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Viite Lausuntopyyntönne 26.4.2011
Asia ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA

Östersundom-toimikunta pyytää kannanottoa Östersundomin yhteisen yleiskaavan 
valmisteluaineistosta. Gasum Oy:n maakaasuputkistoa (mm. maakaasuputket DN400 ja 
DN500, anodikenttä, Vesterkullan ja Mellunmäen venttiiliasemat ja Länsimäen 
paineenvähennysasema) sijaitsee yleiskaava-alueella eri käyttötarkoituksiin varatuilla 
alueilla. Maakaasuputkea varten on kaavassa varaus ”maakaasun runkoputki”.
Yleiskaavaluonnokseen merkityn maakaasuputken sijainnin yksityiskohdissa on eroja 
Gasumin aineistoon verrattuna. Sijainti pyydetään tarkistamaan, yhteyshenkilö 

Maakaasuputkistoon tehtävät muutokset aiheuttavat merkittäviä kustannuksia, joten 
ensisijaisesti alueen maankäyttö tulee suunnitella siten, että muutoksia ei tarvitse tehdä. 
Maakaasuputken läheisyydessä ei saa harjoittaa sellaista toimintaa, josta aiheutuu haittaa 
tai vaaraa maakaasuputken pitämiselle. Rakennusten ja rakenteiden suojaetäisyyksistä 
säädetään maakaasun käsittelyn turvallisuudesta annetussa asetuksessa (551/2009). 
Maakaasuputkien DN400 ja DN500 suojaetäisyys rakennuksiin/kohteisiin on 8 tai 16 metriä 
käyttötarkoituksesta riippuen. Paineenvähennysaseman ja venttiiliaseman 
suojaetäisyysvaatimus on vastaavasti 25 tai 50 metriä. Suojaetäisyydet on otettava 
huomioon rakennuskortteleiden suunnittelussa ja rakennusten sijoittamisessa kaava-
alueella.
Maakaasuputken huollettavuus tulee taata. Maakaasuputken taitekohtia ei voi jättää katu-
tai liikennealueiden alle. Maakaasuputken ja liikenneväylien risteämien tulee olla jyrkempiä 
kuin 45o.
Kunnallistekniikkaa ja muuta infrastruktuuria suunniteltaessa ja rakennettaessa on 
toteutettava maakaasuputkiston edellyttämät suojaustoimet. Maakaasuputkiston 
suojauksesta aiheutuvat kustannukset jäävät hankkeen maksettavaksi.
Gasum Oy:llä säilyy oikeus maakaasuputken käytön edellyttämien huolto-, kunnossapito-
ja korjaustoimenpiteiden tekemiseen. Maakaasuputkilinjalla on säilyttävä näköyhteys 
merkintäpylväältä toiselle. 
Gasum Oy esittää, että yleiskaavamääräyksiin sisällytettäisiin maininta 
maakaasuputkistosta aiheutuvista rajoituksista, esimerkiksi ”Rakentaminen ja muu toiminta 
maakaasuputkiston läheisyydessä on rajoitettua asetuksen 551/2009 mukaisesti”.
Maakaasuputkisto asettaa rajoituksia ja ehtoja rakentamisen tekniselle toteuttamiselle. 
Näihin rajoituksiin yms. kysymyksiin otetaan tarkemmin kantaa alueen suunnittelun 
edetessä.

Sijainti Putkiväli: 2644001 Länsimäen lähtö - Vesterkulla, 
2650031 Vesterkulla, 2650001 Vesterkulla -
Mellunmäki, 2330002 Sotunki - Vesterkulla, 
2650062 Vesterkulla, 2644033 Länsimäen lähtö, 
2670032 Mellunmäki

Paalu: 4.65 - 96m
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ÖSTERSUNDOMIN YHTEINEN YLEISKAAVA

Yleiskaavaluonnoksessa kuvataan rakennetun ympäristön ja viheralu-
eiden sijoittumista karkealla tasolla. Siinä määritellään korttelialueiden
ja katujen rajautuminen Natura 2000-alueisiin, Sipoonkorpeen ja muihin
suojelualueisiin sekä tärkeimmät viherkäytävät. Kaavaluonnoksessa
asuntoja on noin 65 000–70 000 ihmiselle. Luvuissa ovat mukana alu-
een nykyiset 6 000 asukasta. Helsinkiin kuuluvilla alueilla lisäkapasi-
teettia on noin 45 000, Sipoossa 12 000 ja Vantaalla 15 000 asukkaal-
le. Tärkeimmät työpaikka-alueet sijaitsevat Landbon eritasoliittymän
ympäristössä sekä Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymän lähellä.
Työpaikkoja alueelle tavoitellaan 10 000–15 000. Joukkoliikenneyhtey-
deksi esitetään niin sanottua Itämetroa, joka jatkaa nykyistä metrolinjaa
Mellunmäen asemalta Vantaan Kartanon ja Länsimäen asemien kautta
Helsingin puolelle Salmenkallion kautta Östersundomiin ja Sakarinmä-
keen, josta se jatkuu Sipoon Majvikiin

Alueen luonnollisia vetovoimatekijöitä kuten merellisyys, kukkulainen
maasto ja luonto pystytään yleiskaavan puitteissa hyödyntämään hyvin.
Luonnonsuojelualueet muodostavat alueen sisälle mielenkiintoisia saa-
rekkeita, jotka tarjoavat rauhoittumispaikkoja myös ihmisille osana
luontoa. Luonnonsuojelualueille ei esitetä suojavyöhykkeitä, koska
muutoin ei ole mahdollista päästä Helsingin asettamaan tavoitteeseen
raideyhteyden varaan rakentuvasta pientalovaltaisesta ja ekotehok-
kaasta kaupungista.

Energiatunnelin toteutus mahdollisimman aikaisessa vaiheessa paran-
taa Östersundomin eri alueiden käyttöön ottamista ratkaisevasti, koska
se tuo keskeiset rakennettavat alueet Helsingin kunnallisteknisten ver-
kostojen piiriin. Kunnallistekniikan tuominen alueen ensimmäisille ra-
kennettaville alueille on kuitenkin toteutustavasta riippumatta kallista,
minkä vuoksi alueelliset energiaratkaisut voivat tarjota kilpailukykyisiä
vaihtoehtoja. Toteutuskustannuksia nostavat lisäksi rantarakenteet ja
vaihtelevan maaston vaatimukset kunnallistekniikalle. Kaavataloudelli-
silla laskelmilla tulee osoittaa osa-alueiden toteutuskustannukset, millä
helpotetaan toteutuksen kannattavuuden arviointia eri alueilla ja ohja-
taan niiden käyttöönottoa.
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Raideliikenneyhteydet tulisi esittää siten, että projektin edetessä raide-
ratkaisun osalta hankevaiheeseen käytettävissä on paras mahdollinen
toteutus- ja rahoituskelpoinen vaihtoehto, jonka toteutukseen osallis-
kunnat voivat sitoutua. Yleiskaavassa tämä tarkoittaa joustavuutta rai-
deratkaisun ja liikennevälineen suhteen. Toteutusvaiheen kannalta on
toivottavaa, että yleiskaavassa näytetään alueen liittyminen seudullisiin
joukkoliikennejärjestelmiin, kuten metroon ja jokerilinjoihin. Järjestelmiä
ei tule suunnitella toisiaan korvaaviksi vaan niiden tulee olla toisiaan
täydentäviä lopputilanteessa.

Osalliskuntien sitoutuminen raideratkaisuun hankevaiheessa liittyy
Vantaan ja Helsingin osuuksiin Itämetron linjauksessa ja investoinnis-
sa. Sipoon sitoutuminen ei ole samalla tavalla ratkaiseva, koska sen
alueelle esitetty Majvikin asema sijaitsee linjan loppupäässä. Metron
hankevaiheen onnistumisen kannalta on ratkaisevaa, että Vantaan
osuus Itämetrosta on sen kannalta oikein mitoitettu. Tämä edellyttää
kriittistä tarkastelua Vantaan puolella sijaitsevan Kartanon metroase-
man suhteen. Kartanon aseman mahdollinen jättäminen suunnitelmas-
ta pois antaisi lisäksi vapaammat kädet liikenteen solmukohdaksi muo-
dostuvan Länsisalmen aseman sijoittamiselle.

Itäväylän, Kehä III:n ja Itämetron risteysalueella sijaitseva Länsisalmen
metroaseman seutu on oivallettu hyvin potentiaalisena kehittämisalu-
eena. Paikka on erittäin hyvin saavutettava ja sillä on sekä seudullista
että kansallista ja kansainvälistäkin potentiaalia lentokentän ja sataman
välissä. Paikka tarjoaa edellytykset kehittää sitä kaupallisten ja julkisten
palvelujen sekä tiiviimmän asumisen alueena. Paikka sopii myös hyvin
idän ja pohjoisen suunnan liityntäliikenteelle Sakarinmäen aseman
ohella. Metroaseman ja siihen liittyvän kehittämisalueen nimeksi sopisi
Länsisalmea paremmin Porvari mm. siksi, että se on helpompi erottaa
kantasanaa Salmi sisältävästä muusta alueen nimistöstä ja että sillä on
alueen nimistöön pohjautuva tausta.

Kaavallisen ratkaisun tulee mahdollistaa Itämetron vaiheittainen toteu-
tus. Kahden rakennusvaiheen mallissa metro ulotetaan ensin Salmen-
kallioon saakka. Salmenkallion toteutus ensimmäisessä vaiheessa si-
sältää kaupungin kannalta huomattavia taloudellisia etuja. Sekä metron
että kunnallistekniikan rakentaminen on edullisinta toteuttaa vaiheittain
etenemällä lännestä käsin. Toiseksi Helsingillä on merkittävät maan-
omistukset juuri Salmenkalliossa ja Talosaaressa, joita kyseinen met-
roasema palvelee. Kolmanneksi alueen käyttöönotto ensimmäisenä
edesauttaa mielikuvan luomista raideliikenteen varaan rakentuvasta,
merellisestä pientalokaupungista. Tätä tavoitetta tukee se, että yleis-
kaavaluonnoksessa Salmenkallion aseman seutu on esitetty kaikkein
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pientalovaltaisimpana. Neljänneksi Salmenkallion asema voi palvella
aluksi myös Östersundomin aseman lounaisia osia.

Metron mahdollisen vaiheittaisen toteutuksen edetessä toisessa vai-
heessa rakennetaan Östersundomin asema ja Sakarinmäki. Ensim-
mäisen vaiheen käytön aikana itäisen suunnan liityntäasemana toimii
Länsisalmi. Metron valmistuttua Sakarinmäkeen saakka itäinen liityntä-
liikenne voidaan siirtää myös sieltä hoidettavaksi.

Yleiskaavaluonnoksen asuntotyyppijakauma vastaa hyvin perinteisten
omakotitalojen kysyntään, joka on jo pitkään ollut tarjontaa huomatta-
vasti suurempaa. Kaupunkipientaloalueiden osalta on tarvetta selvittää
tämän segmentin kysyntää ja preferenssejä lisää, jotta osataan vastata
kysyntään oikealla tavalla asemakaavoitus- ja toteutusvaiheissa. Lisäk-
si on tarvetta kehittää kaupunkipientalojen toteutustapaa ja tuotantoket-
jua siten, että on mahdollista saada aikaan viihtyisää ja kustannuksil-
taan kohtuullista pientalokaupunkia.

Uusiutuvan energian, erityisesti aurinkoenergian hyödyntämismahdolli-
suudet on otettu huomioon varaamalla erityisiä alueita energiantuotan-
toon. Aurinkoenergian hyödyntämiselle luodaan edellytykset Rym Oy:n
Energizing Society tutkimusohjelmaan kuuluvalla Energizing Living Lab
2020 –tutkimushankkeella, joka toteutetaan vuosina 2012-2014.

Kaupan ja yritystoiminnan tarpeisiin on varattu erillisiä alueita niille
luontaisiin paikkoihin. Näiden riittävyyden varmistamiseksi tulee kaupan
ja yritysalueiden suunnittelulle jättää riittävästi joustoa asemakaavoi-
tusvaiheeseen. Pienyrityksille soveltuvien tilojen ja työpaikkojen luomi-
nen kaupunkirakenteeseen asumisen sekaan on haasteellista ja edel-
lyttää uudenlaista kaupunkirakennetta ja –markkinointia.
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Tavoitteena on päästä projektialueella sisäiseen massatasapainoon to-
teutusvaiheessa. Tämän vuoksi tarvitaan rakentamisvaiheessa noin 50
ha:n väliaikainen varaus alueelliselle massojen käsittelyalueelle.

Tapio Korhonen  Markus Härkäpää
rahoitusjohtaja  kehittämispäällikkö
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TERVEYSKESKUKSEN KANNANOTTO ÖSTERSUNDOMIN YHTEISEN
YLEISKAAVAN VALMISTELUAINEISTOSTA

Terke 2011-247

Östersundomin alueelle ja sen lähiympäristöön laaditaan Helsingin, Si-
poon ja Vantaan yhteinen yleiskaava. Suunnittelualueeseen kuuluvat
Helsingin alueelta Ultunan, Östersundomin, Karhusaaren, Talosaaren
ja Salmenkallion kaupunginosat, Sipoosta Granön saari ja Majvikin
alue sekä Vantaalta Länsisalmen kaupunginosa ja osia Länsimäen,
Vaaralan ja Ojangon kaupunginosista. Östersundomin yhteisen yleis-
kaavan valmisteluaineisto on asetettu nähtäville 21.4.2011 alkaen nel-
jäksi viikoksi mielipiteiden antamista varten. Aineistoon kuuluu yleis-
kaavan luonnoskartta, selostus sekä yli 30 liiteraporttia.

Östersundom-toimikunta on halunnut varata asian valmistelun kannalta
keskeisille tahoille mahdollisuuden kannanoton antamiseen. Östersun-
dom-toimikunta on pyytänyt terveyskeskusta antamaan mahdollisen
kannanoton valmisteluaineistosta 6.6.2011 mennessä.

Terveyskeskus on antanut lausunnon yhteisen yleiskaavan osallistu-
mis- ja arviointisuunnitelmasta 25.2.2011.

Kannanoton yhteenveto

Östersundomin yhteisen yleiskaavan jatkosuunnittelussa tulee ottaa
huomioon seuraavat terveyskeskuksen tavoitteet:

- Kaavaan varataan alue keskitetyille seudullisille terveys-, sosiaali-
tai muille palveluille Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymän met-
roaseman välittömään läheisyyteen. Alueelle tulee varata mahdolli-
suus sijoittaa esimerkiksi tulevaisuuden palvelutarpeiden mukainen
kuntoutussairaala, muita terveyspalveluja, asumispalveluja ym. Alu-
eelle tulevat palvelut tarkentuvat myöhemmin. Palvelut suunnitel-
laan tulevaisuudessa yhteistyössä muiden hallintokuntien, kuntien
ja terveydenhuollon toimijoiden kanssa.
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- Alueelle ei rakenneta muita uusia terveyspalvelujen tiloja. Alueen
väestö voi valita muut terveyspalvelut vapaasti nykyisistä toimipis-
teistä esimerkiksi metroradan varrelta (Myllypuro, Vuosaari, Kalasa-
tama).

- Tulevan väestönkasvun tarvitsemat lähipalvelut tarjotaan liikkuvien
palvelujen avulla. Liikkuvat terveyspalveluyksiköt tarvitsevat liityntä-
pisteitä muiden hallintokuntien palvelupisteiden yhteyteen ja tukeu-
tuvat niiden tauko- ja sosiaalitiloihin.

- Sähköisillä palveluilla korvataan osa terveyspalveluista.

- Terveysneuvontapisteille varataan tiloja metroasemien ympäristöjen
aluekeskusten palvelujen yhteyteen (esimerkiksi kauppakeskus,
muiden hallintokuntien palvelutilat).

- Palvelut sijoitetaan joukkoliikenteen/metron välittömään läheisyy-
teen.

- Palvelutiloihin toteutetaan muuntojoustavat tilaratkaisut, jolloin niitä
voidaan käyttää vaihtuviin tarpeisiin.

Alueen suunnittelussa terveyskeskus korostaa esteettömyyden huomi-
oon ottamista jo yleiskaavan valmistelussa. Uusilla kaava-alueilla mää-
ritellään kaavasuunnittelun yhteydessä ne alueet, reitit ja kohteet, joilla
edellytetään esteettömyyden erikoistasoa. Terveydenhuollon palvelut
ovat aina esteettömyyden erikoistason aluetta. Terveyskeskus pitää
tärkeänä, että myös pientalot kulkureitteineen suunnitellaan aina es-
teettömiksi.

Kannanotto

Helsingin terveyskeskuksen kannanotossa esitetään terveyskeskuksen
visio terveyspalvelujen tarjoamisesta ja sijoittumisesta Östersundomin
yleiskaava-alueella.

Östersundomin alue rakentuu vähitellen vuosikymmenten aikana ny-
kyisestä 6 000 asukkaan alueesta 65 000–70 000 asukkaan alueeksi,
joista Helsingin alueelle sijoittuu 45 000 asukasta. Tulevien vuosikym-
menten aikana Helsingin seudun väestömäärän kasvusta jopa puolet
tulee sijoittumaan Helsingin ja Porvoon väliselle alueelle.

Pääkaupunkiseudun sairaaloiden nykyinen kapasiteetti ei tule riittä-
mään tulevan väestönkasvun tarpeisiin. Koska väestönkasvusta suuri
osa keskittyy itäiselle alueelle, on perusteltua varata uusi sairaala-alue
Östersundomin alueelta pääkaupunkiseudun tulevaisuuden tarpeita
varten, raportin ”Pääkaupunkiseudun sairaala-aluevisio 2030. Sairaala-
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alueiden kehittämisryhmän raportti 30.9.2009” mukaisesti.
(http://www.hel.fi/wps/portal/Terveyskeskus/Artikkeli?WCM_GLOBAL_
CONTEXT=/terke/fi/terveystoimen+esittely/Julkaisut). Östersundomin
keskuksista Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymä on alueellisesti ja
valtakunnallisesti eri suunnista saavutettavissa. Alue soveltuu koko
pääkaupunkiseutua tai jopa laajempaa seutua palvelevaksi terveyspal-
velujen alueeksi. Alueesta tulee kehittää monipuolinen eri hallintokunti-
en ja toimijoiden yhteinen palvelukeskus. Alue tulee suunnitella yhteis-
työssä muiden hallintokuntien, naapurikuntien ja muiden terveyden-
huollon toimijoiden kanssa.

Östersundomin alue tulee poikkeamaan Helsingin nykyisistä alueista.
Tavoitteena on suunnitella pientalokaupunki, jossa merkittävä osa ra-
kentamista sijoittuu metron palvelualueelle. Kuudesta esitetystä metro-
asemasta kolme tulee sijoittumaan Helsingin alueelle. Aluetta suunni-
tellaan jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkina, jossa pyöräily toteute-
taan tasavertaisena autoliikenteen kanssa. Tavoitteiden mukaan Ös-
tersundomin alueella hyödynnetään aurinkosähköä. Alueelle tulee si-
joittumaan paljon lapsiperheitä.

Terveyskeskuksen tavoitteena on terveyspalvelujen tarjoamisessa pro-
filoitua alueen ekologisen ja pientalovaltaisen hengen mukaisesti. Uu-
den vähitellen rakentuvan alueen terveyspalvelut voidaan toteuttaa uu-
silla innovatiivisilla tavoilla.  Palvelujen tarjonnassa painotetaan terve-
ysneuvontaa, uusia kehitettäviä sähköisiä palveluja sekä liikkuvia pal-
veluja. Palvelujen tarjoamisen tavoitteena on vähentää asiakkaiden
tarvetta asioida palvelupisteissä sekä tuoda palvelut tarvittaessa lähelle
asiakkaita. Näiden lisäksi vaativampia terveyspalveluja tarjotaan nykyi-
sissä palvelupisteissä esimerkiksi metroradan varressa sijaitsevilla Myl-
lypuron, Vuosaaren tai Kalastaman terveysasemilla sekä Malmin päi-
vystyssairaalassa.

Terveyskeskus esittää, että liikkuvat terveyspalvelut (bussi, rekka) tu-
keutuvat alueella oleviin tai rakennettaviin kaupungin palvelupisteisiin,
kuten kouluihin (esim. Sakarinmäen koulu), päiväkoteihin yms. Liikkuva
palveluyksikkö tarvitsee liittymispisteen, jonka avulla se tukeutuu näi-
den palvelupisteiden taloteknisiin järjestelmiin. Henkilökunta käyttää
palvelupisteiden sosiaali- ja taukotiloja. Terveyskeskuksen pilottihank-
keena on käynnissä liikkuva hammashoitoyksikkö ”Liisu.” Vastaavia
yksiköitä voidaan käyttää myös muiden terveyspalvelujen kuten neuvo-
lapalvelujen tarjoamiseen.

Terveyspalvelut tulee voida järjestää ja palvelujen vaatimia tiloja ottaa
käyttöön kulloisenkin väestömäärän tarpeiden mukaisesti. Metroasemi-
en ympäristön muiden palvelujen yhteyteen tulee varata toimitiloja esi-
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merkiksi terveysneuvontaa varten. Kolme Helsingin kannalta keskeistä
julkisten palvelujen aluetta ovat Östersundomin ja Sakarinmäen metro-
asemien ympäristöt sekä Kehä III:n ja Uuden Porvoontien liittymä.

Terveydenhuollossa on käynnissä laaja lainsäädännön uudistus, jonka
vaikutuksia on vaikea arvioida ja ennakoida. Toukokuun alussa 2011
tuli voimaan terveydenhuoltolaki, joka sisältää monia uudistuksia liitty-
en muun muassa asiakkaan ja potilaan aseman vahvistamiseen, eri-
koissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon yhteistyön lisäämiseen
sekä terveyden ja hyvinvoinnin aikaisempaa vahvempaan painottami-
seen kunnan toiminnassa. Käynnissä on myös sosiaali- ja terveyden-
huollon rakenteita ja järjestämistä koskevan lainsäädännön valmistelu
sekä sosiaalihuollon lainsäädäntöuudistus. Lakiluonnos iäkkäiden hen-
kilöiden sosiaali- ja terveyspalvelujen saannin turvaamisesta on myös
valmisteilla.

Terveyskeskus pitää tärkeänä, että Östersundomin yleiskaavan ja alu-
een viranomaisyhteistyötä tehdään suunnitteluaikana tiiviisti eri hallin-
tokuntien kesken yli kuntarajojen, jotta palveluja ja niiden tarvitsemia ti-
loja voidaan suunnitella edellä esitettyjen tavoitteiden ja muuttuvien
tarpeiden mukaisesti.

Alueen palvelujen suunnittelua varten on tarve käynnistää kehittämis-
hanke, jossa selvitetään alueen väestöennusteen mukainen palvelujen
tarve ja uudenlaiset järjestämistavat yhteistyössä sosiaaliviraston ja
muiden hallintokuntien sekä naapurikuntien kanssa.

Lisätiedot:
Sipiläinen Pirjo, arkkitehti, puhelin 310 42256

Matti Toivola  Riitta Simoila
toimitusjohtaja  kehittämisjohtaja
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Vantaan kaupungin Östersundom luottamushenkilötoimikunnan kannanotto 
Östersundomin yhteisen yleiskaavan valmisteluaineistoon 
 
Östersundom toimikunta on pyytänyt lausuntoja Östersundomin yhteisen yleiskaavan val-
misteluaineistosta 6.6.2011 mennessä. Kaupungin hallintokuntia on pyydetty antamaan 
kannanottonsa luottamushenkilötoimikunnan käyttöön 18.5.2011 mennessä. Saapuneet 
kannanotot (24.5.2011 mennessä) ovat liitteinä. Kaupunkisuunnittelu on valmistellut kan-
nanottojen perusteella seuraavan luonnoksen luottamushenkilötoimikunnan kannanotoksi: 
 
Vantaan kaupungin tulevat maankäyttöratkaisut painottuvat Marja-Vantaan ja kehäradan 
avaamien mahdollisuuksien käyttämiseen. Kaupungin taloudellinen tilanne ei tee mahdolli-
seksi uusien kasvusuuntien avaamista nopeasti. 
 
"Joukkoliikenteen perusratkaisuna tulee selvittää sekä pikaraitiotiejärjestel-
mään että metron jatkamiseen perustuvat maankäyttövaihtoehdot. 
 Yleiskaavaluonnoksen mitoitustavoite perustuu Vantaan osalta kaupunkirakenteen koko-
naisuuteen, jonka runkona on metro ja sen kaksi asemaa Vantaan puolella. Tulee selvittää 
myös yhteen asemaan perustuva maankäyttöratkaisu. Länsisalmen metroasema sijoittuu 
kaupunkien rajan läheisyyteen ja sen käyttö on riippuvainen sekä Helsingin että Vantaan 
maankäyttöratkaisuista. 
 
Poikittaisyhteydet tulee jatkotyössä selvittää tarkemmin. 
Joukkoliikenteen runkona oleva metron jatkaminen palvelee yhteyksiä Helsingin itäosiin ja 
keskustaan sekä Etelä-Espoon suuntaan. Joukkoliikenneyhteydet alueelta Helsingin poh-
joisosiin sekä Vantaan keskuksiin ja työpaikkakeskittymiin ovat heikommat ja useimmiten 
vaihtoihin perustuvia. Poikittaisen joukkoliikenteen parantamiseksi on tehty ehdotuksia ja 
suunnitelmia (Jokeri-pikaraitiotiet).  
 
Tavoitteena tulee olla monipuolinen ja sosiaalisesti kestävä asukasrakenne. 
Alueelle tulee toteuttaa sekä tyypiltään että hallintamuodoltaan monipuolista asumista. 
Kaupunkipientalon markkinat ovat Suomessa vielä hyvin kehittymättömät (kuten myös se-
lostuksesta käy ilmi). Tässä piilee yksi yleiskaavaratkaisun suurimmista riskeistä, eli miten 
"päätyyppinä" olevia kaupunkipientaloalueita saadaan syntymään. Suunnitelmien tarkentu-
essa olisi hyvä kiinnittää erityistä huomiota kaupunkipientalojen rakentamisen suurimpien 
esteiden vähentämiseen yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamisen lisäksi. 
 
Jatkotyössä tulee selvittää työpaikkojen ja kaupan sijoittumista ja edellytyksiä 
tarkemmin. 
Yleiskaavakartan merkinnät ja määräykset poikkeavat tavanomaisesta aluevarausyleiskaa-
vasta ja kuvaavat tavoiteltavaa yhdyskuntarakennetta yleispiirteisesti. Rakentamisalueet 
(punainen) sisältävät niin asumisen, työpaikkojen kuin palvelujen alueet. Tilaa vaativille 
hallimaisille tiloille on erikseen osoitettu rakentamisalueita (keltainen). Alueen asukasmää-
rätavoitteisiin nähden työpaikkojen oletettu määrä on alhainen. Alueen työpaikkaomavarai-
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suutta on pyrittävä nostamaan. Kaupan ohjaaminen ja kauppaan liittyvät tavoitteet jäävät 
luonnoksessa epäselväksi. 
 
Julkisten palvelujen verkko tulee laatia kuntien välisenä yhteistyönä. 
Asukas-, nuoriso- , kulttuuri- , ja liikuntatilojen  yhdistäminen sivistystoimen hankkeisiin tu-
lee olla lähtökohtana julkisten palvelualueiden mitoitusta ja sijoittelua. 
 
Rakennettavien ja säilytettävien alueiden määrittelyssä tulee ottaa paremmin 
huomioon kulttuuri- ja luonnonarvot sekä viheryhteydet. 
Östersundomin alueen maisemarakenne ja luonnon tarjoamat lähtökohdat ovat tiiviille ja 
tehokkaalle kaupunkirakentamiselle erityinen haaste. Alueen vetovoimatekijöitä ovat me-
renläheisyys, Sipoonkorven luontoalueet sekä viljelyn ja asumisen kulttuurihistoria. Alueella 
on edelleen tutkimattomia keskiaikaisia asuinpaikkoja. Alueen ekologisia ja virkistyskäyttöä 
palvelevia viherkäytäviä tulee leventää, etenkin Sipoonkorvesta Helsingin merenrannan Na-
tura-alueille ja suunnitella tarvittava Porvoonväylän ja ratavarauksen ylittävä viheryhteys. 
Vantaan yleiskaavan mukaiset luonnonsuojelu ja luo-alueet on otettava huomioon kaupun-
kirakenteessa. Jatkotyössä on harkittava rakentamisalueiden laajuutta Porvoonväylän poh-
joispuolella. Erityisesti Storträskin eteläpuolella tulee Sipoonkorpea laajentaa alueen mer-
kittävien luontoarvojen vuoksi. Vantaa pitää käynnistyvää Natura-vaikutusarviointia tär-
keänä.   
 
Alueen teknisen huollon ratkaisut ovat vielä tarkemmin määrittelemättä. Niihin 
tulee jatkossa sisällyttää myös ylijäämaiden ja lumen vastaanottopaikat. 
 
Vantaan kaupungin eräät toimialat ovat antaneet yleiskaavaluonnoksesta omat kannanot-
tonsa, jotka ovat tämän kannanoton liitteinä." 
 
 
 
 
Liitteinä kannanotot: 
 
Opetuslautakunta 
Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 
Sosiaali- ja terveyslautakunta 
Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala 
Maankäytön ja ympäristön toimiala 

Yrityspalvelut 
Ympäristökeskus 
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Opetuslautakunta: 
 
Yleiskaavaluonnoksen mukaiset rakentamisalueet mahdollistavat 10 000–11 000 uutta 
asukasta Vantaalle em. kaupunginosiin. Jos päivähoitoikäisten osuus väestöstä pysyy 
nykytasolla noin 8 %:ssa, tulisi alueelle uusia päivähoitoikäisiä 880. Kun heistä noin 62 % 
on päivähoidossa, tarvittaisiin uusia hoitopaikkoja 545. Tämä tarkoittaa nykyisillä 
rakentamisperiaatteilla 4 - 5 päiväkodin rakentamista. Jo vuonna 2012 seutuyhteistyön 
tavoite on, että pääkaupunkiseudun (Hki, Espoo, Kauniainen, Vantaa) asukkaat voivat 
hakea päivähoitopalvelut yli kuntarajojen. Tämä ei kylläkään toteudu vielä mm. 
tietojärjestelmien yhteensovittamishaasteiden vuoksi. 
 
Perusopetusikäisten osalta yleiskaavaluonnoksen mahdollistama väestölisäys merkitsisi 
kaikkiaan n. 1350 perusopetusikäistä lisää ko. alueella. Koulutilojen kannalta tämä vastaisi 
6-luokkasarjaista koulua eli kahta uutta keskikokoista koulua. 
 
Opetuslautakunnan ruotsinkielinen jaosto (2.5.2011 § 6) toteaa kannanotossaan, että ko. 
alueella toimii ruotsinkielinen alakoulu (Västersundom) ja on tärkeää, että ruotsinkielisen 
väestön palveluiden saatavuudesta mm. päivähoidon osalta alueella huolehditaan. 
 
Palveluhankkeiden suunnittelu etenkin tällaisella uudella rajapinta-alueella pitää toteuttaa 
kuntien yhteistyönä. 
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Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion 2.5.2011 § 6 
 
Undervisningsnämndens svenskspråkiga sektion vid Vanda stad anser att det är viktigt att 
det svenskspråkiga servicebehovet tillgodoses i det planerade området. Idag finns skola 
och daghem för svenskspråkiga i de östra delarna av det planerade området, medan det i 
det västra området endast finns en svensk skola. 
Svenskspråkig dagvård saknas helt i det västra området, detta bör beaktas. Västersund-
oms skola saneras år 2018 enligt Vanda stads ekonomiplan och i samband med det kunde 
det kommande dagvårdsbehovet beaktas genom att samtidigt bygga en tilläggsbyggnad 
för daghem och skola i anslutning till nuvarande Västersundoms skola. Svenskspråkigt ser-
viceboende för äldre saknas helt och hållet i Östersundom och dess närområden, vilket 
kunde beaktas i den fortsatta planeringen av området. 
 



  
 6.6.2011 

   
 
 
 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta: 
 
Östersundomin yleiskaavan suunnittelualue muodostuu useasta kaupunginosasta: Helsin-
gin alueen Östersundomista, Salmenkalliosta, Talosaaresta, Karhusaaresta ja Ultunasta. 
Helsinkiin kuuluvaa aluetta kutsutaan kokonaisuudessaan Östersundomiksi. Vantaan kau-
punkiin kuuluvat Länsisalmi, osa Länsimäkeä, Vaaralaa ja Ojankoa. Sipoon kuntaan kuulu-
vat Granö ja Majvik.  
 
Alueen pinta-ala on noin 45 km2, josta kuuluu Helsinkiin 30 km2, Vantaaseen 6 km2 ja Si-
pooseen 9 km2. Asukkaita kaava-alueella on n. 6000, joista n. 4000 Vantaan Länsimäen 
kerrostaloalueella.  
 
Suunnitelman kannalta oleellinen tavoite on suunnitella pientalokaupunki, jonne on raken-
nettavissa metro. Kaupunkirakenne määrittyy kolmelle osalliskunnalle lähtökohtaisesti eri 
tavalla. Helsingille kysymys on itäisestä laajennuksesta, mahdollisesti ja todennäköisesti 
metroa jatkaen. Helsingin näkökulmasta alue tarjoaa uutta laajenemismahdollisuutta. Van-
taalla tämä tarkoittaa kunnan kaakkoiskulman muuttamista rakentamisen alueeksi, maise-
man- ym. suojelualueen sijasta. Sipoon suunnasta Östersundom tuo Helsingin lähelle kun-
nan ydinalueita. 
 
Kaavaluonnoksessa on suurin rakentamispotentiaali osoitettu Porvoonväylän eteläpuolelle 
Uuden Porvoontien molemmin puolin. Myös metro on suunnattu palvelemaan tätä vyöhy-
kettä. Metroasemia esitetään alueelle yhteensä kuusi: kolme Helsinkiin, kaksi Vantaalle ja 
yksi Sipooseen. Metro voi myöhemmin laajentua edelleen itään. 
 
Yleiskaavaluonnoksen mukaiset rakentamisalueet mahdollistavat asuntoja n. 65 000–70 
000 ihmiselle sekä noin 10 000–15 000 työpaikkaa. Asukasmääristä n. 45 000 sijoittuisi 
Helsingin alueelle,  
n. 12 000 Sipoon alueelle ja n. 15 000 Vantaan alueelle. Lukuihin sisältyy alueen n. 6000 
asukasta 
 
Kaava-alueen joukkoliikenneratkaisut, tiivis kaupunkirakenne, katuverkon verkkomainen 
rakenne, energiatehokas rakentaminen, uusiutuvien energiamuotojen käyttö ja tuotanto 
sekä alueen liittäminen kaukolämpöverkkoon alentavat hiilijalanjälkeä ja tukevat ilmaston-
muutoksen torjunnan tavoitteita. Metro joukkoliikenteen runkona on ilmastomuutoksen 
kannalta hyvin toimiva ratkaisu. Östersundomissa kestävän kehityksen kysymysten paino-
pistealueeksi on suunniteltu aurinkosähköön liittyviä tutkimuksia ja selvityksiä. Tarkoituk-
sena on, että alue profiloituu aurinkosähkön tuotannon ja sen hyödyntämisen koe- ja testi-
alueeksi. 
 
Sipoonkorpi on seudullisesti merkittävä luonto- ja retkeilyalue, joka sisältää suuren poten-
tiaalin kehittyä reiteiltään ja toiminnoiltaan monipuoliseksi ja houkuttelevaksi Nuuksion kal-
taiseksi ulkoilualueeksi. Natura-alueisiin kohdistuvat vaikutukset arvioidaan jatkossa erik-
seen lain edellyttämällä tavalla. Koska Vantaa joutuu luopumaan osittain aikaisimmista 
luonnonsuojelualuetavoitteistaan on erityisen tärkeää, että jäljelle jäävien luontoalueiden 
virkistyskäyttömahdollisuuksia vahvistetaan. 
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Oikealla suunnittelulla on nyt tilaisuus luoda uutta asuinaluetta, jossa toteutetaan erilaisten 
asukkaiden tarpeisiin vastaavaa monipuolista asuinympäristöä ja mahdollistetaan työmat-
kaliikkuminen ja palvelujen saavutettavuus julkista liikennevälinettä tai kevyen liikenteen 
väylää käyttäen sekä hyödynnetään ja myös lisätään ilmastonmuutoksen hillintään liittyvää 
tietoa. 
 
Lisääntyvän liikenteen meluhaitat ja vaikutus ilmanlaatuun ja sitä kautta ihmisten tervey-
teen ovat jatkosuunnittelussa tärkeässä asemassa. Luonnokseen sisältyvät kaava-alueen 
tulva-riskien kartoitus ja hulevesien hallintasuunnitelma ovat oikeansuuntaisia tavoitteita 
ilmastonmuutokseen sopeutumiseksi. 
 
Östersundomin yleiskaavan luonnoksessa on tässä vaiheessa kiinnitetty riittävästi huomiota 
kuntalaisten hyvinvointiin vaikuttaviin tekijöihin. Suunnittelun tavoitteet tarkentuvat kaava-
luonnoksen muotoutuessa. Onnistunut suunnittelu myös edistää suunnitteluun osallistuvien 
tahojen yhteistyötä, joka on palvelujen kehittämisen kannalta keskeistä kuntalaisten valin-
nanvapauden lisääntyessä lähivuosina. Jatkossa tapahtuva alueen palveluverkon suunnitte-
lu ja ruotsinkielisen väestön palvelujen varmistaminen tulee toteuttaa yhteistyössä Helsin-
gin ja Sipoon kanssa. Sosiaali- ja terveyspalvelujen käyttäjän näkökulmasta lisäksi tulee 
selvittää ja varmistaa alueiden asukkaiden kulkuyhteydet ja esteetön liikkuminen palvelui-
hin. 
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Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala: 
 
Östersundomin yleiskaavaluonnoksessa kuvataan rakennetun ympäristön ja viheralueiden 
sijoittumista karkealla tasolla. Maaseutumiljöö muuttuu yleiskaavan toteuttamisen myötä 
kaupunkialueeksi, mikä tarkoittaa suuria muutoksia muun muassa alueen luonnonosissa. 
Alueen vetovoimatekijöiksi on mainittu mm. merenläheisyys ja Sipoonkorven luontoalueet. 
Näiden on hyvä olla keskeisessä asemassa myös jatkosuunnittelussa ja alueen toteuttami-
sessa. Huolellisella suunnittelulla luonto, ulkoilu ja virkistys voidaan toivottavasti yhdistää 
onnistuneesti kaupunkielämään.   
 
Östersundomin alueen väkiluvun kasvu vähentää asukasta kohti käytössä olevien viheralu-
eiden määrää. Tavoitteena on hyvä pitää sitä, että viheralueiden määrä asukasta kohden 
pysyy kaavan toteuttamisen jälkeenkin suurena. Viheralueiden väheneminen voidaan kor-
vata laadulla, hyvin hoidetuilla ulkoilureiteillä ja -alueilla sekä monipuolisia eri ihmisryhmille 
sopivia ulkoilu- ja virkistystoimintoja toteuttamalla.  
 
Jatkosuunnittelussa tulisi pyrkiä luomaan laadukkaita, viihtyisiä ja helposti saavutettavia 
lähiliikkumisympäristöjä asuinalueille ja niiden läheisyyteen. Yhteydet asuinalueilta lähivir-
kistysalueille ja -reiteille sekä laajemmille ulkoilualueille ja -reiteille, kuten Sipoonkorven 
alueelle, on turvattu yleissuunnitelmassa. Tätä periaatetta on hyvä noudattaa myös tar-
kemmassa suunnittelussa ja alueen toteuttamisessa. Meri sekä suunnitellut ranta- ja rat-
sastusreitit monipuolistavat alueen virkistysmahdollisuuksia merkittävästi.  
 
Östersundomin aluetta on todettu suunniteltavan lähtökohtaisesti pientalo-, jalankulku- ja 
joukkoliikennekaupungiksi. Metroverkon on suunniteltu laajentuvan alueelle. Joukkoliiken-
teen aktiiviseen käyttöön tulee kannustaa rakentamalla houkuttelevat ja laadultaan ja 
määrältään riittävät liityntäpysäköintimahdollisuudet henkilöautoille ja polkupyörille. Yhte-
yksien mm. asuinalueilta ja työpaikoilta metroasemille ja linja-autoliikenteen pysäkeille on 
oltava sujuvat ja turvalliset. Tällä tavoin joukkoliikenteestä luodaan todellinen vaihtoehto 
yksityisautoilulle.  
 
Jalankulun ja pyöräilyn tarpeet toivotaan otettavan jatkosuunnittelussa aidosti huomioon, 
ja niiden tulee olla osa alueen liikennejärjestelmää. Tämä tukee osaltaan liikunnallisen 
elämäntavan kehittymistä ja liikenneturvallisuuteen liittyvien asioiden riittävää huomioonot-
tamista. Yleiskaavaluonnoksessa todetaan, että pyöräily toteutetaan alueella tasavertaise-
na autoliikenteen kanssa. Tämä toivottavasti merkitsee entistä parempaa liikenneturvalli-
suutta. Tavoitteena voidaan pitää sitä, että auton sijaan asukas voi valita polkupyörän ajo-
neuvoksi suurimmalle osalle matkoistaan.  
 
Monipuoliset ulkoilu- ja virkistysmahdollisuudet kuuluvat osaksi viihtyisää elinympäristöä. 
Ne luovat mielikuvia alueesta ja houkuttelevat alueelle asukkaita ja vierailijoita. Östersun-
domin aluetta tulee kehittää kestävän kehityksen periaatteita noudattaen yhdistämällä ul-
koilu-, virkistys- ja muut vapaa-ajanviettomahdollisuudet luontevalla tavalla kaupunkimai-
seksi kehittyvään ympäristöön. 
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Kaava-alueen asukastavoite on 65 000-70 000 asukasta ja työpaikkatavoite 10 000-15 000 
työpaikkaa. 
Työpaikkarakentamisen jäädessä kovin alhaiseksi on vaarana yksipuolinen kaupunkiraken-
taminen ja johtaa eriytyneeseen kaupunkirakenteeseen. Samalla kuitenkin on kyseessä lo-
gistisesti maan vetovoimaisimpia alueita pääteiden, kansainvälisen sataman ja lentokentän 
muodostamassa kokonaisuudessa. Asumisen, luonnonympäristön ja työelämän yhteenso-
vittaminen edellyttää kaavan jatkotyössä uutta ajattelua. 
 
Kaavan väestöennusteesta johdettu palveluverkko tulee laatia kuntien välisenä yhteistyö-
nä. Asukas-, nuoriso- ,kulttuuri- ,ja liikuntatilojen  yhdistäminen sivistystoimen hankkeisiin 
tulee olla lähtökohtana julkisten palvelualueiden mitoitusta ja sijoittelua. Östersundomin 
alueen historiasta ja sijainnista merkittävien luontoalueiden keskellä on löydettävissä kau-
punkirakentamisessa tarvittavaa ainutlaatuisuutta ja vetovoimaa. 
 
Vapaa-ajan ja asukaspalveluiden toimiala 
Toimeksisaaneena liikunnansuunnittelija Anu Jokela puh 050 314 5702, johtaja Tapio Mal-
jonen puh 040 518 6701 
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Maankäytön ja ympäristön toimiala 
 
Yrityspalvelut: 
 
- mitoitustavoite on Vantaan osalta perusteltu ja mahdollistaa kahden metroaseman 
rakentamisen. 
 
- monipuolinen asuntotarjonta on hyvä ja kannatettava tavoite, mutta kaupunkipientalon 
markkinat ovat Suomessa vielä hyvin kehittymättömät (kuten myös selostuksesta käy ilmi). 
Tässä piilee yksi yleiskaavaratkaisun suurimmista riskeistä, eli miten "päätyyppinä" olevia 
kaupunkipientaloalueita saadaan syntymään. Suunnitelmien tarkentuessa olisi hyvä kiinnit-
tää erityistä huomiota kaupunkipientalojen rakentamisen suurimpien esteiden vähentämi-
seen yleiseen asenneilmapiiriin vaikuttamisen lisäksi. 
 
- yleiskaavakartan merkinnät ja määräykset ovat innovatiivisia, mutta tuovat mieleen 
enemmän strategisen alueellisen kehityskuvan kuin aluevarausyleiskaavan. Tähän on il-
meisesti myös pyritty ja suunnittelun tarkentuminen vähitellen todetaan myös luonnoksen 
selostuksessa. Esitystapa on hyvä siinä mielessä, että se ottaa enemmän kantaa tavoitelta-
vaan yhdyskuntarakenteeseen ja tehokkuuteen kuin rakennustyyppiin. Vaikka tähän ei 
Suomessa olla totuttu, on esitystapa erinomainen ja jättää enemmän vaihtoehtoja auki jat-
kosuunnittelulle. Jatkossa voisi tosin miettiä, olisiko vapaasti piirretyt aluemaiset kohteet 
parempi vaihtoehto kuin tiukka  
rasteripinta vakiolaatikolla aluekohteiden sisällä. 
 
- Rakentamisalueen luokitus olisi syytä jakaa ehdotusvaiheessa kolmeen luokkaan, koska 
kaikkien tavoitteiden "niputtaminen" samaan merkintää tekee asiasta sekavan ja vähintään 
50%:n tonttimaatavoitteen ei ole järkevää olla kriteerinä sekä väljemmille pientaloalueille 
että tiiviille asemanseuduille. Sana "vähintään" antaa tietenkin tulkinnan mahdollisuutta, 
mutta luontevampaa olisi käyttää pääluokkia kuin alaluokkia yhden merkinnän alla. 
 
- pääosa yleiskaavan tavoitteista on kannatettavia ja hyvin perusteltuja, mutta tavoitteiden 
asettelua leimaa vahvasti strateginen suunnittelu, yhdessä tehdyt selvitykset ja kuntien 
omat tavoitteet. Alueella on ennestään ollut paljon luonnonsuojeluun liittyviä tavoitteita, 
jotka pitäisi esitellä nykyistä paremmin ja kertoa selkeämmin mistä todellisuudessa aiotaan 
pitää kiinni (Natura tietenkin) ja mistä voidaan tinkiä. 
 
- yleiskaavakartan merkintöjen yleispiirteisyydessä johtuen alueiden sisäiset viheryhteydet 
eivät hahmotu ollenkaan, joten jatkosuunnittelussa tärkeimmät yhteydet voisi ottaa mu-
kaan tarkasteluun. Yleispiirteisyydessä on kuitenkin puolensa, sillä monet tarpeet konkreti-
soituvat vasta asemakaavoituksessa. 
 
- liikenneverkon osalta luonnoskartalla on esitetty pääväylät ja se on hyvä ratkaisu. Esitys-
tapa on varsin karkea ja suoraviivainen, joten ehdotusvaiheessa pitkiä suoria pääkatuja 
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voisi tarkentaa maaston muotojen ja suunnittelutavoitteiden pohjalta enemmän kaartuvik-
si. 
 
- suojelualueiden merkintöjä pitäisi täsmentää ottamaan huomioon muutkin kuin natura-
alueet. Lisäksi merkintätapaa voisi miettiä. Yksittäiset rajaviivat helposti hukkuvat muiden 
karttamerkintöjen sekaan. Päällekkäismerkintä viivarasterilla voisi olla toimivampi vaihtoeh-
to. 
 
- Vantaan osalta on hyvä, että Porvoonväylän ja Kehä III:n risteysalue on varattu työpaik-
katoiminnoille. 
 
- Keskusta- ja rakentamisalueiden osalta jää luonnoskartalla epäselväksi kaupan ohjaami-
nen ja kauppaan liittyvät tavoitteet. Niitä pitää täsmentää ehdotusvaiheessa 
 
Vantaan kaupunki  
Yrityspalvelut / asumistiimi 
Tuula Hurme, asumisasioiden päällikkö 
Tomi Henriksson, asumisen erityisasiantuntija 
 
Ympäristökeskus: 
 
- kaavan lähtöasetelma on uuden kaupunkialueen rakentaminen ja Helsingin laajeneminen 
itäsuuntaan. Alueen koko ja tuleva asukasmäärä - keskisuuren suomalaisen kaupungin ko-
koinen yhdyskunta 
 
- pientalokaupunkia 
 
- kaavatyötä pohjustettu selvittämällä alueen liikennejärjestelmää  
 
- yleiskaavaluonnoksella määritellään Sipoonkorven laajuus 
 
- määritellään korttelialueiden rajautuminen Natura 2000 -alueisiin sekä muihin  suojelu-
alueisiin ja sekä tärkeimmät viherkäytävät 
 
-aluetta suunnitellaan jalankulku- ja joukkoliikennekaupunkina 
 
- kestävän kehityksen kysymysten painopistealueeksi  on suunniteltu aurinkosähköön liitty-
viä tutkimuksia ja selvityksiä 
 
- tiivis kaupunkirakenne, uusiutuvat energiamuodot - hiilijalanjäljen alentaminen, tukevat 
ilmastonmuutoksen torjunnan tavoitteita 
 
- Sibbesborgin kestävän yhdyskunnan suunnittelua käynnistetään Sipoossa 
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- 'Vantaa saamassa myös uuden kehittämiskohteen kaupungin kaakkoiskulmalla'  
 
Luonnonympäristö s. 23 - 
 
- Runsaasti viitteitä, mukana myös Vantaan luontoselvityksistä Luo- ja Luonnonsuojelusel-
vitys ja Länsimetsän selvitys (Jarmon Honkasen tekemä). 
-  Puuttuu ELY-keskuksen tietokannasta saatavaa tietoa sekä Vantaan karttapalvelussa 
olevaa luontotietoa. 
- Selostuksen sivulla 29 on kartta: Östersundomin rauhoitetut luontokohteet. Kartasta 
puuttuu kokonaan Vantaan alue ja sen luontokohteet. 
- Onko Vantaan yleiskaavan kartta-aineisto luontotietoineen ollut käytössä? 
 
- Luonnonympäristö-osio, on hyvin puutteellinen. Lähinnä kuvaillaan maisemia  ja kasvilli-
suutta yleispiirteisesti, mutta ei käytetä viitteissä mainittujen julkaisujen tietoja.  
- Rauhoitetut kohteet - kappaleessa kerrotaan Helsingin Natura -kohteista ja rauhoitetuista 
luontotyypeistä ikään kuin siinä olisi kaikki luontoarvot, joita yleiskaava-alueella on. 
 
-Osa-aluekuvauksissa Vantaan alueet ovat Länsimäki (Västerkulla, Länsisalmi (Västersun-
dom), Vaarala (Fagersta) ja Ojanko. Näiden alueiden kuvauksissa ei mainita mitään niille 
sijoittuvista luontoarvoista. 
 
- Uhanalaisesta lajistosta ja sen suojelun tarpeesta ei puhuta mitään 
 
- Vantaan tavoitteet -kappaleessa s. 47 on lyhyesti kannanotot luonnonsuojelun puo-
lesta tällä alueella. Mutta eivät siis näy missään muualla. 
 
- Viherkäytävät -kappaleen (s. 65) henki on sellainen, että  puronvarsireitit ovat riittä-
viä eikä juuri muunlaisia yhteyksiä meren ja Sipoonkorven välillä tarvita. Tämä vaikuttaa 
hyvin tarkoitushakuiselta ja kevein perustein heitetyltä. 
- Pariin kertaan todetaan myös, että  yleiskaavan mittakaavassa viheryhteydet palvelevat 
pääasiassa ihmisten siirtymistä ulkoillessaan paikasta toiseen.  
- Toisaalta todetaan myös, että tulee selvittää Sipoonkorven kansallispuiston ja Östersun-
domin alueen Natura 2000 -alueiden ja suojelualueiden välisten ekologisten yhteyksien si-
jainti ja laajuus.  
- jotenkin sekavaa; toisaalta todetaan selvittämistarpeita luontoasioissa ja toisaalla esite-
tään faktoina kuinka asiat ikään kuin ovat.. 
 
- Kaavakartassa ei esitetä luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaita alueita ( 
esim. Natura, SL, luo) omalla kaavamerkinnällään vaan kaikki ovat viheraluemerkinnällä. 
Lintuvesi-Natura -alueet rajattu heikosti karttaan, niitä on vaikea erottaa. Asutus näyttää 
tulevan paikoin niihin kiinni. 
 
Yhteenvetoa 
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- Kyseessä  merkittävän isosta kaavoitushankkeesta, jossa rakennetaan paljon ennestään 
rakentamattomille, luontoarvoiltaan tärkeille alueille. 
 
- kaavasta paistaa välinpitämättömyys alueen luontoarvoja ja niiden säilyttämistä kohtaan. 
Uskottavuus ekologisesta yhteiskunnasta tuolla alueella kyseenalaistuu.( ekologinen, vähä-
päästöinen ja joukkoliikenteeseen nojaava) 
 
- Kaiken suunnittelutyön pohjana ja lähtökohtana pitäisi olla tällaisella alueella luonnon 
asettamat ehdot, joiden määrittämiseksi tarvitaan erittäin monipuoliset luontoselvitykset.  
Niiden perusteella vasta voidaan tarkastella erilaisten toimintojen sijoittumismahdollisuuk-
sia alueelle.  Lähtökohdaksi on kuitenkin asetettu rakentamistavoite ja luonto yritetään 
mahduttaa jotenkin rakentamisen sekaan. 
 
Vantaan ympäristökeskus 
Sinikka Rantalainen 
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