessutom framfördes ett stort 
antal synpunkter som gällde enskilda avgö-
randen i olika delområden.

Utlåtanden och anmärkningarna samt 
bemötanden som gavs på dem har samlats 
till en separat växelverkansrapport.

6.6.4 Beredningen av det ändrade 
förslaget till generalplan
Efter att förslaget till generalplan hade va-
rit framlagt konstaterades det att det inte är 
möjligt att godkänna generalplanen som så-
dan utan dispens från statsrådet. Det fanns 
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två alternativa vägar att gå vidare: att ändra 
planen så att det inte uppkommer några be-
tydande olägenheter för Natura-värdena, el-
ler att godkänna planen utifrån dispens be-
viljad av statsrådet (dvs. att gå emot Natu-
ra-bedömningen och NTM-centralens utlå-
tande). Våren 2015 började man utreda vil-
ket alternativ planeringen skulle fortsätta 
på. Det blev således aktuellt att undersöka 
olika markanvändningsalternativ för att man 
därefter på basis av rätta fakta skulle kunna 
välja mellan att ändra planen eller att god-
känna planen med dispens.

Syftet med utarbetandet och jämförel-
sen av olika alternativ var att undersöka om 
det finns en sådan godtagbar lösning som 
inte skulle medföra betydande olägenhe-
ter för naturvärdena i Natura-området men 
som på samma gång skulle vara ändamål-
senlig med hänsyn till stadsstrukturen och 
ekonomiskt genomförbar. Ett alternativ var 
att undersöka alternativen till markanvänd-
ning som en del av en miljökonsekvensbe-
dömning (MKB), där man skulle jämföra och 
bedöma såväl de enskilda alternativen till 
markanvändning i planområdet som olika 
spårsystemlösningar. En MKB-process skul-
le kanske också resultera i att inget av de un-
dersökta alternativen uppfyller specialvillko-
ren och att man därför skulle bli tvungen att 
ansöka om dispens för godkännandet av ge-
neralplanen hos statsrådet.

I markanvändningsalternativen sträva-
de man efter att ta fram de stora principlös-
ningarna som var betydelsefulla med hänsyn 

till Natura-värdena. När det gäller uppkom-
sten av olägenheter för Natura-värdena var 
byggnadsområdenas placering och invåna-
rantalen nära Natura-områdena i nyckelpo-
sition. Man drog den slutsatsen att tröskeln 
för när en betydande olägenhet uppkom-
mer kan fås fram genom att man utarbetar 
markanvändningsmodeller där man mins-
kar markanvändningens omfattning och an-
talet invånare i närheten av Natura-område-
na. Med samma metod var det också möj-
ligt att ta reda på vilka effekter trycket på re-
kreationsbruk hade för uppkomsten av bety-
dande olägenheter. Trafiksystemet i anslut-
ning till markanvändningen var ingen vä-
sentlig variabel för uppkomsten av olägen-
heter, men det konstaterades att trafiksys-
temet återspeglas i den ekonomiska genom-
förbarheten av olika alternativ eftersom oli-
ka trafiksystem medför olika kostnader.

Under arbetet fördes diskussioner mel-
lan kommunerna, miljöministeriet och 
NTM-centralen i Nyland. I diskussionerna 
strävade man efter att hitta en planlösning 
där naturskyddsvärdena i Natura-området 
och planens innehållsmässiga och planeko-
nomiska intressen kan mötas. Utifrån dis-
kussionerna utarbetades två alternativ för 
markanvändningen. I dessa hade byggan-
de alltjämt anvisats till det centrala området 
av Sundberg, men byggandet hade mins-
kats till omfattningen och omfånget jämfört 
med det generalplaneförslag som hade varit 
framlagt. I det sammanhanget beslöt man 
att inte fortsätta MBK-processen. På basis av 

Bild 34. Arbetsversioner av generalplanen "Win-Win 1" och "Win-Win 2" 9.11.2016.
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Bild 35. Preliminärt planförslag 15.12.2016 (s.k. norra metrolinjen).

alternativen (som hade arbetsnamnen Win-
Win 1 och Win-Win 2, bild 33) gjordes en mel-
lanbedömning beträffande Natura-området 
(expertutlåtande om Natura-området med 
hänsyn till generalplanen för Östersundom, 
9.2.2016, Ramboll Finland AB), som visade 
att byggnadsområdet i Sundberg borde för-
minskas ytterligare.

Med utgångspunkt i Natura-mellanbe-
dömningen togs fler byggnadsområden 
bort, och lades till planbeteckningar och -be-
stämmelser som skyddar naturvärdena och 
lindrar konsekvenserna för Natura-värdena. 
I syfte att eliminera eller lindra betydande 

olägenheter gjordes bl.a. följande ändring-
ar i förslaget till generalplan:

 – Metrolinjen flyttades så att den gick 
längre norrut på banavsnitten mel-
lan Mellungsby och Östersundoms 
metrostationer. På grund av ändringar-
na i metrolinjen försköts tyngdpunkten 
i byggandet längre bort från det södra 
Natura-området.

 – Stationen i Västersundom och de an-
knutna byggnadsområdena flyttades 
längre norrut närmare anslutningen till 
Borgåleden och Ring III.

 – Byggnadsområdena på nordvästra sidan 

av korsningsområdet Ring III/Österleden 
togs bort.

 – Metrostationen i Sundberg och bygg-
nadsområdena intill den togs bort.

 – De områden som ligger närmast Natu-
ra-området i söder (Sundberg, Marback-
en, Ribbingö, Kantarnäs och Husö) an-
visades som ett utredningsområde där 
markanvändningen ska avgöras i en se-
parat delgeneralplan.

 – Beteckningar och bestämmelser som 
tryggar Natura-värdena lades till i pla-
nen.

Man kan tolka det så att den kraftiga ned-
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skärningen i byggnadsområdena delvis stod 
i strid med de mål som ställts för generalpla-
nen. Med anledning av denna lösning öka-
des effektiviteten i byggområden på andra 
ställen, särskilt inom metrozonen. Om den 
12.10.2016 daterade arbetsversionen (som 
gick under arbetsnamnet Norra metroalter-
nativet) gjordes heltäckande utredningar, 
även en Natura-bedömning (Ramboll Fin-
land Ab 15.12.2016). Den norra metrolinjen 
och de ändringar som gjordes i generalpla-
nen med anledning av den upplevdes så be-
tydelsefulla att man ville presentera försla-
get för invånarna i området redan före det 
officiella framläggandet av planen. Inalles 
fem invånarmöten ordnades och de, vars 
fastigheter berördes mest av ändringarna, 
inbjöds särskilt till dessa möten.

Enligt den Natura-bedömning som ha-
de gjorts över det norra alternativet till met-
rolinje skulle inga betydande, negativa kon-
sekvenser uppkomma. Resultaten av utred-
ningen om byggbarheten för metron visa-
de emellertid att den norra metrolinjen an-
tagligen skulle kosta över 100 milj. euro mer 
jämfört med en rakare linje. Bland annat av 
denna anledning ansåg man det befogat att 
också undersöka genomförbarheten hos 
det s.k. direktmetroalternativet med hän-
syn till markanvändningen och trafiken, och 
att sammanställa motsvarande utredningar 
över det alternativet. En av de största änd-
ringarna var att flytta metrolinjen längre sö-
derut, vilket hade konsekvenser särskilt för 
områdena på Vandasidan.

I det ändrade planförslaget (som kallad-
es det raka metroalternativet) gjordes ytter-
ligare följande ändringar:

 – Metrolinjen flyttades söderut (rätades 
ut).

 – Planen tar inte ställning till var metro-
banan ska gå under eller ovanpå marken 
(olika versioner har undersökts).

 – I byggnadsområdena på Vandasidan för-
sköts tyngdpunkten från Borgåleden sö-
derut till metrostationen och den nya 
huvudgatan i Västersundom.

 – Byggnadsområdet i Västersundom in-
delades i etapper så att det i varje läge 
finns en fungerande ekologisk förbindel-
se i sydlig-nordlig riktning som tryggar 
Natura-värdena.

 – Ett stort grönfinger – en större ekologisk 
förbindelse bildades på västra sidan av 
byggnadsområdet i Västersundom.

 – Den ekologiska förbindelsen stärktes 
genom bestämmelser om den del av för-
bindelsen som ska utvecklas.

 – Bestämmelserna om handeln ändrades 
bl.a. med anledning av ändringen i MBL.

 – Gatusträckningar ändrades.
 – Högshusdominerade områden lades till 

längs huvudgatan.
 – På Björnsö ändrades t.ex. ett småhusdo-

minerat område i norra delen till ett om-
råde som domineras av stadssmåhus.

 – Bestämmelserna kompletterades.
När det gäller resultaten från utredningen 
om det kommersiella servicenätet, trafiksys-
temutredningen och bedömningen av kon-

sekvenserna för naturen fanns det inga be-
tydande skillnader mellan generalplaneal-
ternativet med den norra metron respekti-
ve den raka metron. Över det raka alterna-
tivet gjordes också en bedömning av konse-
kvenserna för Natura 2000-nätverket enligt 
naturvårdslagen (Sito Oy & Ympäristösuun-
nittelu Enviro Oy, 2017). Bedömningen visa-
de att det raka alternativet inte medför någ-
ra betydande negativa konsekvenser. 

Enligt resultaten från planekonomiska 
kalkyler och den ekonomiska bedömning-
en är planlösningen med en rak metro bätt-
re. Dessutom uppskattas det att kostnader-
na för att bygga en rak linje blir mer än 100 
milj. euro lägre (Östersundomin metron ra-
kennettavuus- ja kustannustarkastelu, Si-
to Oy 2017). En rak metrolinje ansågs också 
ge andra betydande fördelar, som en bätt-
re stadsstruktur kring stationen i Västersun-
dom och en bredare ekologisk förbindelse 
mellan Svarta backen och Sibbo storskog.

 Gruppen av stadsdirektörer i Östersun-
domområdet beslöt 21.4.2017 att det änd-
rade generalplaneförslaget, som ska läggas 
fram offentligt, ska beredas med den direk-
ta metrolinjen som grund.

6.6.5 Behandlingen av det ändrade 
generalplaneförslaget 2017
Sommaren 2017 beslöt Östersundomkom-
mittén att begära utlåtanden om det änd-
rade förslaget till gemensam generalplan 
för Östersundom av Helsingfors stad, Van-
da stad, Sibbo kommun och NTM-centralen i 

Bild 36. Metrolinjen enligt generalplaneförslaget 2017 samt sträck-ningar som undersökts därefter (Sito Oy 31.5.2017).
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Bild 37. Det ändrade förslaget till generalplan 15.12.2017 

Nyland (26.6.2017). Utlåtanden begärdes ef-
tersom man ville säkerställa att det finns för-
utsättningar för ett godkännande av plan-
förslaget innan planen läggs fram på offent-
ligt på nytt.

Helsingfors och Sibbo hade inget att an-
märka på innehållet i planförslaget. Vanda 
föreslog några justeringar i de planbeteck-
ningar och -bestämmelser som gäller områ-
dena i Vanda. NTM-centralen i Nyland fram-
förde behov av ändringar beträffande utred-
ningsområdet, den ekologiska förbindelsen 
mellan Svarta backen och Sibbo storskog 
samt en nya planskild anslutning som hade 

anvisats vid Borgåleden. NTM-centralen la-
de vidare fram ett antal anmärkningar, jus-
teringar och kompletteringar i planmateri-
alet som gällde notade naturtyper, bestäm-
melserna om detaljhandeln, trafiksyste-
met, området för behandling av jordmassor 
samt planbestämmelserna överlag. Dessut-
om konstaterade NTM-centralen att metro-
projektet förutsätter ett MKB-förfarande. 
Utlåtandena samt bemötandena som gavs 
på dem har samlats till en separat växelver-
kansrapport.

Bedömningen av Naturakonsekvenser-
na, som hade utarbetats över det ändra-

de planförslaget, hade vid samma tidpunkt 
skickats på remiss till NTM-centralen i Ny-
land och till innehavarna av naturskyddsom-
rådet. I sitt utlåtande (27.10.2017) om Natu-
rabedömningen (Sito Oy & Ympäristösuun-
nittelu Enviro Oy, 2017) anser NTM-centra-
len – avvikande från slutledningarna från Na-
tura-bedömningen – att konsekvenserna av 
det nya förslaget till generalplan för Öster-
sundom trots de förmildrande åtgärder som 
föreslagits i Naturabedömningen alltjämt är 
klart negativa för de naturvärden som ligger 
till grund för skyddet i Natura 2000-områ-
det Svarta backens lund och fågelområdet 
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i Östersundom (FI0100065): kornknarr, jär-
pe, de silikatrika klipporna och den harmo-
niska helheten ur fåglarnas synvinkel. En-
ligt NTM-centralen kan betydande skadliga 
konsekvenser undvikas genom följande änd-
ringar i förslaget till generalplan:

 – Sundberg-Kantarnäsberget anvisas som 
ett naturskyddsområde. Fridlysningsbe-
stämmelser gör det möjligt att utfärda 
förbud och begränsningar som behövs 
för att styra rekreationsbruket. Till öv-
riga delar avgörs markanvändningen så 
att områdena anvisas obebyggda främst 
för rekreationsbruk.

 – Den ekologiska skogsförbindelsen till 
Sibbo storskog breddas och bevarandet 
av den tryggas tills en eventuell ersät-
tande skogsförbindelse har hittats och 
konstaterats fungera.

När det gäller Sibbo storskog anser 
NTM-centralen att förslaget till generalplan i 
sig eller i kombination med andra kända pro-
jekt och planer inte avsevärt försämrar de 
naturvärden som ligger till grund för Natura 
2000-området Sibbo storskog (FI0100066), 
om de föreslagna förebyggande åtgärder-
na vidtas. Slutsatserna i Forststyrelsens ut-
låtande om Naturabedömningen samman-
faller med NTM-centralens utlåtande.

Med anledning av Vanda stads och 
NTM-centralen i Nylands utlåtanden gjor-
des följande justeringar i planförslaget inn-
an det lades fram offentligt (bild 37):

 – Åkerområdena vid Westerkulla anvisa-
des med beteckningen MA, landskaps-
mässigt värdefullt åkerområde.

 – Området som ansluter sig till åkrarna vid 
Westerkulla gård anvisades med beteck-
ningen för ett grönområde.

 – Gatan som hade anvisats mellan det 
etappindelade området i Västersundom 
och rekreationsområdets gräns flytta-
des innanför byggnadsområdet i Väster-
sundom.

 – Planbestämmelserna preciserades bl.a. 
när det gäller bestämmelserna om del 
av en ekologisk förbindelse och om de-
taljhandeln.

 – Planbeskrivningen kompletterades med 
uppgifter bl.a. om utredningsområ-
det, beteckningen för del av en ekono-
misk förbindelse som ska utvecklas, det 
etappvisa byggnadsområdet samt om-
rådet för behandling av jordmassor.

 – Bilagorna Målinriktad plan för grönst-
rukturen, Målinriktad plan för rekrea-
tionsnätet och Målinriktad plan för grö-
nområdes- och rekreationsnätet uppda-
terades.

 – Rapporten över konsekvensbedömning-
en kompletterades med uppgifter bl.a. 
om utredningsområdet, beteckningen 
för del av en ekonomisk förbindelse som 
ska utvecklas, det etappvisa byggnads-
området samt området för behandling 
av jordmassor.

Därtill gjordes följande ändringar:
 – Gränserna kring rekreationsområdet 

mellan byggnadsområdena i Västersun-
dom och Östersundom flyttades.

 – Med stöd av förslaget till landskapsplan 
ändrades bestämmelsen om att tidspla-
nen är bunden till beslutet om att bygga 
metroförbindelsen så att den inte gäller 
Västerkulla i Vanda.

 – Behovet av en rekreationsförbindel-
se i Bäckängen utstakades mer centralt. 
De ändringar som NTM-föreslog om att 
ändra utredningsområdet till ett natur-
skydds- och rekreationsområde och att 
göra det etappvisa byggnadsområdet 
bredare gjordes inte, eftersom det an-
sågs att NTM-centralens synpunkter om 
tryggandet av naturvärdena har beak-
tats i planbestämmelserna och genom 
kompletteringarna till dem. 

6.6.6 Det ändrade förslaget till 
generalplan framlagt 11.1–9.3.2018
Det ändrade förslaget till generalplan var 
framlagt mellan den 11 januari och 9 februa-
ri 2018. Under framläggningstiden inkom in-
alles 75 anmärkningar, i vilken anmärkning-
en från NTM-centralen i Nyland ingår. Före 
framläggningstidens utgång inkom 16 utlå-
tanden. Utlåtandena och anmärkningarna 
samt bemötandena som gavs på dem har 
samlats till en separat växelverkansrapport.

6.6.7 Beredningen av det reviderade 
förslaget till generalplan
Myndigheternas samråd i förslagsskedet 
hölls 19.4.2018. Promemorian finns som bi-
laga till beskrivningen. Med anledning av ut-
låtandena och anmärkningarna och förhand-
lingarna gjordes följande ändringar i gene-
ralplanen. Motiveringarna till ändringarna 
har beskrivits i växelverkansrapporten. Änd-
ringarna är av sådan art att förslaget till ge-
neralplan inte behöver läggas fram på nytt. 
Ändringar som gjorts i plankartan, planbe-
teckningarna och planbestämmelserna efter 
att det ändrade planförslaget var framlagt:

 – Den nya planskilda anslutningen vid 
Borgåleden har ändrats till en reserve-
ring för en planskild anslutning. En bro 
har lagts till vid reserveringen för anslut-
ningen. Följande bestämmelse gäller re-

serveringen: "För att den planskilda an-
slutningen ska kunna genomföras förut-
sätts att anslutningen uppfyller de mål 
för servicenivån som fastställts för det 
europeiska TEN-T-kärnnätet.”

 – Utredningsområdets gräns har ändrats 
så att området inte längre omfattar pri-
vatägd mark. Beteckningen för utred-
ningsområdet har preciserats: "Utred-
ningsområde med särskilda naturvär-
den", och bestämmelsen lyder så här: 
"Området har naturvärden som ligger 
till grund för skyddet av ett angränsande 
Natura-område. I skötseln, användning-
en och den mer detaljerade planeringen 
av området ska man se till att dessa vär-
den inte avsevärt försämras. Omedel-
bart efter att generalplanen trätt i kraft 
ska en plan som styr naturvården och re-
kreationsbruket utarbetas och genom-
föras, samt en uppföljning av naturvär-
dena i området startas. Markanvänd-
ningen och behövliga skyddsområden 
avgörs vid den mer detaljerade plane-
ringen. Dessförinnan får inga nya bygg-
nader placeras i området, och åtgär-
der som förändrar landskapet förutsät-
ter tillstånd för miljöåtgärder." För ut-
redningsområdet gäller dessutom en 
bestämmelse om tajmningen: "För ut-
redningsområdet ska en mer detalje-
rad plan utarbetas och behövliga na-
turskyddsområden inrättas innan anta-
let invånare på ett avstånd av 1 kilome-
ter från utredningsområdet överstiger 
10 000.”

 – Beteckningen för etappvist byggande 
i Västersundom har tagits bort och er-
satts med tidsbestämmelsen: "Vid den 
mer detaljerade planeringen och ge-
nomförandet av bostadsområdet i Väs-
tersundom bör man säkerställa att en 
fungerande ekologisk förbindelse, längs 
vilken skogsarterna kan förflytta sig, be-
varas mellan Sibbo storskogs national-
park och Natura 2000 nätverkets områ-
de Svarta backens lund och fågelområ-
det i Östersundom. Förbindelsen får in-
te försämras förrän en ny ekologisk för-
bindelse blivit tillgänglig väster om Väs-
tersundom.”

 – Två inloppstunnlar för avloppsrenings-
verket och en utloppstunnel har lagts till 
på plankartan.

 – Områdena med bostadshus som låg 
på ett friluftsområde i norra delen av 
Bäckängen har ändrats till "område vars 
särdrag bevaras".

 – I Västersundom har området vars sär-
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drag ska bevaras utökats något.
 – En underjordisk 400 kV jordkabel mellan 

Västersundom och Vikbacka har lagts till 
i Västerkulla- och Fagerstaområdet.

 – På Långören och Skutholmens västra 
strand har naturskyddsområdets gräns 
justerats så att den följer den av Forst-
styrelsen förvaltade marken.

 – I Majvik har det höghusdominerade om-
rådet utvidgats något på basis av när-
mare planering.

 – Dubbelbeteckningen Sibbo storskog har 
lagts till på plankartan.

 – Ortsnamn som använts i planbeskriv-
ningen och som är viktiga för planen har 
lagts till på plankartan. 

 – Beteckningen som gäller Granö har utö-
kats med följande: "Fast bosättning som 
stöder sig på den befintliga bystruktu-
ren och vattentrafiken tillåts i liten om-
fattning.”

 – Följande bestämmelse gäller båthamns-
området: "I området tillåts sådan verk-
samhet som betjänar båtlivet samt bo-
sättningen och rekreationsbruket i skär-
gården, och som kan vara belägen i när-
heten av bosättning.”

 – Följande har lagts till bland de allmän-
na bestämmelserna: I den mer detalje-
rade planeringen ska följande beaktas: 
arter som kräver särskilt skydd och be-
skrivningens kartbilaga "Värdefulla na-
turobjekt".

 – På plankartan och i bestämmelserna har 
dessutom gjorts tekniska ändringar som 
gör texten lättare att läsa och som inte 
påverkar innehållet.

 – Förekomster av grön sköldmossa har 
lagts till på bilagekartan "Värdefulla na-
turobjekt".

 – Beskrivningen, rapporten över konse-
kvensbedömningen, rapporten över be-
dömningen av konsekvenserna för na-
turen och den teknisk-ekonomiska ut-
redningen har uppdaterats och komplet-
terats.

6.7 Godkännande
Enligt kommunernas avtal om att utarbeta 
en gemensam generalplan är det kommu-
nernas gemensamma organ Östersundom-
kommittén som beslutar om godkännandet 
av generalplanen. Förutsättning för god-
kännandet i kommittén är att stadsfullmäk-
tige i Helsingfors och Vanda samt kommun-
fullmäktige i Sibbo har bifallit godkännan-
de av planförslaget genom beslut med sam-

ma innehåll. 
Östersundomkommittén beslöt 

19.6.2018 att överlämna det justerade plan-
förslaget till Helsingfors, Vanda och Sibbo 
för behandling. Vanda stadsfullmäktige be-
slöt 24.9.2018 att förorda godkännande av 
den gemensamma generalplanen för Öst-
ersundom. I sitt beslut konstaterar Vanda 
dessutom att man i anslutning till planen 
inte har avtalat om principerna för genom-
förandet av trafiknätet och kommunaltek-
niken, och att Vanda genom beslutet i frå-
ga inte förbinder sig till att genomföra eller 
ersätta kostnaderna för att genomföra tra-
fiknätet och kommunaltekniken. Sibbo kom-
munfullmäktige beslöt 8.10.2018 att förorda 
godkännande av generalplanen. Helsingfors 
stadsfullmäktige beslöt 24.10.2018 att för-
orda godkännande av general planen. Målet 
är att Östersundomkommittén ska godkän-
na generalplanen under år 2018.

6.8 Beslut som gäller utarbetandet 
av generalplanen

 – Avtal om att utarbeta en gemensam ge-
neralplan och om systemet för plane-
ring, behandling och beslutsfattande 
samt kostnadsfördelningen, Helsingfors, 
Vanda och Sibbo 24.11.2010

 – Generalplanen aktualiserades och pro-
grammet för deltagande och bedöm-
ning lades fram offentligt, Östersun-
domkommittén 1.2.2011

 – Beslut om offentligt framläggande av 
det preliminära planutkastet och bered-
ningsmaterialet, Östersundomkommit-
tén 15.4.2011

 – Alternativ B till planutkast som underlag 
för den fortsatta planeringen, Östersun-
domkommittén 9.2.2012

 – Förslaget till generalplan bereds utifrån 
det 9.2.2012 daterade B-alternativet, 
Östersundomkommittén 7.5.2012

 – Framläggande av förslaget till general-
plan, Östersundomkommittén 9.12.2014

 – Utlåtanden om det ändrade förslaget till 
generalplan begärs av Helsingfors, Van-
da, Sibbo och NTM-centralen; Östersun-
domkommittén 26.6.2017

 – Framläggande av det ändrade förslaget 
till generalplan, Östersundomkommit-
tén 15.12.2017

 – Generalplanförslaget överlämnas till 
kommunerna för godkännande, Öster-
sundomkommittén 19.6.2018

 – Vanda stadsfullmäktige förordar god-
kännande av förslaget till generalplan, 

24.9.2018
 – Sibbo kommunfullmäktige förordar 

godkännande av förslaget till general-
plan, 8.10.2018

 – Helsingfors stadsfullmäktige förordar 
godkännande av förslaget till general-
plan, 24.10.2018

 – Godkännande av förslaget till general-
plan, Östersundomkommittén, mål: de-
cember 2018.

6.9 Beslut som gäller 
planeringsområdet

 – Statsrådets beslut om att inkorpo-
rera Östersundomområdet och den 
s.k. Västerkullakilen med Helsingfors 
(28.6.2007). Området sammanslogs 
med Helsingfors 1.1.2009.

 – Efter statsrådets beslut utfärdades 
12.6.2008 ett fem års byggförbud och 
åtgärdsbegränsning med tanke på arbe-
tet med att utarbeta en generalplan i de 
områden av Östersund som hör till Hel-
singfors (med undantag för bl.a. en del 
av Björnsö och Landbo).

 – Preliminära planeringsprinciper för Öst-
ersundom (H:fors stadsplanerings-
nämnd 11.12.2008.

 – Beslut om att grunda Östersundomkom-
mittén (2009).

 – Vanda Energi Ab beviljas miljötillstånd 
för ett avfallskraftverk i Långmosseber-
gen (Nylands miljöcentral 30.12.2009).

 – I de områden som hör till Sibbo (Maj-
vik och Granö) beslöt kommunstyrel-
sen (1.3.2011 § 77) att byggförbudet 
och åtgärdsbegränsningen ska gälla till 
31.12.2015. 

 – Sibbo storskogs nationalpark inrättas, 
lagen trädde i kraft 1.5.2011.

 – Byggförbudet och åtgärdsbegränsning-
en förlängdes för utarbetandet av gene-
ralplanen fram till 23.6.2018 (H:fors ss 
10.6.2013 § 699).

 – Godkännande av etapplandskapsplan 
2 för Nyland och uteslutande av Öster-
sundom ur planen (landskapsfullmäkti-
ge 20.3.2013).

 – Beslut om tillämpning av miljökonse-
kvensbedömning på spårprojektet i Öst-
ersundom 28.5.2014 (NTM Nyland).

 – Sibbo kommunstyrelse beslöt förlänga 
byggförbudet och åtgärdsbegränsning-
en i Majvik och Granö (2.2.2016 § 24) 
med fem år t.o.m. 2.2.2021.

 – NTM-centralens utlåtande om MKB-be-
skrivningen som gällde jordmaterial 
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Bild 38. Byggförbudsområdet i Helsingfors (Stadsmiljönämnden 12.6.2018).

(10.11.2016).
 – Byggförbudet och åtgärdsbegränsning-

en förlängs för utarbetandet av general-
planen fram till 23.6.2023 (bild 38) (H:-
fors stadsmiljönämnd (12.6.2018 § 342) .

 – Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Öster-
sundomområdet, godkännande av land-
skapsplanen (12.6.2018).
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7.1. Planens konsekvenser
Bedömningen av generalplanens konse-
kvenser redogörs för i en separat rapport. I 
tabellen nedan ges en sammanfattning av 
konsekvenserna.

Planen har dels betydande positiva, dels 
betydande negativa konsekvenser. De ne-
gativa konsekvenserna accentueras särskilt 
i byggnadsskedet. Bland de långvariga kon-
sekvenserna framträder de positiva konse-
kvenserna och förändringarna som förbätt-
rar nuläget. De betydande positiva konse-
kvenserna gäller fram för allt region- och 
samhällsstrukturen, bostadsutbudet i hu-
vudstadsregionen, sysselsättningen och 
möjligheterna för näringslivet. Planen med-
för stora förändringar i naturen, landskapet 
och förhållandena för dagens invånare. En 
del av dessa konsekvenser är betydande och 
negativa. I den fortsatta planeringen strävar 
man efter att lindra eller eliminera en del av 
de negativa konsekvenserna med hjälp av 
olika planeringslösningar.

7.2 Lindring av skadliga 
miljökonsekvenser
I rapporten över bedömningen av general-
planens konsekvenser redogörs för de cen-
trala rekommendationerna för den fortsatta 
planeringen och för åtgärderna för att lindra 
de skadliga konsekvenserna inom olika äm-
nesområden. Åtgärderna för att lindra kon-
sekvenserna har beaktats i generalplanen i 
och med planbestämmelserna som förhin-
drar eller minskar konsekvenserna.

Målet är att vidta åtgärder som lindrar 
generalplanens skadliga konsekvenser i ett 
så tidigt skede som möjligt, vid behov redan 

före detaljplaneringen. Till dessa åtgärder 
räknas t.ex. att bygga friluftsleder, göra för-
beredande avverkningar i skogarna, och vid-
ta åtgärder på delar av ekonomiska förbin-
delser som ska utvecklas (t.ex. beskogning 
och grönbroar). Genom förberedande av-
verkningar kan man lindra de skadliga kon-
sekvenserna för skogsnaturen och förbättra 
trivseln i den kommande boendemiljön. För-
beredande avverkningar bör inledas tillräck-
ligt tidigt innan byggnadsarbetena inleds. 
Vid denna behandling bör särskild uppmärk-
samhet fästas vid de skogar och kantzoner 
som ligger nära skyddsområden.

Särskild uppmärksamhet ska också fäs-
tas vid att bevara de små och beträffande fis-
kerihushållningen värdefulla vattendragen 
Krabbäcken, Östersundombäcken och Fall-
bäcken i ett så naturligt tillstånd som möjligt 
och som en del av det ekologiska nätverket. 
I princip ska man undvika att flytta naturliga 
bäckfåror och göra omfattande rörläggning-
ar. Platser där ytvattnen i tillrinningsområ-
dena har sina utlopp ska bevaras i sin nuva-
rande form eller så att man tar fasta på må-
len för skyddet av viktiga naturobjekt. Ris-
ken för översvämning ska beaktas och ak-
tuella rekommendationer om lägsta bygg-
nadshöjd iakttas på havsstranden och an-
dra låglänta marker. Höjningar av markytan 
får inte inverka negativt på strömningsför-
hållandena i tillrinningsvattnen eller på små-
vattnen. Konsekvenserna för småvattnen 
beaktas när det gäller bäckarna och havs-
området. Konsekvenserna av fyllnadsarbe-
ten och andra åtgärder i havsområdet ska 
undersökas ytterligare före den mer detalje-
rade planeringen. Vid behandlingen av dag-
vatten ligger fokus på naturliga hanterings-

metoder och på planen som utarbetas för 
den mer detaljerade planeringen. Det säker-
ställs att naturtyperna på kanterna av skyd-
dade våtmarker kan bevaras.

I utredningsområdet ska särdragen i na-
turen och landskapet bevaras. För området 
utarbetas en plan som styr naturvården och 
rekreationsbruket särskilt beträffande de na-
turvärden som ligger till grund för skyddet 
i Natura-området. Förutom för utrednings-
området utarbetas planer som styr natur-
vården och rekreationsbruket även för de 
ekologiska förbindelserna och för de delar 
av ekologiska förbindelser som ska utveck-
las. Dessa planer säkerställer att det i alla lä-
gen finns en fungerande ekologisk korridor 
i nordlig-sydlig riktning för skogsarterna. I 
skötseln, användningen och den mer detal-
jerade planeringen av området bör man ta 
fasta på att bevara och/eller utveckla de för 
skogsarterna viktiga förbindelserna så att de 
har ett tillräckligt trädbestånd och är tillräck-
ligt breda. Avsikten är att planerna ska anvi-
sa behövliga åtgärder som säkerställer att de 
ekologiska förbindelserna fungerar.

På stränderna av de vikar som är värde-
fulla för fågelbeståndet placeras inga fri-
luftsleder.

Bestämmelserna om tidsplaneringen 
främjar färdsätten inom kollektivtrafiken 
och en kontrollerad (mindre slitande) an-
vändning av rekreationsområdena.

I avsnitt 4.12 (Hantering av jordmassor 
och område för marktäkt) presenteras också 
åtgärder för att förhindra och lindra skadliga 
konsekvenser särskilt med hänsyn till mark-
täktsområdet vid Hältingberget.

7 Sammandrag av konsekvensbedömningen
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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

Tabell 5. Sammandrag av generalplanens konsekvenser.
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De ursprungliga målen som sattes upp för 
planeringen har preciserats under arbetet 
och de olika behandlingsskedena. Att pl-
anprocessen har pågått så länge har också 
gjort att en del av de ursprungliga målen in-
te längre är ändamålsenliga. De tre kommu-
nerna har gemensamt haft hand om plane-
ringen.

8.1 Mål för den partiella 
kommunsammanslagningen
I och med att Östersundomområdet sam-
manslogs med Helsingfors öppnades till-
växtriktningen mot öster. Enligt kommun-
delningsutredare Pekka Myllyniemi var må-
len om minst 20 000 invånare och 10 000 ar-
betstillfällen en förutsättning för att sam-
hällsstrukturen skulle hållas sammanhäng-
ande i samband med kommunsammanslag-
ningen. I Myllyniemis utredning förutsattes 
det att Helsingfors för sin del bygger upp ett 
samhälle som är förenligt med principerna 
om hållbar utveckling. Det innebär att trafik-
lösningarna ska grunda sig på kollektivtrafik. 
Som krav på planeringen av det inkorporera-
de området anförde Myllyniemi att området 
ska kopplas till östra delarna av Helsingfors 
över ett effektivt kollektivtrafiksystem. En-
ligt Myllyniemi förutsätter metron, som vore 
det sannolika trafiksystemet, en relativt ef-
fektiv markanvändning. En sådan kan dock 
genomföras i huvudsak med urbana småhus. 

Generalplanen är förenlig med de mål 
som sattes upp vid den partiella kommun-
sammanslagningen.

8.2 Utgångsmål för planeringen av 
det inkorporerade området
År 2008 lät stadsplaneringskontoret i Hel-
singfors göra en utredning om utgångspunk-
terna, målen och principerna för planering-
en av det inkorporerade området. (Sipoos-
ta ja Vantaalta Helsinkiin liitettävän alueen 
suunnittelun lähtökohtia, Stadsplanerings-
kontoret 2008). Att bygga en metrolinje var 
den viktigaste utgångspunkten för plane-
ringen. En annan utgångspunkt utgjordes 

av utsikterna för utvecklingen av den regio-
nala ekonomin, boendet och bostadsmark-
naden samt näringslivet och marknaden för 
verksamhetslokaler i Helsingforsregionen. 
Med hänsyn till boendet föreslog utredning-
en att området ska genomföras enligt följan-
de principer:

Ett betydande antal bostäder 
 – Ett tillräckligt stort befolkningsunderlag 

för en lönsam metrotrafik.
 – Ett tillräckligt stort befolkningsunderlag 

för en bra lokal servicenivå (offentlig och 
kommersiell service).

 – Möjliggör en höjning av bostadsbyggan-
dets omfattning i Helsingfors. 

Mångsidigare utbud av bostäder
 – Sådana bostäder produceras som det 

råder stor efterfrågan på men som det 
finns ett litet utbud av i Helsingfors.

 – Familjer som med stor sannolikhet kan 
flytta från Helsingfors till den övriga re-
gionen eller utanför regionen är en vik-
tig målgrupp.

 – Personer som har ett främmande språk 
som modersmål, äldre personer och 
barnlösa är också målgrupper.

Hög status och en mångsidig befolkningsstruktur
 – Ett attraktivt område även för högt ut-

bildade personer med bra inkomst.
 – På samma gång ett heterogent befolk-

ningsunderlag.
Mångformigt utbud av bostäder

 – Metron och bra lokal service gör det 
möjligt att skapa heterogena bostads-
områden och en heterogen bostadspro-
duktion – denna möjlighet ska utnyttjas.

 – Fokus på tätt, urbant småhusboende.
 – Därtill höghusboende nära metrostatio-

nerna.
 – Dessutom egnahemsboende i utkan-

terna
 – Fördelningen av bostadsfinansiering-

en och besittningsförhållandena ska va-
ra förenlig med den gemensamma bo-
stadspolitiken för regionen och Helsing-
fors stads målsättningar.

 – Det görs möjligt att anpassa boendefor-
merna till de olika faserna av hushållens 

8 Generalplanens mål och hur de uppnås
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livscykel inom samma område, vilket 
stärker gemenskapen i området. 

När det gäller företagsverksamhet och ar-
betsplatser kom man i utredningen fram 
till att det inkorporerade området i första 
hand borde stödja utvecklingen av företags-
områdena i sydöstra och östra Helsingfors 
samt längs axeln Nordsjö-Ring III-flygplat-
sen. Områdena vid anslutningarna till Ring 
III, Borgåleden och Nya Borgåvägen skulle 
lämpa sig bra som regionala arbetsplatskon-
centrationer, vars genomförande även skulle 
stärka dragningskraften hos de bostadsom-
rådena i det inkorporerade området. Det in-
korporerade området skulle behöva bra lo-
kal kommersiell och offentlig service samt 
erbjuda lokaler för entreprenörskap bland 
invånarna (såsom små kontor, arbetsrum, 
verkstäder). Parallellt med det lokala servi-
ceutbudet skulle det inkorporerade områ-
det stödja sig på den specialiserade servicen 
i Östra centrum. 

Generalplanen är förenlig med utgångs-
målen för planeringen av det inkorporerade 
området. Eftersom befolkningsunderlaget i 
generalplaneområdet möjliggör en mångsi-
dig service i Zachrisbacken, strävar man inte 
längre efter att stöda sig på servicen i Öst-
ra centrum.

8.3 Helsingfors stads preliminära 
planeringsprinciper
Stadsplaneringsnämnden i Helsingfors god-
kände 11.12.2008 de preliminära principerna 
för planeringen av Östersundom.

 – Området är landsbygd i dag. Området 
ska göras till en stad.

 – Målet för antalet invånare är minst 30 
000.

 – Området planeras i huvudsak till en stad 
med småhus.

 – Stadsstrukturen stöder sig på kollektiv-
trafiken.

 – "Stadsarkitekturlika" drag prioriteras i 
planeringen av kvarteren, parkerna och 
gatorna.

 – Bostadsutbudet är mångsidigt och va-
rierande beträffande såväl bostäderna 
som hustyperna.

 – Mer av strandlinjen öppnas för utnytt-
jande med allemansrätten.

 – Området planeras som ett beträffan-
de arkitekturen och stadsbilden repre-
sentativt och ett kommersiellt attraktivt 
centrum.

 – De urbana parkerna utgör en väsentlig 
del av stadsstrukturen.

 – Utvecklingskorridoren mellan Nordsjö 

hamn och Aviapolis utnyttjas som ett ar-
betsplatsområde.

 – Östersundom kopplas till övriga Helsing-
fors över en huvudgata.

 – Beredskap för att förlänga spårtrafiken 
till Söderkulla i Sibbo.

 – Förutom tonvikten på kollektivtrafik pla-
neras området så att det gynnar fot-
gängare och cyklister.

 – Landsvägarna och de enskilda vägarna 
ändras till stadens gator och gränder.

 – Sibbo storskog planeras som ett cen-
tralt, regionalt utflyktsmål som kan jäm-
föras med Noux.

 – Natura 2000-områdena flätas sam-
man med stadsstrukturen på ett natur-
ligt sätt.

 – Granö planeras som en modern, funktio-
nellt mångsidig folkpark.

 – När det gäller kommunaltekniken strä-
var man efter att utnyttja och utveckla 
senaste ekoeffektiva tekniker som är bra 
med tanke på klimatförändringen.

 – Byggandet görs möjligt också innan ge-
neralplanen är klar.

 – Områdesvisa planeringsprinciper utar-
betas.

 – Byggrättens omfattning ska vara till-
räcklig för en urban struktur.

Generalplanen är i huvudsak förenlig med 
Helsingfors stads preliminära planerings-
principer. När det gäller Granö gör general-
planen det möjligt att genomföra principen, 
men tidshorisonten ligger längre i framti-
den.

8.4 Vanda stads mål
VI den gällande generalplanen för Vanda har 
markanvändningen anvisats enligt nuläget 
och därtill har områden som är värdefulla 
med tanke på kulturmiljön och naturvården 
anvisats separat. I generalplanen har emel-
lertid en utvecklingsriktning för spårtrafiken 
anvisats som en förlängning av metron till 
Mellungsbacka med en pilbeteckning, och i 
bestämmelsen för beteckningen sägs att en 
precisering av reserveringen förutsätter re-
gionala utredningar av markanvändningen 
och trafiken. Fullmäktiges beslut om att ut-
arbeta en gemensam generalplan omfattar 
målet att utvidga stadsstrukturen baserat på 
metron österut från Mellungsbacka. 

Vanda stadsstyrelse har i sitt utlåtande 
om Forststyrelsens utredning om förutsätt-
ningarna för inrättandet av Sibbo storskogs 
nationalpark tagit ställning till de ekologis-
ka korridorerna som ska bevaras obebygg-
da mellan skogarna i Sibbo storskog och 

kusten: "I generalplanen för Vanda finns det 
skyddsreserveringar och luo-områden som 
bör bevaras fria från byggande. Tätortsbyg-
gandet i de områden som inkorporerats med 
Helsingfors borde genomföras så att det in-
te äventyrar grönförbindelsen. Ifall en spår-
förbindelse byggs i området bör stationerna 
placeras utanför de värdefulla naturobjekten 
och användningen därigenom styras till om-
rådena utanför dem." Angående utkastet till 
inrättande av Sibbo storskogs nationalpark 
fastslår Vanda stadsstyrelse vidare: "I det här 
sammanhanget tar Vanda stad inte ställning 
till nationalparkens slutliga omfattning eller 
till placeringen och omfattningen av de eko-
logiska förbindelserna mellan skogsområ-
det och Natura 2000-områdena vid havsvi-
karna. Staden har emellertid i tidigare utlå-
tanden understött både en vidsträckt natio-
nalpark och tryggandet av ekologiska korri-
dorer. Den framtida markanvändningen i 
Östersundom planeras som ett samarbete 
mellan Helsingfors, Sibbo och Vanda inom 
ramen för den gemensamma generalplanen 
för Östersundom och också inom ramen för 
landskapsplanen, såsom konstateras i moti-
veringarna till lagen."

I den gemensamma arbetsgruppen som 
haft hand om beredningen av den gemen-
samma generalplanen för Östersundom har 
följande lyfts fram som Vanda stads mål:

 – En metrostation kan placeras i Väster-
sundom. 

 – Markanvändningen nära metrostatio-
nerna ska vara tillräckligt effektiv för att 
det ska vara motiverat att genomföra 
metron.

 – Vid metrostationerna ska det vara möj-
ligt att även bygga arbetsplatser (kon-
tor) och behövlig närservice.

 – I Fagersta och Gjutan ska det finnas be-
redskap för arbetsplatser och funktioner 
inom den samhällstekniska försörjning-
en samt för nya huvudgator, såsom anvi-
sats i den gällande generalplanen. Möj-
ligheterna att placera arbetsplatsfunk-
tioner även på södra sidan av Borgåle-
den bör undersökas.

 – Byggnaderna och gårdsområdet vid 
Westerkulla gård bevaras som specia-
lobjekt, såsom anvisats i den gällande 
generalplanen. Åkrarna som hör till går-
den ska bevaras som öppna kulturland-
skap.

 – Västersundom by utvecklas som ett 
småhusdominerat område med respekt 
för det värdefulla byggnadsbeståndet.

 – Nära gränserna till Vanda och Helsing-
fors bevaras grön- och rekreationsför-
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bindelserna mellan Västersundom och 
Svarta backen samt mellan Sibbo stor-
skog och Natura-områdena.

 – Effektivt byggande i områdena kring 
metrostationerna och bevarandet av al-
la nuvarande SL- och luo-områden i den 
nuvarande generalplanen är två motstri-
diga mål. En kompromiss mellan dessa 
mål ska eftersträvas i arbetet.

Generalplanen är förenlig med Vanda stads 
mål. Alla skyddsreserveringar och luo-om-
råden enligt generalplanen för Vanda har 
emellertid inte inkluderats i Östersundom-
planens skydds- och grönområden.

8.5 Sibbo kommuns mål för Majvik 
och Granö
Sibbo kommunstyrelse godkände 9.11.2010 
planeringsprinciperna för Majvik och Granö. 
Principerna har styrt beredningen av den ge-
mensamma generalplanen.

8.5.1 Planeringsprinciper för Majvik
1. Regionstrukturen planeras med utgångspunkt i 
områdets image och genomförande

 – Planeringen syftar till att skapa ett stiligt 
och beträffande dimensionerna balanse-
rat bostadsområde på kusten

 – Boendetrivseln kommer i första hand.
 – Målet är ett naturligt genomförande i 

etapper.
 – Genomförandet ska kunna inledas re-

dan före de stora trafikprojekten (spår-
lösningen).

 – Majvik fungerar som en bro i gränsområ-
det mellan Sibbo och huvudstaden. Om-
rådet betraktas som Sibbos västra port.

2. Majvik är en naturlig del av stadsstrukturen 
längs kusten

 – Majvik stödjer sig på det inkorporerade 
området i Östersundom, men inom om-
rådet planeras områdesreserveringar för 
lokal service.

 – Den kommersiella servicen placeras 
främst i anslutning till metrostationen 
(eller annan central för kollektivtrafik).

 – Vid planeringen av området utreds be-
hovet av att erbjuda utrymmesreserve-
ringar för kommersiella småföretag.

 – Det preliminära målet beträffande anta-
let invånare är 10 000, men det slutliga 
målet fastställs allteftersom planering-
en fortskrider.

3. I området säkerställs ett mångsidigt bostadsut-
bud

 – Vem som helst ska kunna bo i området 

oavsett ålder och social status.
 – Majvik erbjuder särpräglade, ekologiskt 

avancerade och personliga hem I områ-
det finns det olika byggnadstyper: såväl 
radhus och småhus som våningshus.

4. Vid planeringen utnyttjas områdets naturliga 
särdrag och styrkor

 – Stränderna och havet utnyttjas i stor ut-
sträckning för rekreation. Stränderna 
och kopplingen till naturen är till största 
delen tillgänglig för alla.

 – I området planeras båthamnsverksam-
het för att tillgodose områdets behov.

 – Omgivningen kring Bölsfjärden planeras 
till ett offentligt rum.

 – Bäckfårorna och -dalarna utgör en cen-
tral grönstomme.

 – Promenadvägar och friluftsleder för-
läggs till det vackra skogs- och havsland-
skapet.

 – Det befintliga jordbrukets driftcentrum 
bevaras och utvecklas till en av Majviks 
attraktioner. Gården blir en oas för invå-
narna i området.

 – I syfte att utnyttja särdragen dristar man 
sig vid planeringen även till att undersö-
ka nya slags lösningar (ifrågasättande av 
vägsträckningen för landsväg 170, bro-
lösningar, förbättring av förutsättning-
arna för kollektiv trafik och lätt trafik, 
stadsodling).

5. Området planeras med stöd av en fungerande 
kollektivtrafik

 – Den kollektiva spårtrafikens typ och pla-
cering fastställs som en del av general-
planen.

 – Förutsättningarna för kollektivtrafiken 
främjas. På grund av Majviks läge i väs-
ter är anordnande av kollektivtrafik eko-
nomiskt fördelaktigt i alla skeden.

Generalplanen är i huvudsak förenlig med 
planeringsprinciperna för Majvik. Målet om 
att stränderna i huvudsak ska vara tillgäng-
lig för alla uppfylls inte helt.

8.5.2 Planeringsprinciper för Granö
1. Granö är en regionalt intressant, attraktiv och 
havsnära del av stadsstrukturen

 – Ön utvecklas i första hand som ett 
mångsidigt rekreationsområde och ett 
bostadsområde med speciell karaktär

 – Turism och relaterade tjänster önskas 
på ön. Det finns tillfällen för affärsverk-
samheter.

 – Det är enkelt att åka till Granö med båt 
eller bil från Helsingfors och Sibbo.

2. En bro planeras till Granö
 – Övriga alternativ undersöks som en del 

av det etappvisa genomförandet av ge-
neralplanen.

 – Förutsättningarna för den kollektiva tra-
fiken främjas.

3. Granö utvecklas som en modern folkpark
 – Utgångspunkten är att de fria stränder-

na i första hand ska anvisas för offentligt 
rekreationsbruk. Till de delar som anord-
nandet av de övriga funktionerna inte 
kräver utnyttjande av strandzonen ska 
folk i så hög utsträckning som möjligt 
kunna röra sig fritt på stränderna.

 – Ön ska användas för sommarfirande och 
rekreation vid havet (bl.a. badstrand).

 – Vid grundandet av nya kolonilotter, lä-
gerområden och områden för sommar-
hyddor utvecklas nya koncept för urbant 
sommarfirande.

4. Mångsidig småbåtsverksamhet ska kunna id-
kas på Granö

 – På ön planeras en småbåtshamn med 
tillbörliga funktioner, varvsverksamhet 
och vinterförvaring av båtar.

5. Det byggande som anvisas på Granö har karak-
tären av en tät småhusstad som verkställer princi-
perna för hållbar och energieffektiv utveckling

 – Lokal förankring och hållbara lösningar 
främjas genom planeringen.

 – Det preliminära målet beträffande an-
talet invånare är 2 000, men det slutliga 
målet fastställs allteftersom planering-
en fortskrider.

6. Regionstrukturen planeras med beaktande av 
öns speciella egenskaper

7. Ett etappvist genomförande av markanvänd-
ningen på Granö är att räkna med
Beträffande målen för rekreation, turism och 
båtliv är generalplanen förenlig med plane-
ringsprinciperna för Granö. I planen har Granö 
betecknats som ett område för rekreation, tu-
rism och fritid där man i liten omfattning får 
placera fast bosättning som stöder sig på den 
befintliga bystrukturen och sjötrafiken. Målet 
om att bygga en bro har bara lagts fram som 
ett behov av en förbindelse för fordonstrafi-
ken. Tillgängligheten från fastlandet i Helsing-
fors realiseras inte nödvändigtvis på ett för-
delaktigt sätt eftersom verksamhetsbetingel-
serna för kollektivtrafiken inte blir så bra utan 
en större fast bosättning. På initiativ av före-
trädarna för Sibbo har man kommit fram till 
en planlösning som delvis avviker från målen.
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8.6 Kriterier som fastslogs i beslutet 
om att starta planläggningen
I sitt beslut om att starta utarbetandet av en 
gemensam generalplan för Östersundom 
förutsatte Helsingfors stadsfullmäktige att 
man vid bedömningen av alternativen för 
spårtrafiken också utreder möjligheten att 
ansluta en snabbspårväg till spårlösningarna 
för den tvärgående trafiken. (Stadsfullmäkti-
ge 6.10.2010 § 220).

Vägsträckningarna för metron och 
snabbspårvägen och hur de ansluter sig till 
det regionala spårtrafiknätet anges i gene-
ralplanen.

I behandlingen av frågan om att star-
ta utarbetandet av en gemensam general-
plan för Östersundom (1.11.2010 § 5) beslöt 
Vanda stadsfullmäktige att skriva in följande 
i protokollet: "I planarbetet beaktas Vanda 
stads tidigare utlåtanden om avgränsning-
en av nationalparken och de ekologiska för-
bindelserna."

Utlåtandena har tagits i beaktande och 
planlösningen har tagits fram i samarbete 
med företrädare för Vanda stad.

8.7 Mål som framfördes i beslutet 
om att inrätta Sibbo storskogs 
nationalpark
I regeringens proposition med förslag till lag 
om Sibbo storskogs nationalpark fastställ-
des följande bland de allmänna motivering-
arna beträffande invånarnas behov av re-
kreationsområden och förbindelserna mel-
lan nationalparken och Natura 2000-områ-
dena och skyddsområdena i Östersundom: 

De områden för närrekreation i området 
Sibbo storskog-Östersundom som behövs 
med tanke på det beräknade antalet nya in-
vånare kan fastställas i den gemensamma 
generalplanen för de tre kommunerna som 
gäller det med Helsingfors stad inkorporera-
de området. I samband med planläggningen 
ska även placeringen och omfattningen av 
de ekologiska korridorerna mellan national-
parken och Östersundomområdets Natura 
2000-områden och skyddsområden utredas.

De områden för närrekreation och ekolo-
giska förbindelser som nämns i beslutet om 
att inrätta nationalparken liksom den del av 
Sibbo storskog som faller inom planområdet 
har anvisats i generalplanen.

8.8 Övriga planeringsmål

8.8.1 Småhusstad
En småhusstad som byggs upp kring spår-

trafiken är ett bärande tema i den gemen-
samma generalplanen för Östersundom. I en 
småhusstad bor man i småhus och i småska-
liga flervåningshus. En småhusstad är en ur-
ban, funktionell och visuellt mångsidig mil-
jö där kollektivtrafiken och närservicen är på 
en bra nivå. Med denna stadsmodell efter-
strävas en mångsidig stadsmiljö, mångsidi-
ga bostäder och mångsidiga sätt att produ-
cera bostäderna. Målet är att öka utbudet av 
småhus och rimligt prissatta familjebostäder 
nära bra kollektivtrafikförbindelser och ser-
vice. 

Modellen förknippas ofta med termerna 
"townhouse", "stadssmåhus", "trädgårds-
stad" och begreppet "new urbanism". Dessa 
termer och begrepp syftar till att beskri-
va dragen av en europeisk stad med effek-
tiv markanvändning, småskalighet, en blan-
dad stadsstruktur, mångsidig service och väl 
utförda, allmänna rum för fotgängare. Ett 
stadssmåhus nära servicen och kollektivtra-
fiken kan vara ett mångsidigt hus för boen-
de, hobbyer och arbete. Inte enbart skogar 
och andra specifika områden används för re-
kreation, utan också de trivsamma gatorna, 
torgen och de av kvarteren inramade, bygg-
da parkerna fungerar som rekreations- och 
mötesplatser och gemensamma vardags-
rum. I dessa områden förverkligas det eko-
logiska temat uttryckligen genom tätheten 
och effektiviteten. En småhusstad är i egen-
skap av livsmiljö ett lockande alternativ till 
den höghus- och småhusproduktion som do-
minerar huvudstadsregionen.

Gatu- och kvartersstrukturen är en vä-
sentlig del av småhusstaden. Genom år-
hundradena har det visat sig att ett gatunät 
och en kvartersstruktur som grundar sig på 
en rutplan eller på ett mönster som härletts 
från en rutplan är en dynamisk och mångsi-
dig stadsmodell som har förmåga att förnya 
sig, tillhandahålla service och minska beho-
vet av transporter. 

Hustypen "townhouse" kanske associe-
ras med dyra byggnader som uppförs i högt 
värderade områden. I Östersundom är må-
let snarare att skapa "folkhus" i en förstklas-
sig miljö som kan jämföras med "frontman-
nabebyggelse". Jämfört med flervåningshus 
är det tämligen enkelt att själv bygga ett hus 
eller enligt principen för gruppbyggande. På 
det här sättet har de kommande invånarna 
beslutanderätten i avgöranden som gäller 
boendets kvalitet och kostnader. 

För att ovan nämnda mål ska kunna upp-
nås är det anledning att utvidga begreppet 
småhusstad så att det inom olika stadsdelar 
och i enskilda kvarter kan finnas stora varia-

tioner i produktionssätten och tolkningarna 
av vad som är småskaligt byggande.  Stads-
småhus har behandlats mer ingående i en 
separat utredning (Östersundom ja kaupun-
kipientalot).

8.8.2 Stadsnatur
Förhållandena i den nuvarande naturen ge-
nomgår en urbaniseringsprocess och en ny 
stadsnatur uppkommer. I en stadsmiljö är 
"naturligt tillstånd" inget lämpligt kriteri-
um om man vill bedöma naturens betydel-
se för människan. När urban bebyggelse för-
läggs till en miljö som formats av naturen, 
som i Östersundom, kommer förhållandena 
oundvikligen att förändras. Nya habitat och 
populationer uppkommer i städerna. I sam-
band med planeringen och byggandet av bo-
stadsområden kan man också aktivt skapa 
en ny slags stadsnatur. På samma gång kan 
man stöda och främja levnadsförhållandena 
för de nuvarande artpopulationerna. Det vä-
sentliga är att försöka utnyttja den potenti-
al som naturen erbjuder så att förändringar-
na leder till bra livsmiljöer. 

Värdet och betydelsen av de vidsträckta 
grönområdena i Östersundom grundar sig 
särskilt på den unika naturen och upplevel-
sen av den. Grönområdena främjar den eko-
logiska hållbarheten i stadsområdena och 
svarar på utmaningarna som ställs av kli-
matförändringen. De hjälper till att göra det 
lokala klimatet svalare, att rena och filtrera 
vattnet och luften. De omfattar livsmiljöer 
som främjar den biologiska mångfalden och 
en biomassa som fungerar som en kolsänka.  
De bildar zoner för hantering av dagvatten 
och skydd mot översvämningar i och med 
att de har stora obelagda ytor som absorbe-
rar och filtrerar vatten. Grönområdenas lä-
ge och karaktär inverkar på indikatorer som 
"biologisk mångfald". 

Utöver vidsträckta grönområden och par-
ker har privata gårdsplaner en stor betydelse 
för hurdan ekologisk struktur som uppkom-
mer i staden. Stadsmiljön blir ett lapptäcke 
av platser med olika karaktär och betydelse, 
sammansydda av nätformiga förbindelser. 
En småhusstad är en bra utgångspunkt för 
uppkomsten av en mångformig stadsnatur. 
De ekologiska möjligheterna med olika slags 
tomt- och områdestypologier och gårdspla-
ner i anslutning till sådana har granskats mer 
ingående i det stadsekologiska programmet 
för Östersundom. Programmet behandlar 
också möjligheterna med att utnyttja olika 
landskapstyper vid planeringen av kvarters-
strukturen för småhus, radhus och låghus. 

Generalplanen är inte ett tillräckligt in-



80

strument när man ska styra förändringspro-
cessen i naturen, men det är viktigt att re-
dan i generalplaneskedet identifiera olika 
värden i stadsnaturen och att gestalta dem 
i olika skalor.

8.8.3 Färdsätt
Olika sätt att färdas, trafiknätet, stadsstruk-
turen och stadsmiljön utgör en oskiljbar hel-
het. I Östersundom är målet att skapa en eu-
ropeisk stadsmodell där färdvägarna bildar 
en nätformig struktur som erbjuder flera al-
ternativa rutter. Ett heltäckande nätverk 
för gång, cykling och kollektiva trafikmedel 
bäddar för en fungerande vardag där man in-
te är beroende av personbilstrafik. 

Den genomsnittliga fördelningen av färd-
sätten i Helsingfors, dvs. en tredjedel gång 
och cykling, en tredjedel kollektivtrafik och 
en tredjedel personbilstrafik, är målet även 
för Östersundom. Målet är ambitiöst och det 
förutsätter att stadsstrukturen är tillräckligt 
blandad och att den service som behövs dag-
ligen finns nära och är enkel att nå till fots el-
ler med cykel. För att målet ska uppnås krävs 
vidare att de olika trafikformerna prioriteras 
med hänsyn till det begränsade utrymmet 
som finns att tillgå och de ekologiska aspek-
terna. Färdsätten prioriteras enligt följande: 
1) gång, 2) cykling, 3) kollektivtrafik, 4) trans-
porter som tjänar näringslivet och 5) person-
bilstrafik.

För parkeringen har tre mål satts upp: 1. 
parkeringen ska anordnas effektivt, 2. parke-
ringslösningarna ska stöda hållbara färdsätt 
och uppnåendet av målet om fördelningen 
av färdsätten och 3. parkeringslösningarna 
ska stöda urbana små affärsverksamheter 
(Östersundomin alueen pysäköinnin suun-
nitteluperiaatteet, Trafix Oy 2013).

8.8.4 Cleantech
Sektorer som är inriktade på smarta och re-
na tekniker och tjänster utgör en potential 
för utveckling av ny affärsverksamhet och 
för nya investeringar. Förnybar energi, en-
ergieffektivitet i byggnader, smarta elnät 
och lagring av energi är exempel på bran-
scher som erbjuder nya affärsmöjligheter. 
Marknaden för ren energi växer kraftigt bå-
de tack vare den internationella regleringen 
och EU:s klimatpolitik.

Enligt regeringens principbeslut ska sta-
ten och kommunerna beakta cleantech-lös-
ningar vid sina upphandlingar. Den offentli-
ga sektorn bör främja cleantech-lösningar i 
alla upphandlingar och i synnerhet när det 
gäller byggnad, energi, färdmedel och av-
fallshantering.

Östersundom planeras som ett pilotom-
råde för lösningar i anslutning till förnybar 
energi och energieffektivitet och som en 
lockande ort för företag i cleantech-bran-
scherna. Målet är att bygga upp den mest 
ekoeffektiva nordliga staden och förlägg-
ningsorten för internationella cleantech-fö-
retag. Utfallet av målet har betydande följ-
der för Helsingforsregionens internationella 
konkurrenskraft, den industriella värdepro-
duktionen och BNP-utvecklingen.

Helsingfors stad och Sitra har utarbetat 
en vision för Östersundom om detta, visio-
nen Smart & Clean. Målet för visionsarbetet 
var att företagen och den offentliga sektorn 
fastställer gemensamma mål för grön eko-
nomisk tillväxt i planläggningen och områ-
desbyggandet i Östersundom. 

Cirkulär ekonomi valdes som tema för 
Östersundom. Sloganen i visionen lyder 
"Östersundom – älykkäästi, puhtaasti, kier-
rättäen", fritt översatt "Östersundom – 
smart och rent genom återvinning". De re-

surser som används i området härrör till en 
så stor del som möjligt från egna material-
flöden, och i samband med planläggning-
en, planeringen och byggandet främjas åt-
gärder som stävjar klimatförändringen, så-
som att utveckla och ta i bruk klimatvänliga 
tekniker. Följande mål fastställdes i visionen:

 – Den energi som förbrukas i Östersun-
dom kommer att produceras med förny-
bara energikällor. Framstegsvänlig ener-
gilagring utvecklas. Området producerar 
energi över sitt eget behov. Östersun-
dom är ett s.k. plusenergiområde.

 – Östersundom är fritt från avfall. Materi-
al sorteras och återvinns till 100 %. Biflö-
den från byggande, boende och närings-
verksamheter utnyttjas till fullo.

 – Östersundom byggs upp med utgångs-
punkt i användarna och på ett material-
effektivt sätt. De offentliga byggnader-
na används flexibelt för många ändamål. 
Ett pilotområde för kolfritt byggande.

 – Den mest hållbara trafikformen är också 
den mest lockande i Östersundom.

 – Genom hanteringen av dagvattnet främ-
jas den biologiska mångfalden och an-
passningen till klimatförändringen. Kva-
liteten på naturliga vattendrag förbätt-
ras. Vattenförbrukningen minimeras.

 – Smart infrastruktur, användarvänliga 
tjänster och delningsekonomi säkerstäl-
ler livskvaliteten, boendebekvämlighe-
ten och valfriheten. Vardagen är bra och 
smidig för östersundomborna.

 – Ett kluster för företag inom bioekonomi 
och tekniker för förnybar energi och lag-
ring av ekonomi är spetsprojekt i utveck-
lingen av Östersundom. Affärskoncept 
har bearbetats tillsammans med före-
tag, den offentliga sektorn, forsknings-
anstalter och organisationer. 



81

9 Förhållande till de riksomfattande målen för 
områdesanvändningen och till landskapsplanen

9.1. De reviderade riksomfattande 
målen för områdesanvändningen
Under arbetet med generalplanen har mil-
jöministeriet berett en revidering av de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen (RMO). Statsrådets beslut om de re-
viderade målen trädde i kraft 1.4.2018. Att 
den statliga eftertillsynen av planläggning-
en läggs ned i samband med landskapsrefor-
men framhäver vikten av de riksomfattan-
de målen för områdesanvändningen som ett 
redskap för föregripande myndighetssamar-
bete. De reviderade målen för områdesan-
vändningen presenteras nedan. Den gemen-
samma generalplanen för Östersundom är i 
linje med målen.

Fungerande samhällen och hållbara färdsätt
En polycentrisk områdesstruktur som 

bildar nätverk och grundar sig på goda för-
bindelser främjas i hela landet, och livskraf-
ten och möjligheterna att utnyttja styrkorna 
i de olika områdena understöds. Förutsätt-
ningar skapas för att utveckla närings- och 
företagsverksamhet samt för att åstadkom-
ma en tillräcklig och mångsidig bostadspro-
duktion som befolkningsutvecklingen förut-
sätter. Förutsättningar skapas för en kolsnål 
och resurseffektiv samhällsutveckling, som 
i främsta hand stöder sig på den befintliga 
strukturen. I de stora stadsregionerna görs 
samhällsstrukturen mera sammanhängan-
de. Tillgängligheten i fråga om tjänster, ar-
betsplatser och fritidsområden för de oli-
ka befolkningsgrupperna främjas. Möjlig-
het att gå, cykla och använda kollektivtra-
fik samt utvecklandet av kommunikations-, 
färd- och transporttjänster främjas. Bety-
dande nya områden för boende-, arbets-
plats- och tjänstefunktioner placeras så att 
de kan lätt nås med kollektivtrafik, till fots 
och med cykel.

Ett effektivt trafiksystem
Det riksomfattande trafiksystemets 

funktionsduglighet och resurshushållning 
främjar man genom att i första hand ut-
veckla befintliga trafikförbindelser och nät-
verk. Förutsättningarna för rese- och trans-

portkedjor som grundar sig på samanvänd-
ning av olika trafikformer och trafiktjänster 
samt fungerande knutpunkter inom gods- 
och persontrafiken säkerställs. Kontinuite-
ten och utvecklingsmöjligheterna i fråga om 
internationellt och nationellt betydande tra-
fik- och kommunikationsförbindelser samt 
utvecklingsmöjligheterna i fråga om inter-
nationellt och nationellt betydande hamnar, 
flygplatser och gränsövergångsställen tryg-
gas.

En sund och trygglivsmiljö
Man bereder sig på extrema väderförhål-

landen och översvämningar samt på verk-
ningarna från klimatförändringen. Nytt byg-
gande placeras utanför områden med över-
svämningsrisk eller också säkerställs hante-
ringen av översvämningsriskerna på annat 
sätt. Olägenheter för miljön och hälsan som 
orsakas av buller, vibrationer och dålig luft-
kvalitet förebyggs. Ett tillräckligt stort av-
stånd lämnas mellan verksamheter som or-
sakar skadliga hälsoeffekter eller olycksris-
ker och verksamheter som är känsliga för ef-
fekterna eller också hanteras riskerna på an-
nat sätt. Anläggningar som orsakar fara för 
storolyckor, transportrutter för farliga äm-
nen och de kemikaliebangårdar som betjä-
nar dessa placeras på ett betryggande av-
stånd från bostadsområden, områden av-
sedda för allmänheten och områden med en 
känslig natur. De behov som gäller samhäl-
lets övergripande säkerhet beaktas, i syn-
nerhet försvarets och gränsbevakningens 
behov och för dem säkerställs tillräckliga re-
gionala utvecklingsförutsättningar och verk-
samhetsmöjligheter.

En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtill-
gångar

Det sörjs för att den nationellt värdeful-
la kulturmiljön och naturarvet värden tryg-
gas. Bevarandet av områden och ekologis-
ka förbindelser som är värdefulla med tanke 
på naturens mångfald främjas. Det sörjs för 
att det finns tillräckligt med områden som 
lämpar sig för rekreation samt för att nätver-
ket av grönområden består. Förutsättning-

ar för bioekonomin och den cirkulära eko-
nomin skapas samt ett hållbart nyttjande av 
naturtillgångarna främjas. Det sörjs för att 
sammanhängande odlings- och skogsområ-
den som är viktiga för jord- och skogsbru-
ket samt områden som är viktiga för den sa-
miska kulturen och de samiska näringarna 
bevaras.

En energiförsörjning med förmåga att vara förny-
bar

Man bereder sig på de behov som pro-
duktionen av förnybar energi har och på de 
logistiska lösningar den förutsätter. Vind-
kraftverken placeras i första hand i enheter 
som består av flera kraftverk. De linjedrag-
ningar som behövs för kraftledningar och 
för gasrör för fjärrtransport, vilka har bety-
delse för den nationella energiförsörjningen, 
och möjligheterna att realisera dem säker-
ställs. Vid linjedragningen för kraftledningar 
utnyttjas i första hand redan befintliga led-
ningsgator.

9.2 Förhållande till de 
riksomfattande målen för 
områdesanvändningen
Eftersom det inte funnits någon gällande, 
övergripande landskapsplan för området 
under planeringens gång har de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen en-
ligt 3 kap. i markanvändnings- och byggla-
gen haft en särskilt stark och styrande ver-
kan. De riksomfattande målen för område-
sanvändningen, vilka sågs över 2008, har 
styrt arbetet med generalplanen. Följande 
helheter har varit aktuella för arbetet:

 – Fungerande regionstruktur
 – Enhetligare samhällsstruktur och kvali-

tet på livsmiljön
 – Kultur- och naturarv, rekreationsbruk 

och naturresurser
 – Fungerande förbindelsenät och energi-

försörjning
 – Specialfrågor i Helsingforsregionen
 – Helheter av särskild betydelse som na-

tur- och kulturmiljöer
Generalplanen är förenlig med de riksomfat-
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tande målen för områdesanvändningen. Må-
len om bl.a. byggandet av bostäder och ar-
betsplatser i Helsingforsregionen och om en 
samhällsstruktur som stöder sig på spårtra-
fiken står delvis i konflikt med målen om att 
bevara mångfalden i värdefulla naturområ-
den. De motstridiga målen har samordnats 
och under planeringens gång har stora änd-
ringar gjorts i planen för målen ska uppnås. I 
det följande beskrivs innehållet i de för Öst-
ersundoms generalplan viktigaste riksom-
fattande målen för områdesanvändningen 
och generalplanens förhållande till målen.

9.2.1. Fungerande regionstruktur
Stöd för en balanserad utveckling av områ-
desstrukturen.

Det är motiverat att effektivisera mar-
kanvändningen i Östersundom, särskilt med 
tanke på områdesstrukturen. Under de se-
naste årtiondena har Helsingforsregionen 
vuxit västerut och norrut. Generalplanen för 
Östersundom lättar tillväxttrycket i Helsing-
forsregionen i och med att områdesstruktu-
ren utvidgas som en tillväxtkorridor österut 
i riktning med kusten. Tillväxtkorridoren bi-
drar till en balanserad utveckling i regionen 
även framöver.

Näringslivets konkurrenskraft och internationel-
la ställning ska stärkas genom att man utnyttjar 
befintliga strukturer, förbättrar livsmiljöns kvalitet 
och främjar ett hållbart nyttjande av naturresurser. 
Områdets egna styrkor och läge ska utnyttjas.

Generalplanen anvisar boende och ar-
betsplatsområden inom sådana trafikförbin-
delsers influensområden som är viktiga både 
på riksplanet och internationellt. Via områ-
det löper trafikkorridoren som består av Bor-
gåleden (E 18/rt 7) och Nya Borgåvägen (lv 
170) – en central förbindelse från Helsingfors 
österut mot Borgå och vidare till S:t Peters-
burg. Västra sidan av Östersundom ligger i 
en arbetsplatsdominerad zon längs Ring 
III, som har smidiga förbindelser till Nord-
sjö hamn och Helsingfors-Vanda flygplats. 
Genomförandet av området stärker huvud-
stadsregionens ställning internationellt sett.

Att det i dag glest bebyggda området för-
tätas till en del av den stadsliknande struk-
turen som baserar sig på kollektivtrafiken 
främjar förutsättningarna för näringslivet 
och förbättrar livsmiljöns kvalitet.

I generalplaneområdet eftersträvas en 
massbalans mellan de mineraljordarter som 
används för och uppkommer vid byggan-
det och ytjorden. Man strävar efter att över-
kottsjord inte ska behöva köras bort från ett 
område och att stenmaterialsfraktion som 
behövs för byggandet inte ska behöva häm-

tas in från ett annat område. I området öns-
kas också affärsverksamhet som grundar sig 
på cirkulär ekonomi.
Södra delen av planområdet ligger på havs-
kusten och i norr gränsar området till de re-
gionalt betydande natur- och friluftsområ-
dena i Sibbo storskogs nationalpark. Gene-
ralplanen drar fördel av lokala attraktions-
faktorer särskilt när det gäller boende, rekre-
ation och turism.

Regionstrukturen ska utvecklas som en polycent-
risk och nätverkande enhet som bygger på goda 
trafikförbindelser.

I framtiden är Östersundom ett nytt 
stadsområde inom Helsingforsregionens 
regionstruktur. Planområdet fördelar sig 
på flera delcentra med mångsidig markan-
vändning. Östersundom är en fortsättning 
på den befintliga samhällsstrukturen längs 
de nuvarande och planerade trafikförbindel-
serna. Västra ändan av planområdet ligger 
i skärningspunkten mellan Borgåleden och 
Ring III, som är en knutpunkt i det regions-
trukturella trafiknätet.

Regionstrukturen ska grund sig på spårtrafik-
förbindelserna mellan Helsingfors och de andra 
stadscentrumen i området.

I generalplanen för Östersundom har 
metrolinjen förlängts från Mellungsbacka 
österut till planområdet och från planom-
rådet vidare österut. I planen anvisas dess-
utom två snabbspårvägsförbindelser/stom-
förbindelser som förenar regioncentrumen 
med varandra. Den planerade nya tätorts-
strukturen stöder sig på dessa förbindelser.

9.2.2. Enhetligare samhällsstruktur och 
kvalitet på livsmiljön
Ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt håll-
bara samhällen och livsmiljöer.

KI kombination med en tillräckligt tät 
samhällsstruktur utgör den i planen anvisa-
de metroförbindelsen grunden för ett eko-
logiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. 
Lokala attraktionsfaktorer i naturen, havet 
och Sibbo storskog, och grönstrukturen som 
bevarar skyddsområdena i området skapar 
tillsammans med den eftersträvade urbana 
miljön, servicen och en fungerande kollek-
tivtrafik förutsättningar för en hållbar livs-
miljö. Det mångsidiga bostadsbyggandet 
som möjliggörs i planen ger återigen förut-
sättningar för social och kulturell hållbarhet 
i samhället. En balanserad fördelning av bo-
ende, service och arbetsplatser, en heltäck-
ande kollektivtrafik samt förstklassiga nät-
verk för gång och cykling främjar använd-
ningen av hållbara färdsätt. Massbalansen 

samt utnyttjandet av cleantech och solen-
ergi stöder den ekologiska och ekonomiska 
hållbarheten.

Befintliga samhällsstrukturen ska utnyttjas och 
stadsregionerna och tätorterna göras enhetligare. 
Samtidigt förbättras kvaliteten på livsmiljön.

Strukturen i generalplanen är kopplad till 
den befintliga regionstrukturen. Den befint-
liga samhällsstrukturen och det befintliga 
servicenätet i generalplaneområdet är i en 
liten skala om man jämför med den uppskat-
tade framtida folkmängden (80 000–100 000 
invånare år 2060).  I generalplanelösningen 
har de befintliga tätorterna integrerats i den 
planerade framtida stadshelheten. Betydel-
sen av befintliga tjänster och bostadsområ-
den framhävs i första hand i de första faser-
na av planens genomförande. Förtätningen 
av de nuvarande glest bebyggda tätorterna 
förbättrar livsmiljöns kvalitet allteftersom 
servicenivån, kollektivtrafiken, boendefor-
merna och ekosystemtjänsterna blir mång-
sidigare.

En samhällsstruktur där servicen och arbetsplat-
serna är lättillgängliga för olika befolkningsgrup-
per och, i den mån det är möjligt, ligger nära bo-
stadsområdena. Behovet av personbilstrafik ska 
minska. Trafiksäkerheten ska förbättras liksom be-
tingelserna för kollektivtrafiken och gång- och cy-
keltrafiken.

Den blandade stadsstrukturen i gene-
ralplanen gör servicen och arbetsplatserna 
bättre tillgängliga för olika befolkningsgrup-
per. Detta stöds även av det planerade tra-
fiknätet, där kollektivtrafiken, gång och cyk-
ling är i nyckelposition. Bland de olika områ-
dena i generalplanen blir gång som det vik-
tigaste färdsättet i de tätaste centrumområ-
dena nära metrostationerna och de viktigas-
te gatorna som kantas av parker, grönområ-
den och öppna stadsrum. Största delen av 
den totala befolkningen i planområdet kom-
mer att bo invid de viktigaste gatuförbindel-
serna. I generalplaneområdet har man efter-
strävat bra förutsättningar för gång och cyk-
ling genom att planera kontinuerliga, tryg-
ga och i övrigt förstklassiga nätverk av leder 
och banor. En balanserad fördelning av bo-
ende, service och arbetsplatser, en heltäck-
ande kollektivtrafik samt förstklassiga nät-
verk för gång och cykling främjar använd-
ningen av hållbara färdsätt.

Tillräckligt med etableringsmöjligheter för närings-
verksamheter. Den befintliga samhällsstrukturen 
ska utnyttjas. Sådana funktioner i näringslivet som 
medför rikligt med persontrafik ska inriktas till om-
råden innanför den befintliga samhällsstrukturen 
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och till andra områden nära goda kollektivtrafik-
förbindelser.

Enskilda arbetsplatsområden som kräver 
utrymme och/eller medför störningar place-
ras vid gränssnittet till samhällsstrukturen 
och de befintliga regionala huvudlederna. 
Allteftersom området genomförs kommer 
en lika betydande mängd arbetsplatser att 
finnas i centrumområdena innanför den tä-
tare stadsstrukturen, nära metrostationer-
na och längs de viktigaste gatorna och kol-
lektivtrafikförbindelserna. Generalplanen 
gör det möjligt att skapa ca 25 000–30 000 
arbetstillfällen. Konsekvenserna av närings-
verksamheterna har bedömts enligt två oli-
ka scenarion.

Utbudet av bostadsproduktion i stadsregionernas 
pendlingsområden, ändamålsenligt placerade bo-
städer och en bra livsmiljö.

I Östersundomområdet kompletteras det 
befintliga pendlingsområdet med ett stort 
antal nya invånare. Planen ökar relativt ut-
budet av tomter och bostäder särskilt i fråga 
om småhus (stadssmåhus samt sedvanliga 
egnahemshus). Rekreationsvärdena i natur-
miljön, målen för stadsmiljöns kvalitet och 
den mångsidiga fördelningen av bostads-
typer och den förhöjda servicenivån skapar 
förutsättningar för en bra livsmiljö.

Stadsregionerna ska utvecklas som balanserade 
helheter med stöd av befintliga centrum. Centru-
men och särskilt deras centrumområden ska ut-
vecklas till områden med ett mångsidigt utbud av 
tjänster, boendemöjligheter, arbetsplatser och fri-
tidssysselsättningar. Centrumsystemet och servi-
cenätet främjar tillgången på service.

Generalplaneområdet växer till en ny 
stadsdel med flera centrum och är en för-
längning av samhällsstrukturen i huvud-
stadsregionen österut. Att den östra de-
len stärks främjar balansen i regiontillväx-
ten västerut och norrut. Området stödjer sig 
på regionens centrum framför allt på grund 
av metroförbindelsen. En urban, blandad 
struktur där det är enkelt att nå centrumen 
är en utgångspunkt för planen. Strukturen 
är mest diversifierad och blandad i de tä-
taste centrumområdena, såsom områdena 
kring metrostationerna och längs huvudga-
torna. Tack vare att byggnadsområdena är 
täta uppkommer förutsättningar för ordnan-
det av service.

Olägenheter för människans hälsa ska elimineras 
och förebyggas. Olägenheter i form av buller, vi-
bration och luftföroreningar ska förebyggas. Be-
fintliga olägenheter ska minimeras.

Byggandet av arbetsplatser och liknande 

tar emot och bekämpar största delen av bull-
ret, vibrationerna och småpartiklarna från 
trafiken på Borgåleden. Områdena längs 
Ring III är till största delen grönområden. 
Olägenheter uppkommer längs huvudgator-
na och metrobanan. Olägenheter för männ-
iskan bedöms i samband med den mer de-
taljerade planeringen. Utifrån de utredning-
ar som görs anvisas åtgärder för att mins-
ka olägenheterna när områdena genomförs.

Befintliga eller förväntade miljöolägenheter och 
exceptionella miljöolägenheter och naturförhål-
landen ska identifieras och konsekvenserna av 
dem förebyggs. Anpassning till klimatförändring-
en. Områden med översvämningsrisk och före-
byggandet av dessa risker ska tas i beaktande. 

Miljöolägenheter, exceptionella naturför-
hållanden, klimatförändringen och förebyg-
gandet av skadliga konsekvenser av nämn-
da ska beaktas i den mer detaljerade plane-
ringen. Generalplanen skapar förutsättning-
ar för detta. De sydligaste delarna av plan-
området och byggnadsområdena inom dem 
faller inom strandzonen av Östersjön och 
omfattar låglänta avsnitt. Anpassningen till 
risken för översvämningar förutsätter ställ-
vis markhöjningar. Anpassningsåtgärderna 
avgörs i första hand i den mer detaljerade 
planläggningen.

En välgrundad bedömning av befolkningens ut-
veckling på lång sikt med alternativa scenarion ska 
vara en utgångspunkt för planeringen.

I markanvändningsplanen för Helsing-
forsregionen (MASU 2050) är målet att be-
folkningen i regionen ska stiga till 2 miljo-
ner invånare fram till år 2050. I MASU har 
Östersundom betecknats som ett område 
som kompletterar de zoner som ska utveck-
las i första hand 2025–2050. I generalplanen 
har befolkningsutvecklingen granskats en-
ligt två alternativ fram till år 2060: i den ena 
uppgår antalet invånare till 80 000 och i det 
andra till 100 000.

En enhetlig samhällsstruktur ska främjas.
Generalplanen kompletterar samhälls-

strukturen i Helsingforsregionen i och med 
att den öppnar en ny tillväxtkorridor österut. 
Den nuvarande glesa tätortsstrukturen i Öst-
ersundom kommer att förtätas och diversi-
fieras avsevärt i framtiden.

I stadsregionerna ska det säkerställas att trafik-
systemet minskar behovet av personbilstrafik och 
främjar kollektivtrafik, gång och cykling.

YKollektivtrafik som grundar sig på 
metron och anslutningstrafiken till den, 
gång och cykling är trafikformer som fram-

hävs i generalplaneområdet. Bland de olika 
områdena i generalplanen blir gång det vik-
tigaste färdsättet i de tätaste centrumom-
rådena kring metrostationerna och längs de 
viktigaste gatorna. Största delen av den to-
tala befolkningen i planområdet kommer att 
bo här. I generalplaneområdet har man ef-
tersträvat bra förutsättningar för gång och 
cykling genom att planera kontinuerliga, 
trygga och i övrigt förstklassiga nätverk av 
leder och banor.

Tillräckligt med tomtmark för byggande av bostä-
der och arbetsplatser.

Generalplanen ökar avsevärt utbudet av 
bostads- och arbetsplatstomter i Helsing-
forsregionen.

Nya betydande områden för boende, ar-
betsplatser och servicefunktioner ska place-
ras i anslutning till den befintliga samhälls-
strukturen.

Generalplaneområdet i Östersundom an-
sluter sig till den befintliga samhällsstruktu-
ren i Helsingforsregionen och förlänger den 
längs en tillväxtkorridor mot öster.

Stora detaljhandelsenheter ska placeras så att de 
stödjer den befintliga samhällsstrukturen.

Regionalt viktiga stora detaljhandelsen-
heter placeras i enlighet med de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen och 
landskapsplanen så att de är knutna till den 
övriga samhällsstrukturen. Stora detaljhan-
delsenheter är förutom i nämnda områden 
för utrymmeskrävande handel bara tillåtna 
i områden för centrumfunktioner. Samman-
flätningen med den omgivande samhälls-
strukturen har dessutom säkerställts med 
en planbestämmelse om tidsplaneringen, 
enligt vilken byggande av stora detaljhan-
delsenheter förutsätter ett bindande beslut 
om att genomföra metroförbindelsen.

Det befintliga byggnadsbeståndet ska utnyttjas.
Östersundomissa on olemassa olevaa ra-

kennuskantaa niukalti suhteessa kaavassa 
esitettyyn kapasiteettiin. Nykyiset palvelu-
rakennukset ovat hyödynnettävissä ja ne si-
joittuvat kaupunkirakenteen kannalta pääo-
sin luontevasti. Olemassa olevien palvelura-
kennusten rooli korostuu varsinkin kaavan 
toteutuksen alkuvaiheessa. Kulttuurihistori-
alliset rakennukset antavat alueelle historial-
lista ulottuvuutta ja identiteettiä.

En bra tätortsbild.
I Östersundom är det befintliga bygg-

nadsbeståndet knappt i förhållande till den 
kapacitet som föreslås i planen. De nuvaran-
de servicebyggnaderna kan utnyttjas och de 
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är belägna naturligt i förhållande till stads-
strukturen. De befintliga servicebyggna-
dernas roll framhävs särskilt i de tidiga fa-
serna av genomförandet. De kulturhistoris-
ka byggnaderna ger området en historisk di-
mension och en identitet.

Sammanhängande grönområden.
I planområdet har vidsträckta grönområ-

den bevarats. De är sammankopplade med 
varandra och bildar ett nätverk. Grönnätet 
ansluter sig till helheterna av grönområden 
utanför planområdet som en del av det regi-
onala gröna bältet.

I planområdet stöds kontinuiteten i grön-
nätverket genom att man skapar kopplingar 
med hjälp av olika åtgärder, som att bygga 
grönbroar eller beskoga områden.

Tillräckliga områden ska reserveras för nätverk för 
fotgängare och cyklister och nätverkens kontinui-
tet, säkerhet och kvalitet ska främjas.

En del av det kommande trafiknätet i om-
rådet har presenterats i generalplanen. I de 
senare planeringsfaserna kommer trafiknä-
tet att kompletteras av lokala gator. Särskilt 
med tanke på fotgängare och cyklister anvi-
sar planen en regional strandpromenad och 
en cykelväg för långfärdscykling i riktning 
med nuvarande Nya Borgåvägen (bana). I 
planen föreslås ett antal broar och underfar-
ter. En betydande del av dessa kommer att 
anvisas för fotgängare och cyklister i de se-
nar planeringsfaserna. Behovet av en rekrea-
tionsförbindelse som angetts i nordlig-sydlig 
riktning från Sibbo storskog ända till havs-
stranden på Björnsö kan genomföras på oli-
ka sätt längs olika avsnitt, men avsikten är 
att få en förstklassig och lockande förbindel-
se för fotgängare och cyklister. I de senare 
planeringsfaserna kommer alla gator att di-
mensioneras så att det uppkommer fördel-
aktiga förhållanden för såväl kollektivtrafi-
ken som gång- och cykeltrafiken.

Markens och berggrundens lämplighet för den pla-
nerade användningen ska tas i beaktande. Ett för-
orenat markområdes behov av sanering ska utre-
das innan åtgärder börjar vidtas för att genomfö-
ra planen.

Hur bra marken och berggrunden läm-
par sig för det föreslagna ändamålet utreds 
i samband med den mer detaljerade plane-
ringen. Man känner inte till att det skulle fin-
nas omfattande markföroreningar som skul-
le ha någon större betydelse för planlägg-
ningen i generalplaneskedet. Vid den fort-
satta planeringen kommer markens föro-
reningsgrad att beaktas med den exakthet 
som respektive planeringsskede förutsätter.

Möjligheterna att spara energi och att använda för-
nybara energikällor och fjärrvärme ska främjas.

I generalplanen har områden reserve-
rats för produktion av solenergi. Fjärrvär-
me främjas särskilt i områden med tät mar-
kanvändning. Planen omfattar också bered-
skap att placera små lokala värmecentraler 
som drivs med förnybar energi. Med plan-
bestämmelserna strävar man efter att främ-
ja energieffektiva och miljövänliga system i 
byggandet och i den samhällstekniska för-
sörjningen.

En tillräcklig tillgång på friskt vatten av god kvalitet 
och möjligheter att genomföra regionala lösningar 
för vattenförsörjningen ska säkerställas. Olägen-
heter orsakade av avloppsvatten ska förebyggas.

Avsikten är att ansluta området till det 
regionala vatten- och avloppsservicesyste-
met (HRM). Generalplanen gör det möjligt 
att placera ett regionalt avloppsreningsverk 
i planområdet (HRM).

9.2.3. Kultur- och naturarv, 
rekreationsbruk och naturresurser

Bevarandet av den nationella kulturmil-
jön och byggnadsarvet samt deras regionalt 
skiftande karaktär ska främjas.

Byggda kulturmiljöer av riksintresse lik-
som andra betydande kulturmiljöer och 
skyddade byggnader har anvisats på plan-
kartan och beaktats i planbestämmelser-
na. Alla objekt och områden som invente-
rats och konstaterats värdefulla för kultur-
miljön har anvisats på kartbilagan till plan-
beskrivningen.

Områden som är värdefulla och känsliga i den le-
vande och i den livlösa naturen och mångfalden i 
dessa områden ska bevaras. Bevarandet av eko-
logiska förbindelser mellan skyddsområden och 
vid behov mellan skyddsområden och övriga vär-
defulla naturområden ska främjas.

De områden som hör till nätverket Na-
tura 2000 och naturskyddsområdena i om-
rådet harbeaktats i planlösningarna och i 
grönstrukturen. Utöver grönområdena anvi-
sar planen ett utredningsområde som säker-
ställer den geografiska sammanhållningen.

Separata bedömningar har utarbetats 
om konsekvenserna för naturen och för Na-
tura-områdena. Därtill har en separat utred-
ning gjorts om det ekologiska nätverket. Be-
hoven hos de värdefulla och känsliga områ-
dena i naturen och det ekologiska nätverkets 
behov har tagits i beaktande i planbeteck-
ningarna och -bestämmelserna. När det gäl-
ler den ekologiska förbindelsen mellan Svar-
ta backen och Sibbo storskog bör särskild 
uppmärksamhet fästas vid järpe, som är en 

art som tas upp i bilaga I till fågeldirektivet.
Objekt som är värdefulla med tanke på 

värdekoncentrationer i naturen och den bio-
logiska mångfalden (luo-objekt) har kart-
lagts och beaktats i planlösningen i den mån 
det varit möjligt. I den fortsatta planering-
en utreds möjligheterna att bevara de värde-
fulla naturobjekten liksom förekomsterna av 
hotade naturtyper och arter. 

Vid planeringen och genomförandet av 
frilufts- och rekreationsområdena bör man 
beakta möjligheterna att bevara naturvärde-
na – även bergsformationerna – och kultur-
landskapet i ett större sammanhang. Even-
tuella konflikter mellan naturvärdena och 
byggandet kan avgöras vid den mer detalje-
rade planeringen.

Förutsättningarna för rekreation i det fria och för 
natur- och kulturturism förbättras allteftersom för-
utsättningarna för mångbruk förbättras. Ett ekolo-
giskt hållbart nyttande av skyddsområden och vär-
defulla landskapsområden ska främjas inom rekre-
ationsbruket, på de områden som stöder turismen 
och i arbetet med att utveckla turismen i närområ-
dena utan att äventyra skyddsmålen. Tysta områ-
den som anvisats för detta ändamål ska bevaras.

Generalplanen gör det möjligt att ge-
nomföra ett heltäckande nätverk av frilufts-
leder. Närverket sammanbinder de värdeful-
la naturobjekten och de kulturhistoriska ob-
jekten i området. Generalplanen skapar möj-
ligheter att utveckla rekreations- och turism-
bruket i Sibbo storskogs nationalpark och 
på Granö. Möjligheterna till rekreationsbruk 
förbättras även i havsområdena.

Tillgången på naturresurser tryggas för komman-
de generationer. Naturresursernas geografiska lä-
ge och möjligheterna att utnyttja dem ska beaktas.

Vidsträckta områden i naturen omvand-
las till byggda miljöer. Planlösningen gör det 
emellertid möjligt att bevara och utveckla 
omfattande naturområden och förbindel-
serna mellan dem. Det finns ett grundvatte-
nområde av klass 1 i området. Området har 
anvisats i planen och planeringsbestämmel-
ser har utfärdats om det. I generalplaneom-
rådet eftersträvas en massbalans mellan de 
mineraljordarter som används för och upp-
kommer vid byggandet och ytjorden. Man 
strävar efter att överkottsjord inte ska be-
höva köras bort från ett område och att sten-
materialsfraktion som behövs för byggandet 
inte ska behöva hämtas in från ett annat om-
råde. Ett område för behandling av jordma-
terial anvisas på norra sidan av Borgåleden, 
öster om Landbo. Genom generalplanen 
stöds uppkomsten av ett kluster av företag 
som är inriktade på bioekonomi.
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Uppnåendet och upprätthållandet av en god status 
på vattendragen ska främjas.

Det finns ett grundvattenområde av klass 
1 i området. Området har anvisats i planen 
och planeringsbestämmelser har utfärdats 
om det. En översiktsplan om dagvattenhan-
teringen har utarbetats för planområdet. 
Målet är att främja en naturlig behandling 
av dagvattnet och därigenom minska belast-
ningen på vattendragen. I planbestämmel-
serna förutsätts att områdesvisa dagvatten-
planer ska utarbetas och att det ska reserve-
ras tillräckliga områden för en naturlig be-
handling av dagvattnet.

Värden av riksintresse som gäller kulturmiljöerna 
och naturarvet ska bevaras. Riksomfattande in-
venteringar som utarbetats av myndigheterna ska 
tas i beaktande.

Byggda kulturmiljöer av riksintresse har 
anvisats i planen. I planbestämmelserna har 
man dessutom beaktat objekt som skyd-
dats med stöd av lagen om fornminnen samt 
byggnads- och kulturhistoriskt värdefulla 
objekt. Behovet av kompletterande utred-
ningar om det arkeologiska kulturarvet ska 
prövas i den mer detaljerade planeringen.

Sammanhängande naturområden som är betydan-
de ur ekologisk synvinkel eller med tanke på rekre-
ationsbruket ska tas i beaktande. Onödig splittring 
av områdeshelheter ska undvikas.

De naturskyddsområden som faller inom 
planområdet och andra områden som är vik-
tiga med tanke på det ekologiska nätverket 
har tagits i beaktande i planlösningarna och 
i grönnätets struktur. I planen har samman-
hängande naturområden bevarats utanför 
stadsstrukturen. 

Planbestämmelser säkerställer att de 
ekologiska förbindelserna fungerar och 
framför allt att skogsarterna kan förflytta 
sig. Dessutom har ekologiska förbindelser 
som är viktiga för den biologiska mångfal-
den anvisats i planen. Planen har också be-
teckningen för en del av en ekologisk förbin-
delse som ska utvecklas. Med tanke på de 
ekologiska förbindelsernas funktion har man 
också beaktat att nätverket av grönområden 
utvecklas i etapper och att byggandet sker i 
etapper: det finns flera parallella ekologiska 
förbindelser för att man ska kunna konsta-
tera att den primära förbindelsen fungerar. 
Uppmärksamhet har fäst vid att grönnätver-
ket ska vara sammanhängande, särskilt be-
träffande skyddsområdena. 

Det ska skapas förutsättningar för att bilda regio-
nala rekreationsområden särskilt i Södra Finland 
och i de stora stadsregionerna.

De regionala rekreationsområdena från 
kusten till Sibbo storskog är kopplade till 
varandra. Strandpromenaden längs kusten 
ger kontinuitet i den regionala rekreations-
förbindelsen västerifrån österut. Att rekre-
ationsområdena och -förbindelserna ska 
fortsätta bortom planområdet har beaktats 
i generalplanen och redogjorts för i bilage-
materialet.

Enhetligare områden för turism. Tillräckliga om-
råden ska anvisas för utvecklingen av turismen. 
Fritidsbebyggelse som stöder sig på stränder ska 
planeras så att strandavsnitt med värdefulla na-
turvärden bevaras och att fritidsbebyggelsen upp-
levs som trivsam.

Granö, som har en areal på ca 236 ha, har 
anvisats som ett område för rekreation, tu-
rism och fritid. I området får fritidsboende, 
inkvarteringstjänster, campingområden, 
gruppträdgårdar samt andra funktioner som 
tjänar turism och semesterfirande placeras, 
samt i liten omfattning fast bosättning som 
stöder sig på den befintliga bystrukturen och 
sjötrafiken.

Det förutspås att rekreationsbruket kom-
mer att öka avsevärt i Sibbo storskog i fram-
tiden och det invånarantal som generalpla-
nen möjliggör påverkar detta ytterligare. 
Ett centrum för idrotts- och rekreationsan-
läggningar (u-2) har reserverats vid den s.k. 
Ultunaporten i södra kanten av Sibbo stor-
skog. I området får ett campingområde, rid-
nings- och husdjursverksamhet samt funk-
tioner, tjänster, byggnader och konstruktio-
ner som hänför sig till Sibbo storskogs natio-
nalpark placeras.

Behovet av att skydda och använda grund- och yt-
vatten ska beaktas.

Generalplanekartan har en beteckning 
och planeringsbestämmelser om grundvat-
tenområdet i Fazers. En översiktsplan om 
dagvattenhanteringen har utarbetats för 
planområdet. Målet är att främja en natur-
lig behandling av dagvattnet och därige-
nom minska belastningen på vattendragen. 
I planbestämmelserna förutsätts att områ-
desvisa dagvattenplaner ska utarbetas och 
att det ska reserveras tillräckliga områden 
för en naturlig behandling av dagvattnet.

Bra och sammanhängande åkerområden ska in-
te utan särskilda skäl tas i bruk för tätortsfunktio-
ner, inte heller ska bra och vidsträckta skogsbruks-
områden splittras av annan områdesanvändning.

I generalplanen för Östersundom har 
byggande anvisats både på åkrar och på 
skogsbruksområden. Ett särskilt skäl för det-
ta är att planen ska möjliggöra en balanse-

rad tillväxt i huvudstadsregionen längs en ny 
tillväxtkorridor österut. Det vidsträckta åker-
området vid Westerkulla gård faller utanför 
de områden som ska byggas och har anvi-
sats som ett landskapsmässigt värdefullt 
område som med tanke på landskapsbilden 
bör bevaras öppet och i odlingsbruk.

9.2.4. Fungerande förbindelsenät och 
energiförsörjning

Trafiksystemen ska planeras och utveck-
las som helheter bestående av olika trafik-
former som tjänar såväl bosättningen som 
verksamhetsbetingelserna för näringslivet.

Trafiksystemet i generalplanen tjänar he-
la bosättningen och verksamhetsbetingel-
serna för näringslivet.

Behovet av personbilstrafik ska minskas, trafikfor-
mer med låg miljöbelastning främjas och trafiksä-
kerheten förbättras.

Centrumområdena i planen erbjuder bas-
service på promenadavstånd. Spårförbindel-
serna och den förtätade strukturen i planen 
främjar användningen av kollektivtrafik och 
minskar behovet av personbilstrafik. Trafik-
regleringar som höjer säkerheten är en av de 
centrala utgångspunkterna för den fortsat-
ta planeringen.

Befintliga huvudtrafikförbindelser och -nätverk 
ska i första hand utvecklas..

Planen drar fördel av befintliga regiona-
la, riksomfattande och internationella leder, 
Borgåleden och Ring III samt Nya Borgåvä-
gen. Planlösningen förutsätter att det nuva-
rande metronätet kompletteras med en ny 
metroförbindelse.

Behoven inom energiförsörjningen på riksnivå ska 
tillgodoses och möjligheterna att utnyttja förnyba-
ra energikällor ska främjas.

Rikstäckande kraftledningar och beho-
ven av att flytta och upprätta förbindelser 
mellan dem har beaktats i planen. I planen 
har områden för samhällsteknisk försörjning 
anvisats söder om Landbo och Norrberget i 
första hand för produktion av solenergi. Om-
rådet för ett avfallskraftverk i Långmosse-
bergen i Vanda har anvisats i planen. Kraft-
verket producerar fjärrvärme och el av av-
fall från huvudstadsregionen. För att tryg-
ga tillgången till värmeenergi i planområdet 
reserveras dessutom ett ca 10 hektar stort 
område för samhällstekniska funktioner, på 
bägge sidorna av Bäckängsvägen söder om 
Borgåleden. Områdesreserveringen gör det 
möjligt att idka lokal produktion som grun-
dar sig på förnybar energi.



86

För hela landet viktiga banor, landsvägar, hamnar, 
flygplatser och gränsövergångsställen samt möj-
ligheterna att utveckla dessa ska tryggas.

I området finns två betydande huvud-
vägar av riksintresse, Borgåleden (rv 7) och 
Ring III, vilka samtidigt är en del av den inter-
nationella förbindelsen E 18. Markanvänd-
ningen i Östersundom drar fördel av dessa 
och kopplas till dem över planskilda anslut-
ningar. En tågbana till Nordsjö hamn före-
slås i planen.

Det reserveras möjlighet att bygga en motorled 
mellan Helsingfors och Vaalimaa och nya järn-
vägsförbindelser från Helsingfors mot Åbo och 
S:t Petersburg.

Generalplanen utgör inget hinder för ge-
nomförandet av nämnda trafikprojekt. I pla-
nen föreslås ingen tågbana i västlig-östlig 
riktning.

Fungerande rese- och transportkedjor ska främ-
jas. Förutsättningarna för samarbetet mellan kol-
lektivtrafiken och de olika trafikformerna ska sä-
kerställas.

Generalplanen ger olika trafikformer för-
utsättningar att ansluta sig till det regionala, 
riksomfattande och internationella trafiknä-
tet. Det heltäckande trafiknätet i planområ-
det främjar fungerande rese- och transport-
kedjor. De täta byggnadsområdena skapar 
förutsättningar för att anordna kollektivtra-
fik som en del av trafiksystemet i området.

Beredskap för områdesbehoven hos energiverk 
som använder förnybart och avfallsbaserat bräns-
le och dessa energiverks logistiska lösningar som 
en del av områdets energiförsörjning och avfalls-
hantering.

I planen har områden för samhällsteknisk 
försörjning anvisats söder om Landbo och 
Norrberget i första hand för produktion av 
solenergi. Området för ett avfallskraftverk i 
Långmossebergen i Vanda har anvisats i pla-
nen. Kraftverket producerar fjärrvärme och 
el av avfall från huvudstadsregionen. För att 
trygga tillgången till värmeenergi i planom-
rådet reserveras dessutom ett ca 10 hektar 
stort område för samhällstekniska funktio-
ner, på bägge sidorna av Bäckängsvägen sö-
der om Borgåleden. Områdesreserveringen 
gör det möjligt att idka lokal produktion som 
grundar sig på förnybar energi.

9.2.5. Specialfrågor i Helsingforsregionen
Helsingforsregionen ska utvecklas till ett interna-
tionellt konkurrenskraftigt och riksomfattande hu-
vudcentrum genom att skapa betingelser för ett till-
räckligt och mångsidigt bostads- och arbetsplats-

byggande, ett fungerande trafiksystem och en god 
livsmiljö.

I och med den betydande ökningen av re-
serven för bostads- och arbetsplatsbyggan-
de stärker planen stärker Helsingforsregio-
nen som ett rikscentrum. Att arbetsplatsom-
rådet längs Ring III befästs mellan Helsing-
fors-Vanda flygplats och Nordsjö hamn har 
också betydelse internationellt. 

Generalplanen skapar ett fungerande in-
ternt trafiknät och ger olika trafikformer för-
utsättningar att ansluta sig till det regionala, 
riksomfattande och internationella trafiknä-
tet. Rekreationsvärdena i naturmiljön, må-
len för stadsmiljöns kvalitet och den mång-
sidiga fördelningen av bostadstyper och den 
förhöjda servicenivån skapar förutsättningar 
för en bra livsmiljö.

En enhetlig samhällsstruktur som bygger på kol-
lektivtrafiken, särskilt den spårbundna trafiken, 
ska främjas. Dimensioneringen av områdena ska 
stödas kollektivtrafiken. Centrumen i regionen 
ska stärkas som bostads-, arbetsplats- och ser-
vicecentrum.

Östersundomområdet balanserar om-
rådesstrukturen i Helsingforsregionen och 
kopplas till det befintliga och komman-
de metronätet. I planen anvisas en förläng-
ning av metron från Mellungsbacka till Öst-
ersundomområdet, likaså reserveringar för 
att förlänga snabbspårvägsförbindelserna, 
en förlängning av Jokern I från Östra cen-
trum och av Jokern III från Mellungsbacka i 
riktning mot Ring III och utvecklingskorrido-
ren. Merparten av bebyggelsen förläggs intill 
nämnda spårförbindelser/stomlinjer för kol-
lektivtrafiken. I Zachrisbacken uppkommer 
ett nytt, regionalt betydelsefullt centrum.

Tillräckligt med tomtmark ska säkerställas för tryg-
gandet av en tillräcklig bostadsproduktion.

I planen uppskattas det kommande invå-
narantalet till ca 80 000. Generalplanen ökar 
avsevärt utbudet av bostads- och arbets-
platstomter i Helsingforsregionen.

Betydande byggande ska förläggas till områden 
som betjänas av kollektivtrafiken, särskilt den 
spårbundna trafiken. Möjligheterna att idka och 
anlita kollektivtrafik ska förbättras.

Generalplanen anvisar boende och ar-
betsplatsområden inom sådana trafikförbin-
delsers influensområden som är viktiga bå-
de på riksplanet och internationellt. Kollek-
tivtrafik som grundar sig på spårtrafik, gång 
och cykling är trafikformer som lyfts fram i 
generalplaneområdet.'

Glesbyggande utanför den befintliga samhälls-
strukturen bör förebyggas.

Generalplaneområdet i Östersundom an-
sluter sig till den befintliga samhällsstruktu-
ren i Helsingforsregionen och förlänger den 
längs en tillväxtkorridor mot öster. Den nu-
varande glesa och splittrade tätortsstruktu-
ren i Östersundom kommer att förtätas och 
diversifieras avsevärt i framtiden.

Ibruktagandet av nya områden och betydande 
kompletteringsbyggande i befintliga områden ska 
schemaläggas med stöd av kollektivtrafiken.

I planen bestäms att genomförandet av 
centrum, bostadsdominerade områden och 
områdena för regionala stora detaljhandel-
senheter ska inledas först när ett bindande 
beslut om att bygga metroförbindelsen har 
fattats. Bestämmelserna gäller inte område-
na väster om Ring III som redan har byggts. 
Innan beslutet tas är det möjligt att i liten 
skala komplettera den nuvarande samhälls-
strukturen så att den stöder sig på busstra-
fiken. I planbeskrivningen redogörs för en 
möjlig indelning av genomförandet i tre fa-
ser.

Helsingforsregionens trafiksystem ska 
utvecklas med hjälp av en trafiksystemplan 
som täcker hela regionen, så att trafiksys-
temet stävjar klimatförändringen och stöd-
jer förenhetligandet av samhällsstrukturen 
och anordnandet av en tillräcklig bostads-
produktion.

Generalplanen stöder genomförandet 
av Helsingforsregionens trafiksystemplan 
(HLJ 2015) och ordnandet av bostadspro-
duktionen. I HLJ 2015 är metroförbindelsen 
Mellungsbacka-Majvik bland de infrastruk-
turprojekt som ska startas under perioden 
2026–2040. Väg- och gatuförbindelserna i 
Östersundom har schemalagts i anslutning 
till metron åren 2026–2040. I markanvänd-
ningsplanen för Helsingforsregionen (MASU 
2050) har Östersundom betecknats som ett 
område som kompletterar de zoner som ska 
utvecklas i första hand 2025–2050.

Betingelserna för en utbyggnad av metronätverket 
västerut och österut ska säkerställas. Det ska fin-
nas beredskap att bygga ut den spårbundna trafi-
ken om samhällsbyggandet och bostadsproduk-
tionen förutsätter det. Helsingfors-Vanda flygplats 
ska integreras med spårtrafiknätet.

I planen anvisas en förlängning av metron 
österut från Mellungsbacka. Reserveringar-
na för snabbspårvägar kopplar området till 
de övriga delarna av regionen, bl.a. Helsing-
fors-Vanda flygplats.
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Vid utbyggnaden av det spårbundna trafiknätet 
ska områdesanvändningen i omgivningen och 
närmiljön beaktas, i synnerhet bosättningen, ob-
jekt som är värdefulla ur natur- och kulturhänse-
ende samt särdragen i landskapet.

Hela generalplanelösningen grundar sig 
på metroförbindelsen. Både markanvänd-
ningen och metrolinjen har planerats ihop. 
När det gäller sträckningen för metron har 
de nuvarande bostadsområdena och de vär-
defulla natur- och kulturobjekten i Östersun-
dom beaktats i den mån det varit möjligt. 
Beteckningen i generalplanen tar inte ställ-
ning till vilka avsnitt av metrospåret som ska 
gå ovanför eller under jorden. Sträckningens 
läge är dessutom riktgivande och kommer 
att preciseras vid den mer detaljerade pla-
neringen. I de avsnitt där metron går ovan-
för jorden har den konsekvenser för markan-
vändningen, bosättningen och kulturland-
skapet. I de avsnitt av metron som går un-
der jorden är konsekvenserna mycket ringa. 
Snabbspårvägarna följer gatunätet, varvid 
konsekvenserna förblir ringa.

Med tanke på invånarnas behov av rekreation ska 
det finnas tillräckligt omfattande och attraktiva 
överkommunala områden för rekreation. Kontinu-
iteten i det nätverk av grönområden som samman-
binder dessa områden ska tryggas.

I generalplanen förenas nätverket av 
grön -och rekreationsområden i Helsingfors 
och Vanda med Sibbo storskogs national-
park. Huvudgrönfingret i Östersundom för-
enas i söder med grönfingret i Nordsjö och 
Östra Helsingfors kulturpark, och i norr med 

Sibbo storskogs nationalpark. Huvudgrön-
fingret i Östersundom är den östligaste de-
len av det regionala gröna bältet.

Sibbo storskogs nationalpark är den öst-
ra motparten till Noux i det vidsträckta och 
sammanhängande skogsområdet i Helsing-
forsregionen. I planen anvisas därtill grön- 
och rekreationsförbindelser från Sibbo stor-
skog till Natura-området och havskusten i 
planens sydligaste delar. Grönstrukturen i 
generalplanen motsvarar de kommunöver-
skridande rekreationsområden som anvisats 
i generalplanen för Östersundom och som är 
en del av det nätformiga grönsystemet i Ny-
land. Rekreationsmöjligheterna och nätver-
ket av grönområden utvecklas aktivt i plan-
området.

9.3 Förhållande till gällande 
landskapsplaner
Flera landskapsplaner är i kraft i generalplan-
området. I Vanda och i den s.k. Västerkulla-
kilen som införlivades med Helsingfors 2009 
gäller Nylands landskapsplan (lagakraft-
vunnen 2007) och i Vanda dessutom etapp-
landskapsplan 1 för Nyland (lagakraftvunn-
nen 2012). I det område av Sibbo som införli-
vades med Helsingfors gäller Landskapspla-
nen (2000) samt etapplandskapsplanerna 1, 
2, 3 och 4 för Östra Nyland (tidigare region-
planer). Östra Nylands landskapsplan (la-
gakraftvunnen 2011) gäller i Majvik och på 
Granö i Sibbo.

Lösningen i den gemensamma general-
planen avviker i flera hänseenden från den 

helhet som bildas av de gällande landskaps-
planerna. Bland annat metrobanan sträcker 
sig i generalplanen längre österut. Tätorts-
strukturen i generalplanen avviker både be-
träffande läge och omfattning från den hel-
het som landskapsplanerna bildar, och ge-
nomförandet av de områden som ska byg-
gas har i huvudsak bundits till beslutet om 
att bygga metron. I det följande granskas 
relationen mellan generalplanen och de gäl-
lande landskapsplanerna temavis. 

9.3.1. Trafikförbindelser
I landskapsplanen har en riktgivande eller 
alternativ bana för regiontrafiken anvisats 
från metrostationen i Mellungsbacka öster-
ut till Västersundom i Vanda. I generalplanen 
har en metroförbindelse anvisats från Mel-
lungsbacka ända till Majvik i Sibbo och som 
ett förbindelsebehov vidare österut. Dess-
utom har reserveringar för snabbspårvägar 
anvisats i generalplanen. I landskapsplanen 
har Nya Borgåvägen anvisats som en regio-
nal huvudled/regionväg. I generalplanen har 
en gata/huvudgata som fungerar som en del 
av den regionala vägförbindelsen dragits på 
ett nytt ställe.

9.3.2 Områden som ska byggas, grönstruk-
tur och skyddsområden
I landskapsplanen är de områden som ska 
byggas inte kopplade till spårförbindelser, 
med undantag för områdena i Vanda. Den 
fundamentala tanken i generalplanen är att 
planeringen ska stöda sig på spårtrafiken, 
och genomförandet av de områden som ska 

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017

¢ 0 2,5 5 km

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 3.12.2018

Kartpar. Utdrag ur sammanställningen av gällande landskapsplaner 3.12.2018 (Nylands förbund) och den gemensamma generalplanen för Östersundom.



88

byggas har genom planbestämmelser kopp-
lats till ett bindande beslut om byggandet 
av metron.

I landskapsplanen utgörs områdena väs-
ter om Ring III, norr om Österleden, av tät-
ortsområden. I generalplanen är dessa om-
råden till största delen friluftsområden och 
ett för landskapet värdefullt åkerområde 
(området av landskapsintresse i Westerkul-
la). I generalplanen går den viktigaste grön-
förbindelsen mellan Sibbo storskog och Na-
tura-områdena i söder genom detta områ-
de.

De övriga områdena för tätortsfunktio-
ner enligt landskapsplanen finns främst kring 
den befintliga bosättningen längs Nya Borg-
åvägen och Borgåleden i Kärr, Östersundom, 
Korsnäs, Immersbacka, Landbo och Björnsö, 
samt med beteckningen för byområde i Rib-
bingö, Bäckängen, Immersbacka och södra 
stranden av Majvik. I Björkhaga-Majvik har 
ett omfattande område för utvidgning av 
tätortsfunktioner anvisats. I generalplanen 
finns de mest effektiva byggnadsområdena 
i anslutning till det befintliga bebyggda om-
rådet i Västerkulla samt vid de nya metrosta-
tionerna. Dessutom har områden för utvid-
gning och förtätning anvisats vid de nuva-
rande bostadsområdena i Bäckängen, Land-
bo och Björnsö. I generalplanen har särskil-
da områden för näringsverksamhet anvisats 
längs Borgåleden samt vid korsningsområ-
det mellan Ring III och Nya Borgåvägen. I 
landskapsplanen är ifrågavarande områden 
tätortsområden, rekreationsområden, ut-
flykts- och friluftsområden samt jord- och 
skogsbruksdominerade områden med sär-
skilt behov av att styra friluftslivet.

I landskapsplanen har Granö anvisats 
med beteckningarna för rekreationsområde 
samt jord- och skogsbruksområde med sär-
skilt behov av att styra friluftslivet. I general-
planen betecknas området som ett område 
för rekreation, turism och fritid.

I landskapsplanen finns det ett natur-
skyddsområde i Östersundom som sträck-
er sig från Nya Borgåvägen till Borgåleden. 
I generalplanen har som skyddsområde en-
dast anvisats det redan inrättade skyddsom-
rådet, och området är för övrigt ett rekrea-
tionsområde. I området har även en ekolo-
gisk förbindelse anvisats.

I generalplanen har ett utredningsområ-
de anvisats i Sundberg-Husö. Området får 
inte byggas och för området gäller planbe-
stämmelser som skyddar naturvärdena. I 
landskapsplanen har ifrågavarande områ-
den betecknats som område för närrekre-
ation, utflykts- och friluftsområde, skydds-

område, naturskyddsområde, grundvatte-
nområde, byområde samt jord- och skogs-
bruksdominerat område med behov av att 
styra friluftslivet eller med miljövärden.

Till övriga delar har naturskyddsområde-
na i Sibbo storskog samt i omgivningen kring 
Natura-områdena i söder lagts fram i stör-
re omfattning i generalplanen jämfört med 
landskapsplanen.

9.4 Förhållande till landskapsplanen 
för Östersundomområdet
Etapplandskapsplan 2 för Östersundomom-
rådet har utarbetats parallellt med general-
planen. I landskapsplanen för Östersundo-
mområdet avgörs den viktiga tillväxtzonens 
koppling till regionstrukturen i landskapet 
och i den gemensamma generalplanen av-
görs den mer detaljerade markanvändning-
en i området. Landskapsplanen för Öster-
sundomområdet har styrt utarbetandet av 
den gemensamma generalplanen. Land-
skapsplanen för Östersundomområdet god-
kändes av landskapsfullmäktige 12.6.2018, 
men på grund av besvär har planen inte vun-
nit laga kraft. De besvär som gäller beslutet 
om att godkänna landskapsplanen för Öst-
ersundomområdet gäller särskilt landskaps-
planens vita områden, vilka i den gemen-
samma generalplanen har anvisats som ett 
utredningsområde.

Generalplanen för Östersundom har ut-
arbetats i växelverkan med Nylands för-
bund och generalplanelösningen har anpas-
sats till helheten av landskapsplaner för Ny-
land. I det följande granskas relationen mel-
lan generalplanen och landskapsplanen för 
Östersundom temavis. Det bör noteras att 
landskapsplanen har rollen som en plan i sto-
ra drag och att planerna har olika tidshori-
sonter: för landskapsplanen är målåret 2035 
medan generalplanen för Östersundom be-
skriver målbilden år 2060.

9.4.1 Område för tätortsfunktioner som 
stöder sig på spårtrafik
Tätortsområdena i landskapsplanen har an-
visats med beteckningen för tätortsområ-
den som stöder sig på spårtrafik med un-
dantag för Västerkulla. Enligt planeringsbe-
stämmelsen ska planeringen av en ny spår-
trafikförbindelse och station kopplas sam-
man med markanvändningen på området. 
I den mer detaljerade planeringen ska för-
verkligandet av området kopplas till det bin-
dande beslutet om genomförande av den 
nya spårtrafikförbindelsen och stationen. I 
generalplanen har genomförandet av cen-

trumen, området för regional handel och 
de bostadsdominerade områdena, bortsett 
från områdena väster om Ring III, genom en 
planbestämmelse knutits till det bindande 
beslutet om att genomföra metron. Land-
skapsplanen tar inte direkt ställning till anta-
let stationer och var de ska placeras. I land-
skapsplanen bildar områdena för tätorts-
funktioner en tillväxtzon som stöder sig på 
Borgåleden, Nya Borgåvägen och den pla-
nerade spårförbindelsen. Zonen klyvs i öst-
lig-västlig riktning av trafikförbindelserna 
och i nordlig-sydlig riktning av grönförbin-
delserna.

Byggnads- och grönområdena i general-
planen följer i hög utsträckning avgränsning-
arna av beteckningarna i landskapsplanen. 
Ett undantag utgörs emellertid av grönom-
rådena i Vanda nära Västersundom station. 
I landskapsplanen går området för tätorts-
funktioner tätt längs Ring III på båda sidorna 
av vägen, och i öster sträcker sig byggnads-
området ända till Borgåleden. I generalpla-
nen är stationen i Västersundom ett stycke 
från Ring III och också byggnadsområdena 
är längre österut. Den ekologiska förbindel-
sen i generalplanen är därför bredare på väs-
tra sidan av byggnadsområdet i Västersun-
dom och den omfattar bl.a. åkerområdena 
vid Westerkulla gård. I Västersundom beror 
skillnaden delvis på att planerna har olika 
tidshorisonter: för landskapsplanen är må-
låret 2035 medan generalplanen för Öster-
sundom beskriver målbilden år 2060. Ären-
det har behandlats i punkt 9.4.4, Grönstruk-
tur.

9.4.2 Centralnät
I landskapsplanen har ett regionalt bety-
dande område för centrumfunktioner anvi-
sats i Zachrisbacken. Dessutom har områ-
den som ska förtätas anvisats i områden för 
tätortsfunktioner längs metrobanan. Deras 
läge motsvarar områdena för centrumfunk-
tioner vid metrostationerna i generalplanen 
och den tätare strukturen som omger dem. 
I landskapsplanen lyder planbestämmelsen 
om områden som ska förtätas så här: "Om-
rådet ska planeras som ett område som stö-
der sig på  ...  kollektivtrafik och bebyggas 
effektivare än det övriga området i den ak-
tuella tätorten". Generalplanen förverkligar 
landskapsplanen till nämnda delar.

9.4.3 Arbetsplatsområden
I landskapsplanen anvisas omfattande ar-
betsplatsområden utanför områdena för 
tätortsfunktioner. Bestämmelser har utfär-
dats bl.a. om handelns omfattning samt om 
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beaktandet av naturvärden. Till denna del är 
generalplanen förenlig med landskapspla-
nen.

9.4.4 Grönstruktur
Landskapsplanen innehåller beteckning-
ar för skyddsområden, Natura 2000-om-
råden, rekreationsområden och behov av 
grönförbindelse. Med dessa beteckningar 
anvisas grönförbindelserna och -områdena 
som hör till nätverket av rekreationsområ-
den och det ekologiska nätverket. I general-
planen har de grönförbindelser som förbin-
der Sibbo storskog med Natura 2000-områ-
dena på kusten anvisats som frilufts- och re-
kreationsområden och ekologiska förbindel-
ser av varierande bredd. Nämnda grönför-
bindelser korsar trafiklederna över grönbro-
ar/i tunnlar. Behovet av grönförbindelse som 
i landskapsplanen går från Nordsjö till Maj-
vik motsvarar den regionala strandpromena-
den som betecknats i generalplanen. Sund-
berg-Husö har anvisats som ett s.k. vitt om-
råde i landskapsplanen. I generalplanen är 
området ett utredningsområde med särskil-
da naturvärden. Generalplanebestämmelser 
har utfärdats för att skydda naturvärdena i 
utredningsområdet. Grönstrukturen i båda 
planerna sammanfaller bortsett från områ-
det i Västersundom. I Västersundom beror 
skillnaden delvis på att planerna har olika 
tidshorisonter: för landskapsplanen är må-
låret 2035 medan generalplanen för Öster-
sundom beskriver målbilden år 2060. Den 
grönstruktur som tagits in i landskapsplanen 
motsvarar i generalplanen ett läge där bygg-
nadsområdet i Västersundom inte ännu har 

byggts utan alltjämt fungerar som en eko-
logisk förbindelse. Landskapsplanens mål 
och ekologiska förbindelsen blir verklighet 
även i generalplanen. Avsikten är att utveck-
la helheten av grönområden i Västersundom 
så att det viktigaste grönfingret som samti-
digt är en ekologisk förbindelse fram till må-
låret förskjuts som en större helhet till den 
västra och norra sidan av tätortsstrukturen 
i Västersundom.

9.4.5 Stränder
Enligt landskapsplanens bestämmelse om 
tätortsfunktioner ska obebyggda stränder 
anvisas för rekreation: "I den mer detaljera-
de planeringen ska obebyggda stränder re-
serveras för allmän rekreation, ifall inte nå-
got särskilt behov förutsätter att området 
anvisas för annat bruk." I generalplanen ges 
beträffande centrum och bostadsdominera-
de områden en bestämmelse enligt vilken 
stränderna ska planeras som allmänna strän-
der i nya bostadsområden. Generalplanen 
har emellertid också beteckningar, bestäm-
melser och rekommendationer som syftar 
till att styra rekreationsbruket bort från Na-
tura 2000-områdena på kusten och från an-
dra värdefulla naturområden. Beteckningen 
"Regional strandpromenad" i generalplanen 
verkställer en del av landskapsplanens mål 
om rekreation på stränderna.

9.4.6 Spår och vägar
I landskapsplanen har en bana för regiontra-
fiken anvisats genom generalplaneområdet 
från Mellungsbacka till Majvik, liksom föl-
jande befintliga huvudleder: motorlederna 

Ring III och Borgåleden samt som regional 
väg en ny motsvarande vägsträckning som 
i generalplanen (flyttning av väg 170). Dess-
utom har Nordsjöbanan och dess trafiktun-
nel anvisats i landskapsplanen. I landskaps-
planen anvisas en tvärgående förbindelse för 
huvudstadsregionens kollektivtrafik med en 
"utvecklingsprincipbeteckning". Den mer ex-
akta sträckningen och trafikmedlet bestäms 
i den mer detaljerade planeringen. I bägge 
alternativen upphör förbindelsen nära Väs-
tersundom station. I generalplanen har för-
bindelsen främjats med beteckningen för 
snabbspårväg/stomförbindelse för kollektiv-
trafiken i västra kanten av planen, med möj-
lighet till bussförbindelse längs Ring III.

När det gäller principerna för att beteck-
na vägar och vägsträckningarna motsvarar 
generalplanen i huvudsak landskapsplanen. 
Landskapsplanen har inte generalplanens 
reservering för en planskild anslutning vid 
Borgåleden. I landskapsplanen anvisas an-
slutningarna bara där var regionalt viktiga 
vägar korsar varandra.

9.4.7 Handel
Landskapsplanen styr placeringen av regio-
nalt betydelsefull handel. I landskapsplanen 
tillåts endast lokal detaljhandel (som inte är 
av regional betydelse) utanför områden för 
centrumfunktioner och områden för stora 
detaljhandelsenheter av regional betydelse. 
I landskapsplanen har nedre gränsen för re-
gional detaljhandel fastställts beroende på 
handelns art, bransch och kommun: 

 – Utrymmeskrävande handel (= detaljhan-
del som med hänsyn till affärens art av 

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava, Östersundomin alue - Ehdotus

¢ 0 2,5 5 km

Tulostettu Uudenmaan liiton karttapalvelusta 3.12.2018

Kartpar. Etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersundomområdet (Nylands landskapsfullmäktige 12.6.2018) 
och den gemensamma generalplanen för Östersundom.
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grundad anledning också kan förläg-
ga utanför centrumområden), i Helsing-
fors och Vanda 30 000 vy-m², i Sibbo 10 
000 vy-m²

 – Annan specialvaruhandel i Helsingfors 
och Vanda 10 000 vy-m², i Sibbo 5 000 
vy-m²

 – Dagligvaruhandel i Helsingfors och Van-
da 5 000 vy-m², i Sibbo 2 000 vy-m²

 – De nedre gränserna för vad som kan be-
traktas som regional handel är emeller-
tid flexibla: planbestämmelsen i land-
skapsplanen avrundas med "om utred-
ningar inte särskilt visar något annat”.

I landskapsplanen har en stor detaljhandel-
senhet av regional betydelse utanför cen-
trumfunktionerna anvisats nära den nuva-
rande anslutningen Östersundom-Landbo. 
Denna enhet utvecklas som en koncentra-
tion av utrymmeskrävande specialvaruhan-
del. I landskapsplanen har maximistorle-
ken för nämnda enhet fastställts till 100 000 
vy-m² och enheten får inte omfatta någon 
stor detaljhandelsenhet av regional betydel-
se (dvs. över 5 000 vy-m²). Enhetens läge och 
omfattning ska bestämmas vid den mer de-
taljerade planläggningen så att den bildar en 
tillräckligt stor funktionell enhet. Stora de-
taljhandelsenheter av regional betydelse får 
inte genomföras före genomförandet av de 
omgivande tätortsfunktionerna eller arbets-
platsområdena. Landskapsplanen har vidare 
bestämmelser om tillgången till service med 
kollektivtrafik och lättrafik, rimligheten i av-
stånden för att uträtta ärenden och minime-
ring av trafikolägenheter. 

Generalplanens beteckningar och be-
stämmelser om styrningen av handeln mot-
svarar principerna i landskapsplanen. Ge-
neralplanen uppfyller kraven på stora de-
taljhandelsenheter enligt landskapsplanen.

9.4.8 Sammanfattning av generalplanens 
förhållande till landskapsplanen för 
Östersundomområdet
Generalplanen verkställer målen i landskaps-
planen och är förenlig med den. Generalpla-
nen skiljer sig något från landskapsplanen 
när det gäller tätortsområdet i Västersun-
dom och grönförbindelserna nära Ring III. 
Det beror på att planerna har olika tidshori-
sonter. I motsats till generalplanen anvisar 
landskapsplanen ingen ny anslutning till Bor-
gåleden i Gumböle eftersom landskapspla-
nen bara innehåller anslutningar till de regi-
onala leder som angivits i landskapsplanen.

9.5 Grundade anledningar till 
avvikelser från landskapsplanen 
och anpassning till 
landskapsplanens helhet
Enligt 48 § 2 mom. i markanvändnings- och 
bygglagen kan (kommuners) gemensamma 
generalplan av grundad anledning utarbetas 
så att innehållet avviker från landskapspla-
nen. Då ska det ses till att den gemensamma 
generalplanen anpassas till landskapsplanen 
som helhet. Dessutom ska i tillämpliga de-
lar beaktas vad som bestäms om kraven på 
landskapsplanens innehåll.

I 21 § i markanvändnings- och bygglagen 
bestäms om planbeskrivningen av en kom-
muners gemensam generalplan: ”Om en ge-
neralplan som är gemensam för flera kom-
muner utarbetas enligt 48 § 2 mom. markan-
vändnings- och bygglagen, skall de grunda-
de anledningar som avses i nämnda moment 
och en utredning om den gemensamma ge-
neralplanens anpassning till landskapspla-
nens helhet presenteras i planbeskrivning-
en. I övrigt tillämpas på beskrivningen av en 
gemensam generalplan vad som i 17 § be-
stäms om beskrivningen av en generalplan.”

9.5.1 Motiveringar till avvikelserna från 
landskapsplanen
Statsrådet beslöt 28.6.2007 att inkorporera 
sydvästra delen av Sibbo och den s.k. Väs-
terkullakilen i Vanda med Helsingfors i syf-
te att lätta på tillväxttrycket österut i Hel-
singforsregionen. Områdena införlivades 
med Helsingfors 1.1.2009. I området är fle-
ra landskapsplaner i kraft, delvis utarbetade 
som regionalplaner. De gällande landskaps-
planerna utarbetades innan inkorporering-
en. Den helhet som de bildar kan betrak-
tas som föråldrad eftersom de inte tillsam-
mans motsvarar de nuvarande riksomfattan-
de, landskapsspecifika och regionala målen 
för markanvändningen i Östersundom. Vid 
beslutet om att godkänna etapplandskaps-
plan 2 för Nyland uteslöt landskapsfullmäk-
tige området för tätortsfunktioner i Öster-
sundom ända fram till Sibbo å. Det områ-
de som föll utanför fastställelsen, och som 
omfattar ett större område än kommuner-
nas gemensamma generalplan, har definie-
rats som ett av de viktigaste tillväxtområde-
na i metropollandskapet. Till följd av att Öst-
ersundomområdet inte godkändes har om-
rådet en helhet av gällande men föråldrade 
landskapsplaner som gör att den eftersträ-
vade tillväxten inte är möjlig. Vid utarbetan-
det av generalplanen fanns det således ing-
en aktuell landskapsplan i kraft som skulle ha 
styrt utarbetandet av generalplanen.

Generalplanens förhållande till de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen behandlas i 9.1 och 9.2. Utöver de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen har beredningen av den gemensam-
ma generalplanen styrts av landskapspla-
nen för Östersundomområdet (etappland-
skapsplan 2 för Nyland, Östersundomom-
rådet). Landskapsplanen för Östersundom-
området reviderar, kompletterar och harmo-
niserar Nylands och Östra-Nylands gällande 
landskapsplaner i Östersundom. Utöver att 
verkställa de riksomfattande målen för om-
rådesanvändningen (RMO) och den grund-
läggande strukturen i etapplandskapsplan 2 
för Nyland har landskapsplanen som mål att 
anpassa området till de gällande landskaps-
planerna som gränsar till planområdet ge-
nom att visa en lösning för hur den betydan-
de tillväxtzonen österut ska kopplas till re-
gionstrukturen i landskapet. I den godkän-
da landskapsplanen för Östersundomområ-
det har man beaktat de förändrade målen 
och Nylands förbund har således hållit pla-
nen aktuell på det sätt som förutsätts i mar-
kanvändnings- och bygglagen. Landskaps-
planen har utarbetats parallellt med den ge-
mensamma generalplanen och generalpla-
nen är förenlig med landskapsplanen. Land-
skapsplanen för Östersundomområdet god-
kändes av landskapsfullmäktige 12.6.2018, 
men har inte vunnit laga kraft. Besvär har 
anförts över beslutet om att godkänna land-
skapsplanen för Östersundomområdet. Be-
svären gäller särskilt landskapsplanens vita 
områden, vilka i den gemensamma general-
planen i huvudsak har anvisats som ett ut-
redningsområde. Generalplanen har plan-
bestämmelser om utredningsområdet som 
syftar till att säkerställa bevarandet av na-
turvärdena. Bestämmelserna gäller både be-
teckningen för områdesreservering för ut-
redningsområdet och bestämmelserna om 
tajmningen (se 4.8 Utredningsområde).

Att avvika från de gällande landskapspla-
nerna är motiverat eftersom den lösning de 
anvisar har föråldrats och inte motsvarar de 
riksomfattande, landsskapsspecifika och re-
gionala mål enligt vilket området är ett av de 
viktigaste tillväxtområdena i metropolland-
skapet. De planer som är i kraft i detta områ-
de gör det inte möjligt att bygga den mängd 
nya bostäder, arbetsplatser och tjänster tätt 
intill kollektivtrafik som stöder sig på spår-
trafiken som förutsätts av den kraftiga till-
växten i Helsingforsregionen.

I Helsingforsregionens gemensamma 
plan för markanvändning, boende och tra-
fik, MBT 2019, redogörs det för hur regio-
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nen kommer att utvecklas åren 2019–2050. 
De två viktigaste kriterierna för fastställan-
det av primära markanvändningszoner är: 
1. Markanvändningen kompletterar i första 
hand den befintliga stadsstrukturen. 2. Bo-
ende placeras i regionen så att det stöder en 
förbättrad tillgång till tjänster och arbets-
platser, särskilt med hållbara färdsätt. ”De 
primära zonerna i MBT 2019-planen består 
av områden med starkt hållbar tillgänglig-
het och centrum i kommunerna. Zonerna 
har fastställts så att kärnan i markanvänd-
ningen utgörs av den befintliga infrastruktu-
ren och av områden som stöder sig på pro-
jekt som redan fattats beslut om. Därutöver 
har de områden som förutsätter investering-
ar i och lösningar för kollektivtrafiken anvi-
sats som rastrerade tillväxtriktningar. Det är 
motiverat att binda den regionalt betydande 
utvecklingen av markanvändningen i dessa 
tillväxtriktningar till nya trafikinvesteringar 
som förbättrar en hållbar tillgänglighet. Om-
råden som avses i det här sammanhanget är 
till exempel Östersundom, som stöder sig 
på en förlängning av östmetron, och Hista-
området som ansluter sig till Västerbanan." 

I planutkastet har östmetron mellan Mel-
lungsbacka och Majvik planerats som ett av 
de projekt som ska genomföras efter 2030.

Den gemensamma generalplanen för 
Östersundom avviker mer än normalt från 
den gällande landskapsplanen, vilket är för-
enligt med motiveringarna till 48 § i lagför-
slaget om att förbättra plansystemets för-
måga att styra utvecklingen i stadsregio-
ner under förhållanden som snabbt föränd-
ras. Generalplanen behövs för att det ska 
bli möjligt att utvidga den urbana struktu-
ren i Helsingforsregionen, trygga mångfal-
den och livskraften i den östliga riktningen 
och klargöra planeringssituationen i Öster-
sundomområdet.

9.5.2 Anpassning av generalplanen till de 
gällande landskapsplanerna som helhet
Enligt MBL 48 § 2 mom. ska man vid utar-
betandet av en gemensam generalplan som 
avviker från landskapsplanen se till att gene-
ralplanen anpassas till landskapsplanen som 
helhet. Generalplanen avviker från de gäl-
lande landskapsplanerna bl.a. med hänsyn 
till byggområdenas placering och omfatt-

ning, grön- och rekreationsområdena samt 
trafikförbindelserna, men anpassar sig efter 
helheten av landskapsplaner. En jämförelse 
mellan planerna finns ovan i kapitel 9.3. Kar-
tan nedan visar den gemensamma general-
planen för Östersundom infälld i samman-
ställningen av gällande landskapsplaner. Ge-
neralplanen anpassar sig efter markanvänd-
ningslösningarna i de landskapsplaner som 
omger generalplaneområdet. Generalpla-
nen är förenlig med målen och principerna 
i landskapsplanerna som helhet.

Beredningen av den gemensamma ge-
neralplanen har styrts av etapplandskaps-
plan 2 för Nyland (landskapsplanen för Öst-
ersundomområdet), vilken utarbetats paral-
lellt med den gemensamma generalplanen 
och som grundar sig på de gällande riksom-
fattande och landskapsspecifika målen för 
området. Generalplanen verkställer målen 
i landskapsplanen för Östersundom och är 
förenlig med den.

Östersundom ingår också i den över-
gripande landskapsplanen Nylandsplanen 
2050, som började beredas våren 2017. När 
Nylandsplanen 2050 träder i kraft åsidosät-

Karta. Den gemensamma generalplanen för Östersundom infälld i sammanställningen 
av gällande landskapsplaner (Grundkarta Lantmäteriverket och Nylands förbund).

Maanmittauslaitos; Uudenmaan liitto

Voimassa olevien maakuntakaavojen yhdistelmä 2017
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ter den alla gällande landskapsplaner samt 
etapplandskapsplan 2 för Östersundomom-
rådet. Utkastet till Nylandsplanen 2050 var 
framlagt hösten 2018. I utkastet är lösningen 
för Östersundomområdet i stora drag den-
samma som i landskapsplanen för Östersun-
dom. Generalplanen är förenlig med de vik-
tigaste principerna och de grundläggande 
målen i utkastet till Nylandsplanen 2050 och 
kommer därmed att anpassa sig även efter 
den nya planen som helhet.

9.5.3 Beaktande av kraven på 
landskapsplanens innehåll
Enligt MBL 48 § 2 mom. ska man vid utar-
betandet av en gemensam generalplan som 
avviker från landskapsplanen i tillämpliga 
delar beakta det som föreskrivs om kraven 
på landskapsplanens innehåll i MBL 28 §.

MBL 28 § Krav på landskapsplanens inne-
håll:

”När en landskapsplan utarbetas skall de 
riksomfattande målen för områdesanvänd-
ningen beaktas på det sätt som bestäms 
ovan. När planen utarbetas skall vikt fästas 
vid de särskilda behov som förhållandena i 
landskapet betingar. Planen skall i mån av 
möjlighet samordnas med landskapsplan-
läggningen av områden som gränsar till 
landskapsplaneområdet.

Naturskyddsprogram och naturskydds-
beslut som avses i 7 och 77 § naturvårdsla-
gen (1096/1996) samt beslut om att inrätta 
landskapsvårdsområden som avses i 32 § i 
nämnda lag skall tjäna till ledning när pla-
nen utarbetas.

När planen utarbetas skall särskild vikt 
fästas vid

1) att landskapets region- och samhälls-
struktur blir ändamålsenlig,

2) att områdesanvändningen är ekolo-
giskt hållbar,

3) att arrangemangen för trafik och tek-
nisk service är hållbara med tanke på miljö 
och ekonomi,

4) att vatten- och marksubstanstillgång-
arna används på ett hållbart sätt,

5) att verksamhetsbetingelser för nä-

ringslivet i landskapet ordnas,
6) att landskapet, naturvärdena och kul-

turarvet värnas, samt
7) att det finns tillräckligt med områden 

som lämpar sig för rekreation.
När planen utarbetas skall avseende ock-

så fästas vid en ekonomisk områdesanvänd-
ning och att markägare eller andra rättsin-
nehavare inte orsakas oskäliga olägenheter. 
När planen utarbetas skall det klarläggas 
vem som skall genomföra planen och vidta 
de åtgärder den förutsätter.

De omständigheter som nämns i denna 
paragraf skall utredas och beaktas i den ut-
sträckning landskapsplanen i egenskap av 
översiktlig plan förutsätter.”

De krav på innehållet som räknas upp i 
lagen har tagits tillräckligt i beaktande vid 
utarbetandet av den gemensamma general-
planen. Under planeringen har det inte fun-
nits någon gällande aktuell landskapsplan 
för generalplaneområdet. Därför har den 
styrande verkan som avses i de riksomfat-
tande målen för områdesanvändningen och 
i de naturskyddsprogram och naturskydds-
beslut som avses i 7 och 77 § naturvårdslagen 
(1096/1996) samt beslut om att inrätta land-
skapsvårdsområden som avses i 32 § i nämn-
da lag accentuerats vid utarbetandet av pla-
nen. Generalplaneringen har också styrts av 
etapplandskapsplan 2 för Nyland, Östersun-
domområdet, vilken beretts parallellt. De 
aktuella uppgifter, utredningar och konse-
kvensbedömningar som använts och pro-
ducerats vid landskapsplaneringen har stän-
digt varit till förfogande även för general-
planearbetet. I arbetet med generalplanen 
har man undersökt olika markanvändnings-
lösningar och utarbetat heltäckande, kom-
munöverskridande utredningar och bedöm-
ningar. De särskilda stadganden om områ-
den i nätverket Natura 2000 som behandlas 
i 10 kap. i naturvårdslagen har haft särskilt 
stor vikt. I generalplanen har man, som det 
förutsätts i lagen, fäst uppmärksamhet vid 
de särskilda behov som förhållandena i land-
skapet betingar.
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10.1 Planekonomi

10.1.1 Kostnader
Att genomföra en ny stadsstruktur i en till 
största delen obebyggd miljö förutsätter be-
tydande investeringar i infrastrukturen. Ge-
nomförandet av planområdet och kostna-
derna för det fördelar sig över flera årtion-
den, men stora, framtunga tröskelinveste-
ringar är en förutsättning för att de olika del-
områdena ska kunna tas i bruk. I den fortsat-
ta planeringen kan man påverka storleken 
på kostnaderna och när de ska realiseras.

Förberedande byggande, flyttning av 
ledningar, gator, broar, anslutningar, parker, 
småbarnspedagogik, grundläggande utbild-
ning och stödjepunkter för den tekniska för-
sörjningen är exempel på investeringsobjekt 
som tagits i beaktande i kalkylerna. Det har 
antagits att gator och vägar upptar 20 % av 
byggnadsområdets yta. Utifrån det har kost-
naderna för gatuområdena uppskattats till 
ca 750 miljoner euro. Att koppla trafiknätet i 
hela planområdet till nya och befintliga tra-
fikleder förutsätter flera broar som uppskat-
tas kosta ca 190 miljoner euro.

I planområdet byggs nya parker och re-
kreationsområden. De befintliga grön- och 
skogsområdena ska genomgå en ansikts-
lyftning. Kommunernas investeringar i par-
ker och rekreation uppskattas uppgå till ca 
140 miljoner euro.

Kostnaderna för byggandet av den kom-
munala infrastrukturen är på det hela taget 
betydande och kommer att realiseras om-
rådesvis allteftersom befolkningen och be-
hovet ökar. Volymen och tidsplaneringen av 
servicebyggandet ska programmeras så att 
det motsvarar vid var tid rådande invånaran-
tal och -profil. Kostnaderna för serviceinfra-
strukturen har uppskattats till 450 miljoner 
euro för prognosen med 80 000 invånare och 
till 550 miljoner euro för befolkningsprogno-
sen med 100 000 invånare.

Kostnaderna för det förberedande byg-
gandet har preliminärt uppskattats till ca 
200 miljoner euro. Hur pass framtunga in-
vesteringar det handlar om beror på vil-
ka metoder som tillämpas vid det förbere-

dande byggandet. När de slutliga metoder-
na fastställts och man gjort ändringar i tid-
tabellen och markägoförhållandena kan det 
hända att kostnaderna och de andelar av 
dem som faller på kommunerna har föränd-
rats avsevärt. Konstruktionerna på stränder-
na i Korsnäs och på Björnsö har inkluderats 
i kostnaderna för det förberedande byggan-
det.

Kostnaderna har beräknats enligt pris-
nivån 2016 och de är nominella värden ut-
an skatt.

Förutom investeringarna i förutsättning-
arna har man uppskattat eventuella kostna-
der som uppkommer beroende på byggan-
dets omfattning och tidtabell samt det poli-
tiska beslutsfattandet. Sådana kostnader är 
bl.a. simhallar, ett kulturcentrum, ett sjuk-
hus och båthamnar. Metron har också skiljts 
åt från investeringarna i förutsättningarna 
för att genomföra området och bör behand-
las som ett fristående trafikprojekt inom ra-
men för det regionala systemet. 

De totala kostnaderna för att bygga 
metron har uppskattats till ca 700 miljo-
ner euro. Vilka som betalar kostnaderna för 
metron och hur kostnaderna fördelas avgörs 
i separata förhandlingar som förs senare. Li-
kaså kommer genomförandet av de planskil-
da anslutningarna vid Borgåleden och Ring 
III och kostnadsfördelningen att avgöras vid 
kommande förhandlingar, men denna kalkyl 
bygger på antagandet om att kommunerna 
står för 70 % av de totala kostnaderna.

Planen gör det också möjligt att bygga 
snabbspårvägar som stöd för kollektivtrafi-
ken; både inom området och utåt mot om-
givningarna. Kostnaderna för en snabbspår-
väg har inte inkluderats i kalkylerna och be-
hovet av att genomföra projektet behandlas 
som ett separat projekt i samband med den 
fortsatta planeringen.

Förutom ovan nämnda kostnader beräk-
nas markförvärv orsaka kommunerna kost-
nader om ca 200 miljoner euro. Av detta har 
ungefär två tredjedelar redan blivit verklig-
het.

Nätinnehavarna ansvarar för kostnader-
na för byggandet av systemen för den sam-

hällstekniska försörjningen. Nätinnehavar-
na tar ut anslutningsavgifter för att täcka 
sina kostnader. Kostnaderna för vattenför-
sörjningen uppskattas till 190 miljoner euro. 
Kostnaderna för fjärrvärmenätet uppskat-
tas till 40 miljoner euro och kostnaderna för 
mellanspänningsnätet till 35 miljoner euro.

10.1.2 Inkomster
Planläggningen höjer värdet på marken och 
ger kommunen inkomster i form av tomt-
försäljning och -arrende samt markanvänd-
ningsavgifter. Kommunernas sammanlagda 
inkomster från markanvändningen uppskat-
tas till ca 1,8–2,3 miljarder euro.  

Markägoförhållandena har en stor effekt 
för kommunernas inkomster och på grund av 
att en stor del av marken är privatägd kom-
mer den värdeökning som planläggningen 
ger inte att intäktsföras till fullo. 

10.1.3 Totalekonomi
Att ta i bruk och bygga ett nytt område inne-
bär betydande, framtunga investeringar. 
Kostnaderna för investeringarna i förutsätt-
ningarna för genomförandet har uppskattat 
till totalt 1,8–1,9 miljarder euro, dvs. 250–
300 euro/vy-m² (bostadsbyggande och byg-
gande för näringsverksamhet). Därutöver 
har de fristående investeringarna, i den om-
fattning de genomförs, uppskattats medfö-
ra kostnader på sammanlagt ca 1,0 miljard 
euro, dvs. ca 150 euro/vy-m², varav metroin-
vesteringens andel är ca 700 miljoner euro. 
Kommunerna kommer bara att bära en del 
av dessa kostnader. De totala kostnaderna 
kan således betraktas som rimliga om man 
jämför med den allmänna kostnadsnivån i 
huvudstadsregionen.

Eftersom inkomsterna från markanvänd-
ningen har uppskattats till ca 1,8–2,3 miljar-
der euro, kan de investeringar som förut-
sätts för genomförandet av området täck-
as med de inkomster som det förhöjda mar-
kvärdet ger kommunerna, men en del av de 
fristående investeringarna måste finansieras 
på annat sätt. Det här beror på att merpar-
ten av infrastrukturen är ny och på den sto-
ra andelen privatägd mark. Inkomsterna från 

10 Planekonomi och genomförande 



94

markens värdeökning kan ökas genom fort-
satta aktiva markförvärv och lyckade åtgär-
der för att höja den allmänna uppskattning-
en av området. Kommunernas och byggher-
rarnas investeringsbehov kan minskas med 
hjälp av förnuftig massekonomi och etapp-
vist genomförande, fördelaktiga metoder 
för förberedande byggande och bra plane-
ringslösningar.

10.2 Vidare ekonomiska 
konsekvenser
Genomförandet av generalplanen för Öst-
ersundom gör det möjligt för huvudstadsre-
gionen att växa österut och för befolkning-
en i huvudstadsregionen att öka. Det utöka-
de utbudet på bostäder som planen möjlig-
gör är av regional betydelse, vilket kan hålla 
utvecklingen av bostadspriser i schack. En-
ligt trafikmodelleringarna kommer invånar-
na i området att färdas förmånligare jämfört 
med genomsnittet för Helsingforsregionen, 
vilket sänker de genomsnittliga resekostna-
derna på det regionala planet. Att Östersun-
domområdet utvecklas innebär en betydan-
de utvidgning av stadsområdet i Helsing-
forsregionen. Den samlade nyttan som föl-
jer av storleken bidrar till produktiviteten i 
de företag som driver verksamhet i stads-
området.

De kommunal- och regionalekonomiska 
konsekvenserna av generalplanen har be-
dömts och konverterats till summor inom 
ramen för en särskild utredning. Vid bedöm-
ningen av konsekvenserna för kommuneko-
nomin, där man utöver planekonomin har 
beaktat konsekvenserna av skatteinkom-
sterna och kostnaderna för serviceproduk-
tionen åren 2020–2060, består en stor del 
av kostnadernas nuvärde av kostnader för 
kommunens serviceproduktion. På motsva-
rande sätt består en stor del av inkomster-
na av skatteinkomster. Generalplanens tota-
la nettoeffekt för kommunekonomin, utan 
investering i metron, är enligt utredningen 
ca +200–550 miljoner euro beroende på an-
talet invånare, dvs. i genomsnitt ca 3 000–5 

500 euro för varje ny invånare. Om man ser 
till kommunekonomin är målet om 100 000 
invånare mer lönsamt än målet om 80 000 
invånare.

Östersundom har betydande konse-
kvenser för den regionala ekonomin i Hel-
singforsregionen. Enligt utredningen kom-
mer den potentiella sysselsättningseffekten 
jämte multiplikativa effekter för hela Hel-
singforsregionen att uppgå till ca 23 000–72 
000 årsverken per år och effekten för värde-
ökningen till ca 2–7 miljarder euro per år när 
Östersundomområdet har byggts klart. En-
ligt modelleringen är konsekvenserna som 
störst i ett scenario där man lyckas utveck-
las Östersundom till ett område med stark 
förankring i cirkulär ekonomi. Dessutom har 
byggandet av området betydande syssel-
sättnings- och värdeökningseffekter redan 
under byggnadstiden eftersom projektet är 
så omfattande.

10.3 Tröskelkostnader för 
ibruktagandet av området
Genomförandet av generalplanen grundar 
sig på utbyggnaden av metron. Genomför-
andet av alla centrum, bostadsdominerade 
områden och stora detaljhandelsenheter är 
med stöd av en planbestämmelse bundet till 
beslutet om att genomföra metron. Investe-
ringar i spårbunden trafik är kapitalintensiva 
och har en lång livscykel. De planeras effekti-
va med hänsyn till driftsekonomin och så att 
de har en tillräcklig passagerarkapacitet. Ka-
paciteten ska vara tillräckligt så att den ock-
så kan ta emot eventuella förändringar som 
sker i fördelningen av färdsätten och efter-
frågan på resor.

Den totala investeringen för en metrolin-
je med 4 stationer uppgår till ca 700 miljoner 
euro. Arbetet med att förlänga Östmetron 
från Mellungsbacka till Majvik ska enligt 
Helsingforsregionens trafiksystemplan (HLJ 
2015) påbörjas mellan åren 2026–2040. Ge-
nomförandet av metron förutsätter samar-
bete mellan kommunerna, HRT och staten.
Genomförandet av byggnadsområdena för-

utsätter att man bygger en ny huvudgata 
med tillhörande stomlinjer för vatten- och 
energiförsörjningen. Kostnaderna uppskat-
tas till ca 150 miljoner euro. Detta skulle det 
göra det möjligt att ta i bruk planeringsom-
rådet nästan i vilken ordningsföljd som helst.
Den del av den ekologiska förbindelsen som 
ska utvecklas mellan Svarta backen och Sib-
bo storskog förutsätter att nya grönbroar 
eller -tunnlar byggs och att de förbindelser 
som är viktiga för att järpe ska kunna för-
flytta sig förbättras innan bostadsområdet 
i Västersundom börjar byggas. Kostnader-
na för den del av den ekologiska förbindel-
sen som ska utvecklas beräknas till 5 miljo-
ner euro.

I generalplanen har ett område reser-
verats för mellanlagring och behandling av 
jordmassor samt för slutdeponering av re-
na jordmassor. Målet är att överflödiga jord-
massor och stenmaterial ska kunna utnytt-
jas effektivt i området och att transportav-
stånden ska vara korta. Genom en effektiv 
och förutseende hantering av jordmassor 
kan betydande besparingar uppnås i gene-
ralplaneområdet jämfört med en situation 
där området inte har planlagts. För att för-
delar ska uppnås bör området för behand-
ling av jordmassor tas i bruk när området 
börjar bebyggas.

I generalplanen anvisas en reservering 
för en ny planskild anslutning vid Borgåle-
den (rv 7), mellan de befintliga planskilda an-
slutningarna med Landbo och Ring III. Kost-
naderna för den nya planskilda anslutningen 
uppskattas till ca 40 miljoner euro.

Områdesbyggandet kan startas fram-
tungt i stomplaneområdena Majvik och 
Björnsö. Dessa områden kan genomföras 
delvis oberoende av hur generalplanen fort-
skrider. Startområdet i Majvik stöder sig i hu-
vudsak på en befintlig infrastruktur. Björnsö 
kan börja byggas efter tröskelinvesteringar 
(bro i Korsnäs och stomförbindelser för kom-
munaltekniken) som uppskattas uppgå till 
20 miljoner euro.

Utvecklingen av Granö till ett regionalt 
område för rekreation, turism och fritid för-

METRO 700 M€
MUU JULKINEN PALVELUINFRA 310 M€
ERILLISINVESTOINNIT YHTEENSÄ 1,0 mrd. €

Tabell 7.  
Särinvesteringar (moms 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. €

Tabell 6.  
Kommunernas investeringar i förutsättningarna 
för planens genomförande (moms 0 %). 
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utsätter att det byggs en ny bro. Kostnader-
na för bron uppskattas till 20–25 miljoner eu-
ro.

10.4 Tidtabell och indelning i 
etapper av genomförandet 
Det beräknas att det kommer att ta 40–
45 år att genomföra planen. Genomföran-
det inleds etappvis på 2020-talet och slut-
läget uppnås ca 2060. I huvudstadsregio-
nen uppskattas nivån på bostadsproduktio-
nen till knappt 10 000 nya bostäder per år 
fram till 2030. När beslutet om att genomfö-
ra metron har tagits, kan generalplaneom-
rådets andel av nämnda bostadsproduktion 
som bäst stiga till 10–15 %, vilket motsvarar 
över 1 000 bostäder per år.

Målet är att starta den mer detaljerade 
planeringen efter att generalplanen har god-
känts. För en del av planområdet kan det bli 
nödvändigt att utarbeta en delgeneralplan 
som är mer detaljerad än generalplanen eller 
en planstomme innan detaljplaner utarbe-
tas. Dessutom kräver nämnda infrastruktur-
projekt noggrannare specifika planer.
När det gäller byggandet av kommunaltek-
niska system kommer kommunerna och de 
kommunaltekniska aktörerna som driver 
verksamhet i området överens om tidta-
bellen och indelningen i faser. Till detta hör 
även att se över gränserna för verksamhets-
områdena inom vattentjänsterna. Planen 
förutsätter byggande av stomnät för vat-
tenförsörjningen, eldistributionen, fjärrvär-
men och datakommunikationen. En even-
tuell tunnel för samhällsteknisk försörjning 
gör det enklare att ta i bruk olika delområ-
den flexibelt vid olika tidpunkter.

Det etappvisa byggandet av områdena 
beror på många faktorer, såsom efterfrå-
gan, markägoförhållanden och tidtabellen 
för investeringarna i spårtrafiken. I Helsing-
forsregionens trafiksystemplan (HLJ 2015) 
föreslås att förlängningen av östmetron lik-
som genomförandet av väg- och gatunätet 
i området ska genomföras under perioden 
2026–2040. I generalplanen har genomför-
andet av centrumområden, bostadsdomi-
nerade områden och stora detaljhandelsen-
heter genom en planbestämmelse kopplats 
till ett bindande beslut om att genomföra 
metroförbindelsen. Beträffande beredska-
pen i planerna är den preliminära tidpunkten 
för metrobeslutet kring mitten av 2020-ta-
let. Innan ett beslut har fattats om byggan-
det av metron är det beträffande bostads-
produktionen i princip endast möjligt att ge-
nomföra smärre kompletteringsbyggande 

Bild 39. Fas 1: före metron.

Bild 40. Fas 2: områden kring metrostationerna.

Bild 41. Fas 3: slutläget.
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som grundar sig på den befintliga infrastruk-
turen. Generalplanens preliminära genom-
förandeprogram är baserat på att förläng-
ningen av östmetron byggs på en och sam-
ma gång hela vägen till Majvik under åren 
2030–2034. Genom att utveckla busstrafiken 
som samordnats med den nuvarande metro-
linjen kan man starta områdesbyggandet i 
de första områdena innan metron förlängts. 
Byggandet av metron gör det möjligt att in-
leda områdesbyggandet samtidigt i Väster-
sundom, Östersundom, Zachrisbacken och 
Majvik. Västersundom börjar eventuellt byg-
gas senare med anledning av bestämmelsen 
om tidsplaneringen i generalplanen (det ska 
finnas en ekologisk förbindelse i nordlig-syd-
lig riktning i alla faser av generalplanens ge-
nomförande). Byggandet koncentreras till 
en början till metrostationerna och huvud-
gatan. Byggandet framskrider så småning-
om till områdena som omfattas av metrons 
anslutningstrafik, till exempel till Landbo 
och Bäckängen. Enligt det preliminära ge-
nomförandeprogrammet ligger tyngdpunk-
ten i byggandet på 2030- och 2040-talen. 
Huvuddelen av planreserven kan tänkas va-
ra byggd år 2060. I fortsättningen preciseras 
tidtabellen för byggandet av metron.

10.5 Program för hantering av 
jordmassor
En separat program har sammanställts om 
massekonomin i området (Massojenhallin-
taohjelma, Sito Oy, 20.10.2012). Syftet med 
programmet är att uppskatta mängden icke 
förnybara naturresurser (jord- och stenmat-
erial) som uppkommer och behövs för byg-
gandet av det gemensamma generalplane-
området i Östersundom samt hur naturre-
surserna fördelar sig på olika delområden. 
Dessutom är ett mål att fastställa och före-
slå behövliga åtgärder för att uppnå självför-
sörjning på naturresurser.

Programmeringen av hanteringen av 
jordmassor är en fortlöpande process som 
kompletteras och preciseras allteftersom 
planläggningen, planeringen och tidsplane-
ringen fortskrider. Målet med programmet 
är att uppnå ekoeffektiv materialcirkulation 
och regional självförsörjning.

Vid byggandet förbrukas naturresurser, 
men under byggnadstiden uppkommer ock-
så materialflöden. Effektiv materialcirkula-
tion betyder att material produceras och an-
vänds så nära uppkomstplatsen som möjligt, 
att så lite råvaror som möjligt lämnar mate-

rialcirkulationen och att material används 
för bästa möjliga ändamål. Man kan påver-
ka massbalansen också genom att hämta in 
behövligt material till området utifrån. Ge-
nom att iaktta principerna för masshante-
ring kan man uppnå besparingar för både 
miljön och ekonomin.

10.6 Uppföljning av Natura 
2000-områden
I Natura-bedömningen (Sito Oy 2017) be-
skrivs uppföljningen av Natura-områdena 
enligt följande. 

När det gäller Natura-området Svarta 
backens lund och fågelområdet i Östersun-
dom föreslås uppföljning av rekreationsbru-
kets konsekvenser för järpe, nattskärra och 
kornknarr samt naturtypen silikatrika klip-
por. För utredningsområdet utarbetas en 
plan som styr rekreationsbruket och natur-
vården. Planen kan också innehålla förslag 
till uppföljningen av planens konsekvenser. 
En styrgrupp tillsätts som stöd för utarbe-
tandet av planen. Det rekommenderas att 
representanter för NTM-centralen i Nyland 
och Forststyrelsens naturstjänster samt vid 
behov experter kallas till medlemmar i styr-
gruppen. Uppföljningsåtgärder kan också 
fastställas i skötsel- och användningsplanen 
som ska upprättas för Natura-området.

Den del av den ekologiska förbindelsen 
som ska utvecklas förutsätter också uppfölj-
ning. Uppföljningen bör fokusera på hur jär-
par rör sig mellan Svarta backen och Sibbo 
storskog. Uppföljningen borde starta redan 
nu för att man ska få information om järpar-
na i olika områden i olika faser av generalpla-
nens genomförande.

När det gäller Natura-området i Sibbo 
storskog har Forststyrelsen utarbetat en 
skötsel- och användningsplan. Skötsel- och 
användningsplanen inbegriper också upp-
följning, men uppföljningen beaktar inte ge-
neralplanen för Östersundom. Utöver den 
uppföljning som behandlas i skötsel- och 
användningsplanen föreslås en uppföljning 
av naturtyperna med fokus på södra delen 
av Natura-området i Sibbo storskog, som 
man kan anta att rekreationsbruket riktar 
sig till från de närmaste områdena som an-
visats för bosättning och från campingom-
rådet. Uppföljningen kan också samordnas 
med den övriga uppföljningen som ska gö-
ras i området.  

På basis av uppföljningen är det lättare 
att planera vårdåtgärder och styra använd-

ningen av området. Uppföljningen bör pla-
neras i samarbete med Forststyrelsen.

10.7 Cleantech
Vid byggandet av Östersundomområdet 

eftersträvas strategiska partnerskap med fö-
retag i den byggda miljön och företag som är 
inriktade på cleantech. Målet är att investera 
i lösningar som förbättrar konkurrenskraften 
för företag i tillväxtbranscher och därigenom 
möjligheterna att sysselsätta människor och 
säkerställa en bra utveckling av skatteunder-
laget på lång sikt. Klimatvänliga lösningar 
söks bl.a. inom materialeffektivitet och för-
nybar energi. Nya boendeformer och inno-
vativa tjänster bidrar till att också slutanvän-
darna är motiverade till handlingar som sko-
nar naturresurserna och klimatet.

Östersundoms läge nära Nordsjö hamn 
skapar förutsättningar för uppkomsten av 
en utvecklingskorridor mellan Nordsjö och 
Helsingfors-Vanda flygplats. För dagens och 
framtidens produktionsföretag i Helsing-
forsregionen är smidiga förbindelser både 
till Nordsjö och till flygplatsen en stor fördel. 
Zonen längs Borgåleden är en bra förlägg-
ningsort för bredbasig näringsverksamhet 
och samhällsteknisk försörjning.

Helsingfors utvecklar ett kluster av före-
tag som är inriktade på bioekonomi och cir-
kulär ekonomi i Östersundom som ett av 
spetsprojekten inom stadens smart&cle-
an-program. Syftet är att åstadkomma en 
mångsidig helhet av arbetsplatser som bl.a. 
verkställer principerna för cirkulär ekonomi, 
ansluter sig på ett naturligt sätt till den övri-
ga markanvändningen i Östersundom, Hel-
singfors och Helsingforsregionen samt drar 
fördel av områdets läge och andra egenska-
per.

10.8 Småhusstad
Att planläggningen, tomtöverlåtelserna och 
styrandet av byggandet målmedvetet följer 
enhetliga principer är en förutsättning för att 
det ska uppkomma en småhusstad. Målet är 
att parallellt med traditionell planläggning 
och tomtförsäljning ta fram samarbetsmo-
deller som säkerställer ekonomiska lösning-
ar som uppfyller slutanvändarnas behov. Vid 
sidan av modeller för grynderbyggande har 
olika modeller för gruppbyggande vunnit 
terräng på senare år.
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Den gemensamma generalplanen för Öst-
ersundom är en generalplan med rättsverk-
ningar till den del det gäller beteckningarna 
och bestämmelserna på plankartan. Gene-
ralplanen har de rättsverkningar som ang-
es i 42 § i markanvändnings- och bygglagen 
(MBL). Generalplanen tjänar till ledning när 
detaljplanen utarbetas och ändras samt när 
åtgärder annars vidtas för att reglera områ-
desanvändningen. Generalplanens lösning-
ar, objektsbeteckningar, områdesreserve-
ringar och -avgränsningar preciseras i de-
taljplaneringen med utgångspunkt i närma-
re utredningar och konsekvensbedömningar 
som görs i samband med detaljplaneringen.
Generalplanen är inte i kraft i ett detaljpla-
nerat område. I ett detaljplanerat område 
tillåts byggande enligt gällande detaljplan 
trots att byggåtgärden i fråga inte skulle va-
ra förenlig med generalplanen. Generalpla-
nen tjänar således till ledning när detaljpla-
nen utarbetas eller ändras. 

När myndigheterna planerar åtgärder 
som gäller områdesanvändningen och be-
slutar att vidta sådana åtgärder, ska de se till 
att åtgärderna inte försvårar genomföran-
det av generalplanen.

En ny generalplan ersätter en tidigare 
godkänd generalplan för samma område.

Bygginskränkningar
I MBL 43 § föreskrivs om villkorlig byg-
ginskränkning i ett generalplaneområde: 
Tillstånd att uppföra en byggnad får inte be-
viljas så att genomförandet av generalpla-
nen försvåras. Tillstånd ska dock beviljas, om 
förvägrande av tillstånd på grund av gene-
ralplanen skulle orsaka sökanden betydan-
de olägenhet och kommunen eller staten in-
te löser in området eller betalar skälig ersätt-
ning för olägenheten. 

Tillstånd för miljöåtgärder
I den gemensamma generalplanen för Öst-
ersundom har följande åtgärdsbegränsning 
föreskrivits för följande områden med stöd 
av MBL 128 §. I dessa områden får en åtgärd 
som förändrar landskapet, såsom jordbygg-
nadsarbete, trädfällning eller annan härmed 
jämförbar åtgärd inte vidtas utan tillstånd 
för miljöåtgärder::

 – Grön- och rekreationsområden, -förbin-
delser och -objekt

 – Skyddsområden och -objekt
 – Utredningsområde

Inlösning av mark med stöd av inlösningstillstånd
Miljöministeriet kan bevilja kommunen till-
stånd att lösa in ett område som behövs för 

samhällsbyggande och därtill hörande regle-
ringar eller för kommunens planmässiga ut-
veckling i övrigt. Ministeriet kan dessutom 
bevilja tillstånd att lösa in ett område som i 
generalplanen har anvisats som trafikled, för 
bostadsbyggande eller för samhällsbyggan-
de som ansluter sig till bostadsbyggande och 
som behövs för kommunens planenliga sam-
hällsutveckling (MBL 99 §).

Styrning av byggandet
Bygglov kan inte beviljas direkt på basis av 
den gemensamma generalplanen för Öster-
sundom. Byggande i generalplaneområdet 
förutsätter i regel en detaljplan. Innan en de-
taljplan har utarbetats kan man emellertid, 
på villkor som nämnts i en allmän bestäm-
melse, tillåta åtgärder som tjänar genom-
förandet av generalplanen. Före detaljpla-
neringen kan man dessutom, oberoende av 
områdets användningsändamål, tillåta un-
derhåll på befintliga byggnader, ersättande 
av befintliga byggnader med nya och smär-
re utvidgning av befintliga byggnader så, att 
antalet bostäder inte ökar. Byggplatser och 
bygglov utanför detaljplanerade områden 
förutsätter ett avgörande som gäller plane-
ringsbehov.

11 Rättsverkningar
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 – Vaikutusten arviointiraportti, Östersun-
domin yhteinen yleiskaava, Helsingfors 
stad, stadsmiljösektorn, 19.6.2018.

 – Östersundomin liikennejärjestelmäselvi-
tys, suora metro, Strafica Oy, 31.3.2017.

 – Teknistaloudellinen selvitys, Östersun-
domin yhteinen yleiskaava, Helsingfors 
stad, stadsmiljösektorn, 19.6.2018.

 – Samt Bilaga 20: Östersundomin metron 
rakennettavuus- ja kustannustarkastelu, 
uudet linjaukset (suora ja maanalainen), 
Sito Oy 31.5.2017.

 – Östersundomin yleiskaavaehdotus, ta-
loudellisten vaikutusten arviointi, Ram-
boll Finland Ab 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.

 – Samt Bilaga: Luontovaikutusten arvioin-
nin täydennys, Helsingfors stad, stads-
miljösektorn, Pakarinen Raimo och Ko-
ponen Heidi, 19.6.2018.

 – Arvio Östersundomin yhteisen yleis-
kaavan Suora metro –vaihtoehdon va-
ikutuksista Mustavuoren lehto ja Öst-
ersundomin lintuvedet -Natura-alu-
eeseen (FI0100065) sekä Sipoonkor-
ven Natura-alueeseen (FI0100066), Si-
to Oy & Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 
5.4.2017.

 – ELY-keskuksen lausunto Natura-ar-
vioinnista, 27.10.2017.

 – Metsähallituksen lausunto Natura-ar-
vioinnista, 31.10.2017 

 – Utlåtanden och anmärkningar som gäl-
ler det ändrade förslaget till generalplan, 
19.6.2018.

12 Fristående rapporter som ingår i 
generalplanematerialet
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Markanvändning, byggd miljö och 
historia
Östersundomin yleiskaavaehdotus - Kau-

pan palveluverkon suunnittelu ja va-
ikutusten arviointi, WSP Finland Oy, 
30.11.2016.

Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu 
- Osa I: Kaavaluonnosta edeltäneet 
vaihtoehdot, 28.3.2012.

Luonnosvaihtoehtojen arviointi ja vertailu 
- Osa II: Kaavaluonnosvaihtoehdot, 
28.3.2012.

Utlåtanden och anmärkningar som gäller 
det 9.12.2014 daterade förslaget till ge-
neralplan, 15.12.2017.

Vuorovaikutus yleiskaavaehdotuksen val-
mistelun aikana, Östersundomin yhte-
inen yleiskaava, 27.10.2014.

Vuorovaikutusraportti - Osallistumis- ja ar-
viointisuunnitelmaa ja yleiskaavaluon-
nosta koskevat mielipiteet ja kannano-
tot sekä niihin annetut vastineet, "Åsik-
ter om och ställningstaganden till delta-
gande- och bedömningsplanen och ut-
kastet till generalplan samt bemötande 
av dem", 9.2.2012.

Pientalokaupunki, Helsingfors stadsplane-
ringskontor. 2014.

Pienyritysten toimintamahdollisuuksien tu-
keminen Östersundomin kaavoitukses-
sa. Kaupunkitutkimus TA Oy, 29.2.2012.

Utkast till generalplan, beskrivning, 
21.4.2011.

Utkast till generalplan, plankarta, 21.4.2011.
Program för deltagande och bedömning, 

reviderat 21.4.2011.
Östersundomin kaupunkipientalot. Utkast. 

Helsingfors stad, stadsplaneringskon-
toret, 2011.

Östersundomin osayleiskaavan leikekirja. 
Helsingfors stad, stadsplaneringskon-
toret, 2011.

Majvikin maankäyttösuunnitelma. Arkki-
tehtitoimisto Jukka Turtiainen Oy, 2011. 

Östersundomin rakennemallit. Helsingfors 
stadsplaneringskontor, 2010.

Östersundom ja kauppa. Helsingfors stads-
planeringskontor, 2010.

Östersundomin yhteinen yleiskaava. Si-

poon Majvikin ja Granön suunnittelu-
periaatteet. Sibbo, 2010.

Omavaraisuus maankäytön suunnittelun 
tavoitteena, esimerkkialueena Granön 
saari Sipoossa. Eveliina Harsia, diplo-
marbete, 2010.

Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma. Hel-
singfors, Borgå, Sibbo, Vanda, 2009.

Helsinki-Porvoo-kehyssuunnitelma - Lii-
kennejärjestelmäselvitys. Strafica Oy, 
2009.

Lounais-Sipoosta Helsinkiä - Maaseudus-
ta kaupunkia. Sosiokulttuurinen selvi-
tys liitosalueesta. WSP Finland Oy, Hel-
singfors stadsplaneringskontor, gene-
ralplanebyrån, publikationer 2009:1. 

Liitosalueen rakennettu kulttuuriympäri-
stö. Helsingfors stadsplaneringskon-
tor, generalplanebyrån, utredningar 
2008:3.

Trafik
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 
Design och planering Ab,.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-univer-
sitetet, Högskolan för ingenjörsveten-
skaper, institutionen för byggnads-
teknik Johanna Kesälä, diplomarbete, 

11.3.2013.
Östersundomin liikennejärjestelmävertailu. 

Strafica Oy, 31.1.2012.
Östersundomin yleiskaavan tie- ja pääkatu-

verkkoselvitys. Strafica Oy, 2011.
Östersundomin alueen liikenteen nykytila-

selvitys. Helsingfors stad, stadsplane-
ringskontoret, 2011.

Östersundomin yleiskaava-alueen jouk-
koliikenneselvitys. Utkast. Helsingfors 
stad, stadsplaneringskontoret, 2011.

Östersundomin raidevaihtoehtojen ver-
tailu. Helsingfors stad, stadsplanerings-
kontoret, 2011.

Majvikin metron esiselvitys. Sito Oy, 2011.
Östersundomin metron ja pikaraitiotien esi-

selvitykset. Sammanfattning. Helsing-
fors stadsplaneringskontor, 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.

Samhällsteknisk försörjning och 
samhällsekonomi
Östersundomin metron rakennettavuus- ja 

kustannustarkastelu - Uudet linjaukset 
(suora ja maanalainen), 31.5.2017

Östersundomin metron rakennettavuus- 
ja kustannustarkastelu - Pohjoinen 
linjaus, 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-

13 Övrigt beredningsmaterial
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taloudelliset vaikutukset, Deloitte Oy, 
2014.

Östersundomin metron rakennettavuus- 
ja kustannustarkastelu, Sito Oy, 
10.9.2014.

Östersundomin yleiskaava-alueen huleve-
sien hallinnan yleissuunnitelma. FCG 
Finnish Consulting Group OY, 13.2.2012.

Östersundomin yleiskaavaluonnos – Kat-
saus kaavatalouteen. Helsingfors stads-
planeringskontor, generalplanebyrån, 
utredningar, 9.2.2012.

Vuosaari-Östersundom-yhteiskäyttötun-
neli – Kalliorakentamisen esisuunnitel-
ma. Helsingfors stadsplaneringskontor, 
8.2.2012.

Östersundomin osayleiskaava-alueen vesi-
huollon yleisjärjestelmäselvityksen pä-
ivitys. Ramboll Finland Ab, 2012.

Massojenhallintaohjelma, Sito Oy, 2012.
Massojenhallintaohjelma, Sito Oy, 2012.
Östersundomin Karhusaaren pohjoisran-

nan ja Korsnäsin rakennettavuusselvi-
tys, FCG Design och planering Ab, 2012.

Krapuojan suistoalueen haitta-aine- ja 
kaivumaiden sijoituspaikkaselvitys. 
FCG Finnish Consulting Group OY, 2012.

Aurinkovoimala Helsingin kaupungin Öster-
sundomiin - Esiselvitys. Eriksson Arkki-
tehdit Oy, 2012.

Östersundomin yhteinen yleiskaava. Tek-
nistaloudellinen selvitys. Utkast. Hel-
singfors stadsplaneringskontor, gene-
ralplanebyrån, teknisk infrastruktur, 
2011.

Maaperän rakennettavuusselvitys. Hilk-
ka Kallio & Ossi Ikävalko, GTK, Esbo, 
28.11.2011.

Östersundomin kallioresurssialueiden in-
ventointi – Kallioresurssikartta. Hel-
singfors stadsplaneringskontor, 03-11-
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. 

Landskap och natur
Kasvillisuusselvitys, Maa-aines-YVA:n selvi-

tykset, Sito Oy, 2016.
Östersundomin alueen maakuntakaava ja 

Östersundomin yhteinen yleiskaava: 
Natura-arviointi. Ramboll Finland Ab 
15.12.2016

Kaavaehdotuksen luontovaikutusten ar-
viointi, 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 Ab 9.2.2016

Karhusaaren lepakkoselvitys, BatHouse, 
28.10.2015.

Pyyn, kehrääjän ja ruisrääkän esiintyminen 
Sipoonkorven kansallispuiston ympäri-
stössä vuonna 2015 ja alueiden sovel-
tuvuus näiden lajien suojeluun, Luon-
totutkimus 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, vaik-
utusten 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 Design och plane-
ring Ab, 13.3.2013.

Östersundom – Näkökulmia urbaanin 
ympäristön Natura-arviointiin sekä 
huomioita FCG:n laatimasta Östersun-

domin yleiskaavaan liittyvästä Natura–
arvioinnista. Yrjö Haila & Pertti Ranta, 
20.2.2013.

Östersundomin yhteisen yleiskaavaan Na-
tura-arviointi – Lausunto 18.2.2013. 
Ympäristösuunnittelu Enviro Oy. 

Natura-arviointi – Väliraportti 2, kaa-
va-vaihtoehtojen vertailu. FCG Finnish 
Consulting Group Ab, 7.2.2012.

Sipoonkorpi ja Östersundom - suunnittelun 
lähtökohdat. luonnos. Helsingfors stad, 
stadsplaneringskontoret, 2011.

Alustavan luontoselvityksen täydennys Si-
poon Majvikin ja Granön osayleiskaa-
va-alueelle. Tammelin, H., 2011.

Hevostilaselvitys. Hevosten tulevaisuus 
Östersundomissa. Utkast. Helsingfors 
stad, stadsplaneringskontoret, 2011.

Östersundomin osayleiskaavan kaupunkie-
kologinen ohjelma. Tampereen teknilli-
nen yliopisto. Haila, Y., Joutsiniemi, A., 
Kervinen, M. & Lodenius, M. Helsing-
fors stadsplaneringskontor, 2010.

Östersundomin puroselvitys. Ramboll, 
2010.

Alustava luontoselvitys Sipoon Majvikin ja 
Granön osayleiskaava-alueelle, Tam-
melin, H., 2010. 

Rannikon laaksoista metsäylängölle - osay-
leiskaavatasoinen maisemaselvitys 
Östersundomin alueelta. FCG Planeko 
Ab. 2009. Helsingfors stadsplanerings-
kontor, generalplanebyrån, utredning-
ar 2009:2.

Liitosalueen eteläosan kasvillisuusselvitys. 
Heinonen, M. & Lammi, E. Helsingfors 
stadsplaneringskontor, 2008.

Växelverkan
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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Markanvändning, byggd miljö och 
historia
Markanvändningsplan för Helsingforsregi-

onen MASU 2050 (kommunerna, Ny-
lands förbund och HLJ 2015).

Townhouse-rakentaminen Helsingissä. Hel-
singfors stadsplaneringskontor, 2012.

Strukturmodeller för Nyland och Östra Ny-
land 2035, Nylands förbunds broschy-
rer, 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 Niemi-
nen, Markku Virtanen, VTT 2008. Hel-
singfors stadsplaneringskontor, gene-
ralplanebyrån, utredningar 2008:2. 

Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki: 
Helsingin maankäytön kehityskuva. Ti-
mo Vuolanto, Rikhard Manninen, 2008. 
Helsingfors stadsplaneringskontors pu-
blikationer 2008:4.

Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka 2008. Kai-
vauskartat. Riikka Väisänen, 2008.

Vantaan, Länsisalmen, Gubbackan arkeolo-
giset tutkimukset vuonna 2008. Vanda 
stadsmuseum. Andreas Koivisto, 2008.

Kaupungista seutu ja seudusta kaupunki: 
taustaa, perusteluja ja analyyseja Hel-
singin maankäytön kehityskuvalle. Hel-
singfors stadsplaneringskontors publi-
kationer 2007:1.

Vantaan keskiaikaisten teiden inventointi 
vuonna 2007. Museiverket/RHO. V.-P. 
Suhonen, 2007. 

Sipoon kunnan kulttuuriympäristö- ja ra-
kennusperintöselvitys. Arkkitehtitoi-
misto Lehto Peltonen Valkama OY, 
Ympäristötoimisto Oy, 2006. 

Townhouse - Kytketty omatonttinen pien-
talo kaupungissa - Lähtökohtia ja ta-
voitteita. Rikhard Manninen ja Teemu 
Holopainen, 2006. Helsingfors stads-
planeringskontor, generalplanebyrån, 
utredningar 2006:8. 

Ensimmäiset maailmansodan aikaiset Van-

taan Länsimäen linnoitukset. Invento-
intikertomus. Lagerstedt John, Vanda 
stad & projektet Urban II Elävä kaupun-
ki, 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 - inventoin-
ti 1981. Kommunal planering, publika-
tion C24:1981.

Trafik
Etelä-Sipoon liikenneselvitys, selvitys Öst-

ersundomin maakuntakaavaehdotus-
ta varten (Nylands förbund, Strafica 
20.3.2017).

Etelä-Sipoon liikennevisio, loppuraportti, 
31.5.2011.

Helsingforsregionens trafiksystemplan 
(HLJ 2015).

Helsingforsregionens trafiksystemplan 
(HLJ 2011). 

Markanvändnings- och spårtrafikutredning 
MARA. HRT, 2010.

Liikenteen kehitys Helsingissä vuonna 
2009. Irene Lilleberg, Tuija Hellman, 
2010. Helsingfors stadsplaneringskon-
tor, trafikplaneringsavdelningen, utred-
ningar 2010:1. 

Helsinki–Pietari-rautatieyhteyden kehitt-
äminen. Esiselvitys ja vaikutusten ar-
viointi Suomen osalta. Banförvaltnings-
centralen, 2008.

Samhällsteknisk försörjning och 
samhällsekonomi
Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Öst-

ersundomin alueelle, Stadsmiljösek-
torn, Markanvändning och stadsstruk-
tur, GEO20075, 2017.

 Auringonsäteilyolosuhteet Helsingin Öst-
ersundomissa, Meteorologiska institu-
tet, augusti 2014.

Jätevedenpuhdistamon sijoittaminen Öst-
ersundomin alueelle, Helsingfors, fast-
ighetsverket, geotekniska avdelningen, 
mars 2014.

Uusimaa-ohjelma, visio ja strategia 2040, 

Strategiset valinnat 2014–2017, Ny-
lands förbunds publikationer A27 -2013.

Kaupan palveluverkkoselvitys, Sibbo kom-
mun (2016).

Kaupan palveluverkkoselvitys 2035, Sib-
bo kommun, FCG Finnish Consulting 
Group, 2010.

Kaupan palveluverkko Uudenmaan ja 
Itä-Uudenmaan rakennemalleissa, Ny-
lands förbunds publikationer E 111 – 
2010.

Direktiivin 96/82/EY mukaiset laitokset 
Suomessa. TUKES, 30.8.2010.

Kaupan palveluverkkoselvitys 2025, Sib-
bo kommun. FCG Finnish Consulting 
Group, 28.10.2010.

Sipoon kunnan sivistysosaston palveluverk-
kosuunnitelma. Audiator-yhtiöt, 2010.

Kaupan kaavoitus Helsingissä - osa II - Er-
ikoiskauppa, Helsingfors stadsplane-
ringskontors publikationer 2009:9.

Maaperän haitta-aineiden taustapitoisuu-
det sekä pitoisuudet puistoissa ja ker-
rostalojen pihoilla Helsingissä. Antti 
Salla, 2009. Helsingfors stad, miljöcen-
tralen, publikationer 3/2009.

Jätevoimalan ympäristölupahakemus, tek-
ninen kuvaus ja ympäristövaikutussel-
vitys. Pöyry, 15.5.2009. Vanda Energi 
Ab, 2009. 

Jätevoimalahanke, Vantaan Långmosse-
bergenin pohjavesiselvitykset. Pöyry, 
12.5.2009. Vanda Energi Ab, 2009. 

Vantaan energian Långmossebergenin jä-
tevoimalan päästöjen leviämisselvi-
tys. Birgitta Alaviippola & Sari Lappi, 
11.5.2009. Meteorologiska institutet, 
2009. 

Keskittävän aurinkolämmityksen mahdol-
lisuudet kaukolämmön tuotannossa. 
Tutkimusraportti. Timo Kalema & Jari 
Rintamäki. TTY, Konstruktiotekniikan 
laitos, 2009.

Jätevoimalan ympäristövaikutusten ar-
viointiselostus. Pöyry, oktober 2007. 
YTV, 2007.

Energian varastoinnin nykytila. VTT, Rai-
li Alanen, Tiina Koljonen, Sirpa Hukari, 
Pekka Saari. VTT tiedotteita 2199, 2003.

14 Källmaterial
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Landskap och natur
Helsingin Östersundomin pienvesien kar-

toitus. Anna-Maria Kujala. Helsingfors 
universitet, 2011.

Länsisalmen Länsimetsän luontoselvitys. 
Jarmo Honkanen. Vanda stad, miljö-
centralen, 2011.

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuu-
denseuranta 2010, Helsingin satama. 
Lauri Erävuori & Kukka Pohjanmies, 
2011.

Metsähallituksen selvitys Sipoonkorven 
kansallispuiston perustamisedellytyk-
sistä, asianro 381/625/2010, Forststy-
relsen, 2010.

Itä-Uudenmaan maakunnallisesti arvok-
kaat luonnonympäristöt. Jere Salmi-
nen, Östra Nylands förbund, 2010. 

Vuosaaren satamahankkeen linnuston-
seuranta 2009. Rauno Yrjölä. Helsing-
fors stad, miljöcentralen, publikationer 
7/2010. 

MALU / Maakunnallisesti arvokkaat luon-
totyypit. Jyri Mikkola.  Östra Nylands 
förbund, 28.1.2010. 

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuuden-
seuranta 2009, Helsingin satama. Lauri 
Erävuori, Kukka Pohjanmies, 2010.

Vuosaaren satama, Ympäristömelun tor-
juntaselvitys. Tapio Lahti, Insinööritoi-
misto Akukon Oy. Helsingfors 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. 
Helsingfors stad, miljöcentralen, 2009.

Sipoonkorven kävijätutkimus 2009, Forst-
styrelsens naturskyddspublikationer, 
serie B 126.

Sipoonjoen valuma-alueen kosteikkojen ja 
luonnon monimuotoisuuden yleissuun-
nitelma. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy. 
Nylands miljöcentral, 11.6.2009.

Vuosaaren satamahankkeen linnuston-
seuranta 2008. Rauno Yrjölä. Helsing-
fors stad, miljöcentralen, publikationer 
6/2009. 

Vuosaaren satama, Ympäristömeluselvi-
tys 2008. Insinööritoimisto Akukon Oy. 
Helsingfors 3/2008.

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuu-
denseuranta 2008, Helsingin satama. 
Lauri Erävuori & Kukka Pohjanmies, 
2008.

Lounais-Sipoon luontoselvitykset kesällä 
2008: Päiväperhoset, sudenkorennot ja 
saukko. Ympäristötutkimus Yrjölä Oy, 
Helsingin kaupungin ympäristökeskus, 
2008.

Vantaa, Länsisalmi, Gubbacka 2008. Levin-
täkartat. Tuuli Heinonen, 2008.

Kallioperän ja maaperän arvokkaat luonto-
kohteet alueella, joka liitetään Helsinki-
in 2009 Sipoosta ja Vantaalta. Antti Sal-
la, 2008.

Vuosaaren satamahankkeen linnuston-
seuranta 2007. Rauno Yrjölä. Helsing-
fors stad, miljöcentralen, publikationer 
9/2008. 

Vuosaaren satamahankkeen kasvillisuu-
denseuranta 2007, Helsingin satama. 
Lauri Erävuori & Kukka Pohjanmies, 
2008.

Östersundomin ruovikkoalueen yleissuun-
nitelma. Eeva Suikkari. Nylands miljö-
centrals rapporter 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. 
Helsingfors stad, miljöcentralen, 2005. 

Vuosaaren satamahankkeen pohja- ja pint-
avesien seuranta 2004, Helsingin sata-
ma. Juha Salmelainen, 2005.

Sipoonkorpityöryhmä II. Slutrapport. Öst-
ra Nylands förbund. Publikation 82. Si-
poonkorpityöryhmä, 2004.

Vuosaaren sataman linnustonseuranta 
2002, 2003, 2004, 2005, 2006. Rauno 
Yrjölä & Koivula Matti. Ympäristötutki-
mus Yrjölä Oy ja Helsingin kaupungin 
ympäristökeskus, 2003. 

Ekologiset verkostot Itä-Uudenmaan alu-

eella. Seija Väre. YS-konsultit, Itä-Uu-
denmaan liitto, 2002.

Östersundomin lintuvesien linnusto ja suo-
jelu. Pertti Koskimies. Helsingfors stad, 
miljöcentralen, publikationer 16/1998.

Östersundomin lintuvesien käyttö- ja hoi-
tosuunnitelma. Pertti Koskimies. Hel-
singfors stad, miljöcentralen, publika-
tioner 17/1998.    

Vuosaaren kartta-alueen maaperä. Maape-
räkartan selitykset. Karttalehti 2034 09. 
Geologiska forskningscentralen. Maija 
Haavisto-Hyvärinen, Esbo 1998.

Vantaan maisemarakenne ja maankäyttö, 
generalplaneringsavd. C16:93,  Vanda 
stad, 1993.

Luonnonsuojelu ja luonnon virkistyskäyttö 
Sipoonkorven alueelle. Sipoonkorpi-ty-
öryhmän mietintö. Länsstyrelsen i Ny-
lands publikationsserie 1993:7.

Helsingin kaupungin Sipoossa omistamien 
saarten yleissuunnitelma. Helsingfors 
stad, Byggnadskontoret, Idrottsverket. 
Maisemasuunnittelu Fairhurst, 1990.

Talosaaren ulkoilu- ja virkistysalueen suun-
nitelma, Urheilu- ja ulkoiluvirasto, 
Suunnittelukeskus Oy, Helsingfors stad, 
1988. 

Utredningar i anslutning till Vanda generalplan 
2007:
Joukkoliikennemuotojen vertailu Vantaan 

poikittaisessa runkoliikenteessä, diplo-
mityö, Tiina Sirniö, 2011.

Kulttuurimaisemaselvitys – Teollinen raken-
nusperintö. Anne Mäkynen, 4.10.2006. 
Vanda stad, stadsplanering, YK0004, 
C31:2006. 

Vantaan moderni teollinen rakennusperintö 
1930-1979, Inventointiraportti. Amanda 
Eskola, 2006. Vanda stad, stadsplane-
ring, C28:2006, Kaupsu 17/2006. 

Vantaan keskiaikaisten kylätonttien inven-
tointi vuonna 2005. V.-P. Suhonen. Mu-
seiverket/RHO, 2005.

Kulttuurimaisemaselvitys. Laura Muukka & 
Anne Mäkynen, 22.3.2005. Stadsplane-
ring C7:2005; Kaupsu 4/2005. 

Vantaan luonnon monimuotoisuuden kan-
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nalta erityisen tärkeät alueet, Vanda 
stad, stadsplanering. Anna Ojala, 2005. 
Vanda stad, stadsplanering, YK0023. 
C20:2005; Kaupsu 11/2005. 

Teknisen huollon aluevaraukset. Van-
da stad, stadsplanering, YK0007 / 
10.5.2004.

Vantaan ratsastusreittien ja -keskusten tar-
veselvitys. Laura Muukka, 22.1.2004.

Koirien koulutusalueet. Vanda stad, Stads-
planering, YK0013/ 7.1.2004.

Luonnonsuojeluselvitys YK0019. Sinikka 
Rantalainen, 2004. Vanda stad, stads-
planering, C15:2004 KSY 11/2004. 

Viheralueselvitys. Vanda stad, stadsplane-
ring. Anne Mäkynen, 2002. Vanda stad, 
stadsplanering, C27:2002, KSY19/2002. 

Vantaan moderni rakennuskulttuuri 1930-
79, Inventointiraportti. Amanda Esko-
la, 2002. Vanda stad C15:2002, Van-
da stadsmuseums publikationer nr 12, 
KSY 9/2002. 

Utredningar i anslutning till Generalplan för Sib-
bo 2025 och Delgeneralplane för skärgården och 
kusten:
Majvikin ja Granön luontovaikutusten ar-

viointi, Enviro Oy, 2012.
Sipoo. Granö. Östersundomin yleiskaa-

va-alueen arkeologinen osainventointi 
25.-26.10.2011, Museiverket.

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 Ab. Sibbo kommun, 2008. 

Yhteenveto Sipoon saariston ja rannikon 
osayleiskaava-alueen kulttuurihistori-
allisista arvoista. FCG Suunnittelukes-
kus Oy & Putkonen, L. Sibbo kommun, 
2008.

Ulkoilureittisuunnitelma ja luontoselvitys. 
Honkanen J., Sibbo kommun, 2007.

Sipoon historiallisen ajan muinaisjäännös-
ten inventointi. 2007. Suhonen, V-P., ., 
Museiverket/RHO, 2007.

Manneralueen esihistoriallisen ajan ja saa-

riston esihistoriallisen sekä historialli-
sen ajan muinaisjäännösten inventoin-
nit. Koivisto, S., Museiverket, 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. Sibbo 
kommun, 2004. 

Rakennus- ja kulttuurihistoriallinen inven-
tointi. Periäinen, K., Sibbo kommun, 
2004.

Eteläisen Sipoon kulttuurihistoriallisia koh-
teita 1998 liittyen Söderkullan osayleis-
kaavan kehityskuvaan. Sibbo kommun, 
1999.

Rakennuskulttuuri inventointi 1982. 
Kulttuurihistoriatoimikunta. Eila Per-
kkiö, Sibbo kommun, P12:83.
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15 Bilagor till generalplanebeskrivningen

1. Lägeskarta
2. Flygfoto
3. Förslag till generalplan, planbeteckningar och -bestämmelser
4. Illustration, generalplanen infälld i en snedflygbild
5. a. Målinriktad plan för grönstrukturen
5. b.  Målinriktad plan för rekreationsnätet
5. c. Målinriktad plan för grön- och rekreationsnätet (den gemensamma generalplanen för 

Östersundom sammanställd med Helsingfors VISTRA II-karta)
6. Målinriktad plan för servicenätet
7. Områden och objekt som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden
8. Skyddsobjekt och värdefulla objekt i kulturmiljön
9. Avtal om att utarbeta en gemensam generalplan för Östersundom
10. Program för deltagande och bedömning
11. Myndigheternas samråd 13.12.2010, promemoria
12. Myndigheternas samråd 19.4.2018, promemoria



Bilaga 1: Lägeskarta



Bilaga 2: Flygfoto



Bilaga 3: Förslag till generalplan, planbeteckningar och -bestämmelser









Bilaga 4: Illustration, generalplanen infälld i en snedflygbild
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Bilaga 5c: Målinriktad plan för grön- och rekreationsnätet (den gemensamma generalplanen för 
Östersundom sammanställd med Helsingfors VISTRA II-karta)
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Bilaga 7: Områden och objekt som är värdefulla med tanke på den biologiska mångfalden



Beskrivning av områden som är viktiga med tanke 
på den biologiska mångfalden

Naturvärdena i de olika områdena har i 
huvudsak uppkommit som helheter snarare 
än att de skulle handla om enskilda arter el-
ler enskilda små objekt. Inventeringsuppgif-
terna är splittrade i hela generalplaneområ-
det och materialet är inte jämförbart sinse-
mellan. Därför har de områden som är vikti-
ga med tanke på den biologiska mångfalden 
avgränsats ungefärligt. Uppgifterna om na-
turmiljön bör uppdateras i nästa planerings-
skede. 

Värdeklassificeringarna kommer från 
Helsingfors naturdatasystem om inte an-
nat anges. Numreringen på områdena refe-
rerar till kartan nedan. Objektsbeskrivning-
arna härrör från flera olika källor. Uppgif-
terna om Majvik och Granö grundar sig en-
dast på MALU-utredningen (Itä-Uudenmaan 
maakunnallisesti arvokkaat luonnonympäri-
stöt, 2010.

1. Norrberget
 – Merparten av livsmiljöerna är skogs-

klädda klippor. Området är representa-
tivt och till största delen i ett tillstånd 
som liknar ett naturligt tillstånd, särskilt 
i klippområdena. Artbeståndet är typiskt 
för livsmiljöerna. 

 – I området finns det trädfattiga myrar 
som avses i skogslagen. Myrarna har be-
varat sitt naturliga tillstånd bra. I den 
nordöstra delen finns en tregrenig dal-
sänka som består av flera olika myrtyper 
(värdeklass II). På grund av de mångsidi-
ga myrtyperna är vegetationen tämligen 
rik och omfattar också arter som i Hel-
singfors betraktas som sårbara.

 – Mitt i området växer en skogsdunge 
längs en bäck.

2. Östersundombäcken, norra
 – Det sammanhängande skogsområdet 

består främst av hällmarksskog i ett till-
stånd som liknar naturligt tillstånd samt 
äldre och mycket gamla moskogar som 
varvas med ett antal små skogskärr och 
tallmyrar och den frodiga bäcksbrinken i 
områdets västra del.

 – Området har klassificerats som ett vär-
defullt område avseende tickor (värde-
klass II). Vid en kartläggning observera-
des inalles 52 arter av ticka. Av dessa på-
träffades 28 arter som indikerar en vär-
defull livsmiljö (23 tickor, 5 andra svam-
par av släktet Aphyllophorales), och 
bland dem fanns det arter som klassific-
erats som regionalt hotade på den syd-

boreala zonen. I området har man där-
till påträffat andra arter som är sällsyn-
ta i Helsingforsområdet. Utifrån utred-
ningen om tickarter kan man bedöma 
att området med tanke på förhållande-
na i Helsingfors har en stor betydelse för 
de tickarter som är beroende av murk-
na tallar och granar samt en måttlig be-
tydelse för de arter som är beroende av 
murkna björkar. När det gäller de övriga 
trädslagen är det främst den lövträdsdo-
minerade lunden längs bäcken där det 
finns rikligt med tunt gallringsavfall.

 – I området finns det två myrar som är be-
tydande med hänsyn till vegetationen 
(värdeklasser II och III).

 – Ett för fågelbeståndet viktigt område 
(värdeklass I) med ett mångsidigt be-
stånd av skogsarter. 

 – Träsket i Landbo är viktigt för kräldjur 
och groddjur (värdeklass I). 

3. Ultuna
 – Området består av olika typer av livs-

miljöer.  
 – Lund- och kärrdalen i Kurängen är ett 

värdefullt vegetationsobjekt (värdeklass 
I). I området växer det många beaktans-
värda lundörter och stiliga ormbunkar, 
men också vanligare krävande örtväxter. 
I bäckdalen växer bl.a. spädstarr, som 
i Finland har klassificerats som en nära 
hotad art, och andra sällsynta arter. Att 
platsen är så väl bevarad (även det gro-
va trädbeståndet), att den är så vacker 
(kombinationen av bäckdal, kärrdal och 
stup) och att vegetationen och mikro-
miljöerna är så mångsidiga ger området 
ett mervärde.

 – Ett för fågelbeståndet viktigt område 
(värdeklass I) där det bl.a. förekommer 
rovfåglar och ett flertal skogsarter. 

4. Hältinberget
 – Området är representativt och till störs-

ta delen i ett tillstånd som liknar ett na-
turligt tillstånd, särskilt i klippområdena. 
Skogsklätt berg är den vanligaste livs-
miljötypen.

 – Hältingträsk är ett värdefullt vegeta-
tionsobjekt (värdeklass I) med ett mång-
sidigt bestånd av myrväxter. Miljötyper-
na är de för Helsingfors mycket sällsynta 
"träsk med gungflystränder" och "allu-
vialmosse". Förekomsten av hotade och 
sårbara arter ger området ett mervärde.

 – En för fågelbeståndet viktig miljö (vär-
deklass III), som skiljer ur i näromgiv-
ningen

 – Värdefullt objekt för kräldjur och gjord-
djur (värdeklass I), där det förekommer 
rikligt med vanliga grodor och bland 
dem även åkergrodor. 

 – Geologiskt eller geomorfologiskt vär-
defullt objekt (värdeklass II), flera hö-
ga stup.

5. Kvarnbacken
 – Skogsområdet i Västerkulla omfattar en 

mångsidig natur och värdefulla bioto-
per: en gammal, grandominerad skog i 
en sluttning, där det även förekommer 
frisk lund samt i de sydöstra delarna fuk-
tig ormbunkslund. 

 – I en utredning som täckte hela Vanda 
har det klippiga området i Kvarnbacken 
och östsluttningen som gränsar till Wes-
terkullas åkrar (Långåkern) klassificer-
ats som värdefulla med hänsyn till vege-
tationen. 

 – I området påträffas nära hotade fågel- 
och lavarter.

6. Westerkullas f.d. betesmarker
 – Värdefull vårdbiotop av landskapsin-

tresse

7. Västerskog
 – Områdets västra del är i huvudsak en 

skogsklädd bergås. På toppen finns 
det gles tallskog och på sluttningarna 
skog av blåbärstyp. I det klippiga områ-
det finns det små sanka ställen. Skogar-
na på östsluttningen har drag av gam-
mal skog. 

 – Östra delen är en skog i ett tillstånd som 
påminner om naturligt tillstånd och där 
finns det också rötskadade träd. I den 
södra delen påträffas naturtypen fuk-
tig lund. Här växer det klibbalar och lön-
nar. I den sydvästra delen finns en geo-
logiskt intressant och vacker, liten "sock-
ertoppsklippa".

 – I området påträffas tickarter som klassi-
ficerats som sårbara och nära hotade på 
riksplan.

8. Gumböle
 – Norra delen av området består främst 

av skogsklädda klippor. De klippiga om-
rådena är representativa och till största 
delen i ett tillstånd som liknar ett natur-
ligt tillstånd. 

 – De två små träsken, örtkärret mellan 
klipporna (naturtypen "örtrikt skogskärr" 
har bedömts vara starkt hotad i Södra 
Finland) och madkärret (särskilt viktig 
livsmiljö enligt skogslagen) är värdefulla 
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vegetationsobjekt.
 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass III)
 – Stenåkern är ett geomorfologiskt värdefullt objekt (värdeklass 

I). 

9. Östersundombäcken, södra
 – Värdefull lund längs en bäck (värdeklass II) som avgränsas av 

en klippbrant. Längs bäcken har man påträffat en regionalt ho-
tad och en i Helsingfors sårbar art. Att delar av området är i na-
turligt tillstånd ger det ett mervärde. 

 – Längs bäcken växer en ädelträdsdunge som skyddats med 
stöd av 29 § i naturvårdslagen. Skogsdungen kan jämställas 
med ett område i naturligt tillstånd där det växer rikligt med 
ädla träd i ett avgränsat, sammanhängande område. I invente-
ringen av naturobjekten i Södra Sibbo och Hindsby konstatera-
des ädelträdsskogen i Östersundom vara ett betydande objekt 
av landskapsintresse.

 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass III) 
 – Fladdermusområde (värdeklass I)

10. Rödjan
 – Området består av skogsklädda klippor som är representativa 

och till största delen i ett tillstånd som liknar ett naturligt till-
stånd.

 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass II), arter 
som är typiska för klippiga områden och skogar.

11. Fallbäcken
 – Området längs bäcken är av naturtypen lund, högre upp på 

sluttningarna finns lundartad mo. Lundarna har bevarat sitt 
naturliga tillstånd tämligen bra.

 – Värdefullt med tanke på vegetationen (värdeklass II) I områ-
det växer det arter som i Helsingfors klassificeras som nära ho-
tade. Arter som för övrigt är beaktansvärda för förhållandena i 
Helsingfors samt att området har bevarats så väl, att det är så 
mångsidigt (lundtyper, flora) och att vegetationstyperna är så 
representativa ger området ett mervärde.

 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass III), mång-
sidigt fågelbestånd

 – Geologiskt/geomorfologiskt objekt (värdeklass I), i bäckfåran 
förekommer meander och korvsjö.

12. Sundberg 
 – Flera värdefulla vegetationsobjekt. I den norra delen finns en 

myr (värdeklass II) vars värden ligger i att den har bevarats väl, 
den är vacker och består av mångsidiga och representativa 
myrtyper. I mitten av området finns ett bäckavsnitt som beva-
rats i sin naturliga fåra (värdeklass II). Kring den växer en repre-
sentativ, fuktig lund. Längst nere i södra kanten finns de bran-
ta stupen Kantarnäsbergets södra sluttning (värdeklass I) med 
mångfacetterad vegetation. Här växer en art som klassificer-
ats som nära hotad på det nationella planet och som hotad på 
det regionala planet samt andra beaktansvärda arter. 

 – Livsmiljötyperna är främst lundartade och friska moskogar, 
tämligen torra och torra moskogar samt skogsklädda klippor. 
Det allmänna intrycket är mångsidigt och omväxlande. Skog-
arna är mer representativa i de södra delarna av området.

 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass III) I områ-
det lever arter som är typiska för vidsträckta, torra hällmarks-

skogar. Här häckar också arter som ingår i fågeldirektivet.
 – Södra delen av Kantarnäsberget är ett värdefullt objekt med 

hänsyn till tickor (värdeklass II). Vid en kartläggning påträffa-
des 55 tickarter, varav 22 är arter som indikerar värdefulla livs-
miljöer. Med tanke på förhållandena i Helsingfors har områ-
det ett klart skyddsvärde med tanke på de arter som är bero-
ende av murkna tallar, granar och björkar. Området har ock-
så en viss betydelse för de arter som favoriserar murkna rön-
nar och aspar.

13. Betesmarker på Husö
 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass I), då flera 

sårbara arter häckar eller rastar regelbundet i området.
 – Viktigt område som ger flera direktivarter föda.
 – Betydande rastplats för andfåglar och vadare.
 – Klibbalslund i den sydöstra delen av området. 

14. Husö udd
 – Lundartad och frisk mo, i de inre delarna karg skog på fast-

mark, stup 
 – Hällmarksområde och äng som klassificerats som värdefulla. 
 – Här häckar arter som ingår i fågeldirektivet.
 – Värdefullt med tanke på fågelbeståndet (värdeklass III)
 – Fladdermusområde (värdeklass II) 

15. Majviks strand
 – Talldominerad hällmarksskog i naturligt tillstånd, klibbalsdo-

minerat lundkärr, skogshage 
 – Rikligt med ädla träd.

16. Majvik östligare
 – I den södra delen är naturtypen en fuktig och frisk lund som 

har rikligt med rötskadat virke, men det finns också en mycket 
gammal skog i naturligt tillstånd. 

 – Katrimossen är ett fattigkärr med vitmossa.

17. Granö norra
 – Vassmad, klibbalsmad, frisk lund, ormbunkslund. 

18. Granö södra
 – Frisk lund med murkna träd, lundkärr, en fläck av hällmarks-

skog i naturligt tillstånd som består av ett gammalt trädbe-
stånd. 
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Bilaga 8: Skyddsobjekt och värdefulla objekt i kulturmiljön
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Östersundomin yhteinen yleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Tarkistettu 21.4.2011
Östersundom-toimikunta

Bilaga 10: Program för deltagande och bedömning
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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
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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

Bilaga 11: Myndigheternas samråd 13.12.2010, promemoria
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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 §).
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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.
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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.



HELSINGIN KAUPUNKI Muistio 12 (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

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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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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16 Kontaktuppgifter

www.yhteinenostersundom.fi

Östersundomkommittén
Sektorchef Mikko Aho, stadsmiljösektorn vid Helsingfors stad
Stadsplaneringschef Tarja Laine, Vanda stad
T.f. utvecklingsdirektör Pekka Söyrilä, Sibbo kommun

Helsingfors
Projektchef Ilkka Laine
ilkka.laine@hel.fi 

Projektsekreterare Kristiina Hyväri
Planeringsbiträde Tuomas Lehtonen

Planering av markanvändningen
Saija Miettinen-Tuoma
Heidi Koponen
Sanna Jauhiainen

Trafikplanering
Johanna Iivonen
Kaisa Reunanen

Teknik, ekonomi och miljöteknik
Tuula Pipinen
Pekka Leivo

Växelverkan och kommunikation
Maija Mattila
Marja Lintula

Vanda
Generalplanechef Mari Siivola
mari.siivola@vantaa.fi 

Sibbo
Generalplanechef Kaisa Jama
kaisa.jama@sipoo.fi
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