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Lausunto Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaavan, Östersundomin alueen kaavaehdotuksesta
Uudenmaan toiseen vaihemaakuntakaavaan sisältyvä Östersundomin
alueen kaavaehdotus on asetettu nähtäville 20.1.–20.2.2015. Maakuntahallitus päätti asettaa ehdotuksen nähtäville alueelle, joka ulottuu
Helsingin Östersundomista Sipoon Söderkullaan. Muilta osin Uudenmaan 2. vaihemaakuntakaava on vahvistettu 20.3.2013. Östersundomin alueen maakuntakaavassa käsitellään kaikki keskeiset alue- ja yhdyskuntarakenteen aihepiirit kuten taajama- ja viherrakenne, liikenneverkko, yhdyskuntateknisen huollon merkinnät sekä kulttuuriympäristöt.
Lausunto
Östersundomin alueen maakuntakaavaehdotusta ja Helsingin, Vantaan
ja Sipoon yhteistä Östersundomin yleiskaavaa on valmisteltu samanaikaisesti. Maakuntakaavan ja yhteisen yleiskaavan keskeinen tavoite on
yhteinen: itäisen, raideliikenteeseen perustuvan kasvusuunnan avaaminen pääkaupunkiseudulle. Maakunta- ja yleiskaavaehdotukset vastaavat sisällöltään toisiaan hyvin. Maakuntakaavaehdotuksessa on kuitenkin yksityiskohtia, joiden osalta kaavamerkintöjen tulkinnan varmistaminen tai merkintöjen tarkentaminen on aiheellista:
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Taajamatoimintojen alueiden rajaus vastaa paikoin hyvin yksityiskohtaisesti yleiskaavaehdotuksessa esitettyä rajausta. Olisi suotavaa, että maakuntakaavan esitystapa olisi luonteeltaan yleispiirteisempi.

-

Maakuntakaavassa on osoitettu kaksi työpaikka-aluetta; toinen Itäväylän ja Kehä III:n liittymän eteläpuolelle Länsisalmeen ja toinen
Porvoonväylän pohjoispuolelle Långmossabergenin jätevoimalan
alueelle. Östersundomin yhteisessä yleiskaavassa on osoitettu
merkittäväksi elinkeinotoimintojen alueeksi Itäväylän eteläpuoleinen
alue laajemmin sekä lisäksi Porvoonväylän pohjoispuolella sijaitseva Norrbergetin alue. Nämä alueet tulisi osoittaa myös maakuntakaavassa työpaikka-alueiksi, eikä niiden toteuttamista ole syytä sitoa raideliikenteen toteuttamiseen.

-

Granön saari on osoitettu maakunnallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi. Kuntien yhteisen yleiskaavan tavoitteena on kehittää
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saaresta monipuolinen virkistys-, matkailu- ja vapaa-ajan alue, joka
voi kehittyä seudullisesti merkittäväksi. Viitaten hyväksymättä jätettyyn maakuntakaavaehdotukseen olisi hyvä, että nämä yleiskaavan
tavoitteet näkyisivät myös maakuntakaavassa. Hyväksymättä jätetyssä kaavaehdotuksessa oli osoitettu Granöseen mm. liikenteen
yhteystarve mantereelta sekä virkistyspalveluja.
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