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Harkinnanvaraisen YVA-menettelyn soveltamistarvetta Östersundomin
metroratahankkeessa käsitellyt neuvottelu Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virastossa perjantaina 30.3.2012 klo 10.30 – 11.15.

Läsnä:
- Tuomas Rajajärvi
- Ville Lehmuskoski
- Rikhard Manninen
- Matti Visanti
- Olavi Veltheim
- Brita Dahlqvist-Solin
- Rolf Nyström (pj)

1. Kokouksen avaus ja järjestäytyminen, läsnäolijoiden toteaminen
Todettiin läsnäolijat ja sovittiin että Rolf Nyström toimii neuvottelun puheenjohtajana.

2. YVA-asian tilanne
Todettiin vireillä oleva Östersundomin metrorataan tai tätä vastaavaan
ratahankkeeseen liittyvä YVA-menettelyn soveltamistarvetta koskeva selvitys-
menettely sekä Östersundom-toimikunnan 14.4.2011 päivätty vastine ja 9.2.2012
päivätty selvitys.

Östersundom-toimikunta on kannanotoissaan korostanut, että laadittavassa yleis-
kaavassa esitetään eri ratavaihtoehdot ja arvioidaan näiden linjaus- ja
maankäyttövaihtoehtojen vaikutukset. Huhtikuussa 2011 annetussa vastineessa
toimikunta katsoi, että suunnittelutyön siinä vaiheessa ei raideyhteyshanketta ole
perusteltua määritellä erilliseksi hankkeeksi.

Todettiin, että Östersundom-seura on 7.2.2012 toimittanut ELY-keskukselle pyynnön
Östersundomin yhteisen yleiskaavan ympäristövaikutusten ja sosiaalisten vaikutusten
arviointimenettelyn käynnistämisestä. Pyynnössä Östersundom-seura esittää, että
Uudenmaan ELY-keskus käynnistäisi YVA-lain mukaisen arviointimenettelyn.
Todettiin että esitys tullaan ratkaisemaan osana jo vireillä olevaa kysymystä YVA-
menettelyn soveltamisen tarpeesta.

3. Yleiskaavan valmistelutilanne
Tarkistetun yleiskaavaluonnoksen käsittely ennen Östersundom-toimikunnan
seuraavaa käsittelyä:
- Sipoon kunnanhallitus on 14.3. hyväksynyt
- Vantaan kaupunginhallitus on 26.3. hyväksynyt
- Helsingin kaupunkisuunnittelulautakunta on 20.3. hyväksynyt; kaupunginhallitus
käsittelee asian 2.4.
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Yleiskaavan valmistelun osana on tehty useita vaikutusten arviointiselvityksiä, jotka
yhdessä yleiskaavan alustavan luonnosvaiheen vuorovaikutusraportin, luonnos-
vaiheen kahden vaikutusten arviointi- ja vertailuraportin sekä yleiskaavaluonnoksen
kanssa antavat hyvän kuvan ratavaihtoehtojen vaikutuksista.

Yleiskaavan alustavan luonnosvaiheen kuuleminen oli laaja ja ehdotusvaiheen
kuuleminen järjestetään laajaksi niin, että kuullaan kaikkia niitä, joiden oloihin tai
etuihin hanke saattaa vaikuttaa.

4. YVA-menettelyn soveltamistarpeen harkintapäätöksen jatkovalmistelu, ajoitus ja kytkennät
yleiskaavatyöhön

ELY-keskus pyytää Östersundom-toimikunnan lausuntoa Östersundom-seuran
esityksen johdosta.

Saatetaan Östersundom-toimikunnan käsittelyyn metroratahankkeesta vastaavaa
koskeva kysymys.

ELY-keskus pyrkii ratkaisemaan YVA-menettelyn soveltamistarvetta koskevan asian
ennen yleiskaavan ensi syksyn ehdotusvaihetta jos Östersundom-toimikunta
suunnittelun tässä vaiheessa voidaan katsoa toimivan hankkeesta vastaavan
roolissa.

5. Mahdolliset muut asiat
Ei ollut muita asioita.

6. Kokouksen lopettaminen
Puheenjohtaja kiitti osallistujia ja kokous lopetettiin klo 10.15.

Rolf Nyström
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