
HELSINKI, SIPOO JA VANTAA  1 1  
   
RV/OV/kju   
ÖSTERSUNDOM-TOIMIKUNTA 9.2.2012  
   

  
  
 

 

Helsinki  Sipoo  Vantaa  
Helsingin kaupungin kirjaamo  Sipoon kunta  Vantaan kaupunki  
kaupunkisuunnitteluvirasto  Kehitys- ja kaavoitus-

keskus 
 maankäyttö ja 

ympäristö 
 

PL 10  PL 7  Kielotie 28 00099 HELSIN-
GIN KAUPUNKI 

04131 SIPOO 01300 VANTAA 
 

 

 

 
 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 
PL 36 
00521 HELSINKI 
 
 

 
Ely-keskuksen kirje 22.12.2011 (HEL 2011-000003) 
 
ÖSTERSUNDOMIN YLEISKAAVAN SUUNNITTELUTILANNE 
 

Uudenmaan Ely-keskus on pyytänyt Östersundom-toimikunnalta selvi-
tystä Östersundomin yleiskaavan ja siinä käsiteltävien yleiskaavavaih-
toehtojen sekä alueen ratahankkeiden suunnittelun etenemisestä.  

 
Östersundom-toimikunta toteaa, että Östersundomin yleiskaavan 
suunnittelua on jatkettu keväällä 2011 nähtävillä olleesta yleiskaavan 
valmisteluaineistosta saadun palautteen pohjalta. Jatkotyö on tehty viit-
tä (A, B, C, D ja E) eri vaihtoehtoa arvioimalla ja vertailemalla. Vaihto-
ehtoja on vertailtu mm. Natura-arviointityön ja tehdyn liikennejärjestel-
mäselvityksen valossa. 
 
Vaihtoehdot rakentuvat rakennemalliraportissa esitettyjen perusratkai-
sujen pohjalle. Muuttujina ovat joukkoliikennejärjestelmä, rakennusalu-
eet, viheralueiden laajuus ja mitoitus. Kaikissa vaihtoehdoissa metro 
jatkuu Mellunkylän asemalta. Missään vaihtoehdossa ei esitetä pelkäs-
tään pikaraitiotiejärjestelmään perustuvaa ratkaisua, koska siihen tu-
keutuen ei pystytä ratkaisemaan laajempaa seudullista joukkoliikenteen 
järjestelyä. Vaihtoehdoissa A ja C on pelkästään metrojärjestelmä. 
Vaihtoehtoon E sisältyy myös taajamajuna. 
 
Yleiskaavalle asetettujen tavoitteiden, esitettyjen kriteereiden sekä lii-
kennejärjestelmäselvityksen perusteella näyttäisi vaihtoehto B olevan 
sopivin ratkaisu.  
 
Östersundom-toimikunta on 9.2.2012 hyväksynyt Östersundomin yleis-
kaavan luonnoksen vaihtoehdon B pohjalta. Asia etenee Helsingin, Si-
poon ja Vantaan kaavoitustoimielinten kautta kaupun-
gin/kunnanhallitusten käsiteltäväksi ja puollettavaksi jatkosuunnittelun 
pohjaksi. Yleiskaavaehdotus on tarkoitus laatia vuoden 2012 aikana. 
Ehdotuksesta tullaan pyytämään kattavasti lausunnot.  
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Östersundom-toimikunta lähettää selvityksenään Ely-keskukselle Ös-
tersundomin yleiskaavan luonnosta koskevan aineiston. Siitä ilmenee, 
millä tavoin yleiskaavan vaihtoehtoja ja ratahankkeita on suunnittelussa 
arvioitu. Lopulliseen yleiskaavan selostukseen tullaan liittämään yh-
teenveto valintaperusteista ja vaikutusten arvioinnista. 
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