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Lausunto, Vantaan yleiskaavaluonnos (YK0048)
Vantaan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa
Vantaan yleiskaava 2020 luonnoksesta (YK0048).
Yleistä
Vantaan yleiskaavatyön yhteydessä laadittu yleiskaavojen
ajantasaisuuden arviointi on toiminut hyvänä pohjana kaavaratkaisujen
hakemiselle. Selvitys korostaa hyvin aikaisemmilla
yleiskaavakierroksilla tehtyjen kaavaratkaisujen käyttökelpoisuutta ja
mahdollisuuksia sisään päin suuntautuvaan kasvuun keskittyvälle
yleiskaavatyölle.
Kaavatyössä on tunnistettu hyvin olennaiset sidokset muihin strategisen
tason suunnitelmiin samalla kuitenkin pitäen yleiskaavan rooli
kirkkaana.
Kulttuuriympäristö
Yleiskaavatyö perustuu kattaviin kulttuuriympäristöä ja maisemaa
koskeviin selvityksiin, joiden perusteella yleiskaavan vaikutuksia
kulttuuriympäristöön voi arvioida. Kulttuuriympäristöt on esitetty sinänsä
perustelluin rajauksin kaavakartalla. Aiemmissa kaavoissa esitettyjä
kulttuuriympäristölle vieraita varauksia, kuten esimerkiksi maantie 152
jatkeen linjaus on siirretty pois arvokkaasta kulttuurimaisemasta
Riipilässä ja Luhtaanmäessä.
Kulttuuriympäristön suojelu on osaltaan arvovalintaa. Se, että
esimerkiksi avoin viljelyalue jätetään huomioimatta suojelun osalta,
koska se tulee muuttumaan uuden maankäytön, kuten asuinalueen
myötä, ei poista siihen mahdollisesti kytkeytyviä arvoja esimerkiksi
muistumana alueen viljely- ja asutushistoriasta. Uudenmaan ELYkeskus pitää tärkeänä, että kulttuuriympäristöä ja maisemaa koskevissa
selvityksissä arvokkaiksi todetut alueet huomioidaan yleiskaavan
aluevarauksissa siten, että ne säilyvät tunnistettavina.
Yleiskaavaluonnos antaa tähän hyvät lähtökohdat. Määräys siitä, että
alueen arvot tutkitaan ja suojelutavoitteet määritellään
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asemakaavoituksessa, on hyvä. Suurta Rantatietä koskeva määräys
mahdollistaa tien hyödyntämisen sitä kunnioittavalla tavalla
ansiokkaasti.
Muinaisjäännökset on rauhoitettu muinaismuistolailla. Mikäli niihin
joudutaan kaavoituksen yhteydessä kajoamaan, tulee siitä järjestää
muinaismuistolain 13 §:n mukainen neuvottelu Museoviraston kanssa,
onko kajoaminen mahdollista.
Maisema-alue
Vantaanjoen valtakunnallisesti arvokkaan maisema-alueen rajaus on
kaavassa täydennysinventoinnissa esitetyn rajauksen mukainen. Tämä
ei vielä ole lopullinen rajaus, sillä Ympäristöministeriö on päätynyt
tarkastelemaan uudelleen näitä rajausmuutosehdotuksia. Virallinen
rajaus on siis edelleen vuoden 1995 valtioneuvoston periaatepäätöksen
mukainen.
Kaupan ratkaisu
Kaavaselostuksen mukaan kauppa on sijoitettu ensisijaisesti
keskustoihin varmistamaan niiden kehityksen ensisijaisina
monipuolisina kaupan ja palveluiden paikkoina. Kaupan sijoittamisen
periaate on kannatettava ja se toteuttaa MRL:n vähittäiskaupan
sijainninohjauksen tarkoitusta.
KM määräystä tulee kehittää niin, että selostuksessa kuvatut
sijoittamistavoitteet välittyvät kaavamääräyksiin niin, että määräykset
ovat kaikille yksiselitteisiä ja selkeitä. On syytä avata, mitä tarkoittaa
"eivät kilpaile keskustaan sijoittuvan kaupan kanssa". Samoin
selkeytystä kaipaa "joilla on merkitystä päivittäiseen palveluiden
saatavuuteen".
Aluekohtaiset määräykset:
Tammiston osalta voimassa oleva maakuntakaava ei ole riittävästi ollut
ohjeena yleiskaavan salliessa laaturajoittamattomasti seudullisia
vähittäiskaupan suuryksiköitä. Tämä koskee myös A/KM-merkinnän
määräystä.
Varisto-Petikon ja Petaksen määräys kaipaa uudelleen muotoilua niin,
että käy ilmi mitä alueille saa rakentaa. Määräyksessä kerrotaan nyt,
mitä alueille ei saa rakentaa. Toisin sanoen sinne ei sallita seudullisesti
merkittäviä TIVA kaupan suuryksiköitä eikä paikallisesti merkittävää
keskustahakuista erikoiskauppaa. Jääkö siis jäljelle vain muu kuin
keskustahakuinen paikallinen erikoiskauppa? Tavoitteita on syytä avata
kaavamääräyksessä ja -selostuksessa. Määräystä on syytä tarkentaa,
sisältääkö 1000 k-m2 molemmat alueet vai tarkoitetaanko 1000 k-m2
aluetta kohden.

UUDELY/11778/2017

3/11

Selostuksessa ja määräyksissä on eroavaisuutta päivittäistavarakaupan
krs-m2 osalta.
Koivuhaka, Viinikkala ja Hakkila on mainittu selostuksessa TIVA kaupan
alueina. Kaavamääräyksissä sellaista määräystä ei kuitenkaan ollut.
Kaava-aineistoa tulee täsmentää näiltä osin.
Joukkoliikennejärjestelmä
Vantaan kaupungin tavoitteena on kehittää joukkoliikennekaupunkia,
mitä tavoitellaan yleiskaavassa keskittämällä kasvua keskuksiin,
asemanseuduille ja Vantaan ratikan vaikutusalueelle. Uudenmaan ELYkeskus pitää edellistä hyvänä periaatteena. Joukkoliikennekaupungin
kehittymistä tuetaan yleiskaavassa kestävän kasvun vyöhyke merkinnällä. Kestävän kasvun vyöhykkeeksi on osoitettu asemanseudut
sekä Vantaan ratikan vaikutusalue Länsimäestä Helsinki‒Vantaan
lentoasemalle. Vyöhykkeen rakentamisen tehokkuus on nykyisin monin
paikoin alhainen. ELY-keskus toteaa, että tehostamisen mahdollisuudet
vyöhykkeellä kannattaa hyödyntää ja tukea siten
joukkoliikennekaupungin muodostumista.
ELY-keskus pitää myös hyvänä, että yleiskaavaluonnoksessa on
esitetty pitkämatkaista pyöräilyä palvelevat baanat. Joukkoliikenteeseen
sekä pyöräilyyn ja kävelyyn perustuvan kestävän liikennejärjestelmän
kehittäminen on kaavaluonnoksessa otettu hyvin huomioon.
Yleiskaavan tavoitteena on luoda nopeat joukkoliikenteen
runkoyhteydet Helsingin seudun keskuksien ja solmukohtien välille.
Vantaalla päärunkoyhteytenä toimii juna. Voimassa olevan yleiskaavan
laadinnan jälkeen kaupunkirakenteellinen tilanne Vantaalla on
muuttunut, sillä Kehärata on valmistunut ja yhdistää kaupungin kolme
pääkeskusta: Tikkurilan, Myyrmäen ja Aviapoliksen. Yleiskaavassa on
osoitettu Kehäradalle olemassa olevien asemien lisäksi neljä
toteuttamatonta asemaa, joita ovat Ruskeasanta, Viinikkala, Lapinkylä
ja Petas. Näistä Ruskeasannalla olisi toteutuessaan eniten seudullista
merkitystä, sillä se palvelisi kehyskunnista tulevien bussilinjojen
liityntäasemana Kehäradalle sekä seudullisesti merkittävänä
liityntäpysäköintipaikkana.
Uusina raideliikenteen runkoyhteyksinä on osoitettu itämetron linjaus
sekä Vantaan raitiotien reitti. Lisäksi yleiskaavassa on osoitettu
joukkoliikenteen runkoyhteys -merkintöjä, joilla mahdollistetaan Vantaan
raitiotievarausten kytkeytyminen osaksi pääkaupunkiseudun
raideverkkoa. Kytkeytyminen seudulliseen raitiotieverkkoon on tärkeää
esittää. Itämetron asemaan tukeutuvaan uuteen Länsisalmen
keskustaan ja asuntoalueisiin liittyy ajoitusmääräys, jonka mukaan
keskustan ja asuntoalueiden toteuttaminen edellyttää metroyhteyden
sitovaa toteuttamispäätöstä. ELY-keskus pitää ajoitusmääräystä tällä
alueella tärkeänä ja välttämättömänä.
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Lentoasema ja Tikkurilan asema on merkitty valtakunnallisen
joukkoliikenteen vaihtoasemiksi, joilla kansainvälisen, valtakunnallisen
ja seudullisen joukkoliikenteen liityntä- ja vaihtoyhteydet tulee toteuttaa
laadukkaina. On hyvä, että asemien merkittävä rooli solmuina
kansainvälisessä, valtakunnallisessa ja seudullisessa
joukkoliikenteessä on tunnistettu ja näkyy yleiskaavassa.
Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty seudullisesti merkittävinä
liityntäpysäköintialueina Tikkurila, Ruskeasanta, Kivistö, Vehkala ja
Vantaankoski. Myös Uudenmaan ELY-keskus pitää näitä seudullisesti
merkittävinä liityntäpysäköintialueina. Helsingin seudun
liityntäpysäköinnin toimenpideohjelmassa (2017) on seudullisesti
merkittäviksi liityntäpysäköintialueiksi määritelty myös Korso ja
Martinlaakso. Kaava-aineistossa tulisi perustella miksi näitä ei ole
merkitty kaavakartalle.
Seudullisesti merkittävät joukkoliikenteen vaihtopaikat on otettu
huomioon kaavassa, vaikkakaan kaavakartalla ei erikseen erotella, millä
vaihtopaikoilla on seudullista ja millä tärkeää paikallista merkitystä. On
hyvä, että kaavakartalla on osoitettu joukkoliikenteen vaihtopaikkoja
raide-ja raitiotieliikenteen ja maanteiden pääväylien liittymäkohtiin. Tällä
turvataan, että jatkosuunnittelussa otetaan paremmin huomioon myös
valtakunnallisten ja maakunnallisten joukkoliikennekäytävien
kytkeytyminen pääkaupunkiseudun poikittaiseen joukkoliikenteen
runkoverkkoon. Keskeiset valtakunnalliset joukkoliikenteen pääväylät
ovat Vantaalla Hämeenlinnanväylä (valtatie 3), Lahdenväylä (valtatie 4)
ja Porvoonväylä (valtatie 7). Lentoasemayhteyksien vuoksi on hyvä,
että vaihtopaikat on osoitettu myös Tuusulanväylälle (kantatie 45).
Rautatie- ja metroasemien sekä joukkoliikenteen vaihtoasemien ja
vaihtopaikkojen kaavamääräyksissä todetaan, että liityntä- ja
vaihtoyhteydet tulee toteuttaa laadukkaina. Laadun ohella on syytä
korostaa, että kävely-yhteydet pysäkkien ja liityntäpysäköintialueiden
välillä sekä pysäkkiparien välillä on suunniteltava lyhyiksi ja turvallisiksi.
Kaavamääräyksestä ei käy ilmi, tarkoitetaanko liityntäyhteydellä
syöttöliikennettä esimerkiksi busseilla vai autojen ja pyörien
liityntäpysäköintiä. Liityntäpysäköintiä pyörille on syytä tarjota kaikilla
asemilla ja liityntäpysäköintiä autoille erityisesti seudullisesti
merkittävillä liityntäpysäköintialueilla sekä niillä asemilla, joille ei ole
toimivaa syöttöliikennettä. Kaavamääräystä olisi hyvä täsmentää
liityntäpysäköinnin osalta.
Seudullisesti merkittävän liityntäpysäköintialueen kaavamääräyksessä
voisi myös korostaa tarvetta lyhyisiin kävelymatkoihin tulo- ja
lähtöpysäkeiltä liityntäpysäköintialueille.
Tieverkko
Valtakunnallista tai seudullista liikennettä palvelevat väylät on osoitettu
yleiskaavassa liikennealueina. Tärkeät paikallista liikennettä palvelevat
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väylät on osoitettu liikenneyhteyksinä viivamerkinnällä. Uudenmaan
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan väylien luokittelu liikennealueisiin
ja liikenneyhteyksiin on asianmukainen. Luokittelu on linjassa 1.1.2019
voimaan tulleen pääväyläasetuksen kanssa. Pääväyläasetuksen
mukaisia luokan I pääväyliä ovat Vantaan alueella valtatiet 3, 4 ja 7
sekä Kehä III (kantatie 50) ja sen jatke Vuosaaren satamatie (seututie
103). Väylien luokittelu on linjassa myös Helsingin seudun tieverkon
luokitus ja palvelutasotavoitteet -selvityksen kanssa. Poikkeuksen tästä
muodostaa Vihdintie (nykyinen seututie 120). Vihdintie kuuluu
selvityksessä vuoden 2030 ja 2050 tilanteissa kaupunkimaisina
kehitettäviin tie- ja katujaksoihin, joilla on myös seudullista merkitystä.
Vihdintie ei siten ole tulevaisuudessakaan pelkästään tärkeä paikallista
liikennettä palveleva väylä, jollaisena se on Vantaan
yleiskaavaluonnoksessa esitetty. Vihdintien rooli seudullista merkitystä
omaavana väylänä on syytä todeta ainakin kaavaselostuksessa.
Maantien 152 jatkeen (Kehä IV) väylävaraus on linjattu uudelleen
Vantaan kaupungin alueella. Yleiskaavassa esitetty pohjoinen linjaus
perustuu voimassa olevaan maakuntakaavaan. Maantien 152 jatkeesta
on parhaillaan tekeillä aluevaraussuunnitelma Vantaan kaupungin,
Tuusulan kunnan ja Uudenmaan ELY-keskuksen yhteistyönä.
Yleiskaavaluonnoksessa esitetty linjaus on aluevaraussuunnitelman
laadinnassa jatkosuunnitteluun valittu linjaus. Väylän
suunnitteluratkaisut tarkentuvat suunnitelman laadinnan edetessä.
Yleiskaavaluonnoksessa on esitetty myös maantien 152 jatkeen
vaihtoehtoinen tielinjaus Tuusulan kunnan puolelle. Tämä
vaihtoehtoinen linjaus ei kuitenkaan ole edennyt jatkosuunnitteluun eikä
sitä ole osoitettu parhaillaan nähtävillä olevassa Tuusulan
yleiskaavaehdotuksessa. Vaihtoehtoinen tielinjaus on siten syytä
poistaa Vantaan yleiskaavasta. Yleiskaavaluonnokseen sisältyy myös
ajoitusmääräys, jonka mukaan maantien 152 jatkeen varren uusien
työpaikka-alueiden toteuttaminen ja työpaikka-alueiden laajentaminen
on mahdollista vasta, kun maantien 152 jatke on käytettävissä.
Nykyisen katu- ja maantieverkon kuormittumisen näkökulmasta tämä on
hyvä määräys.
Lahdenväylälle (valtatie 4) on osoitettu varaus uudelle
etelänsuuntaiselle suuntaisliittymälle Valkoisenlähteentien kohdalla.
Lahdenväylä kuuluu TEN-T-ydinverkkoon (Trans-European Transport
Network: Core Network), jolta edellytetään kaikkein korkeinta
palvelutasoa. Tämän vuoksi ELY-keskus pitää välttämättömänä, että
suuntaisliittymää koskee kaavamääräys, jonka mukaan
suuntaisliittymän toteuttaminen edellyttää, että liittymä täyttää Euroopan
laajuiselle TEN-T-ydinverkolle asetetut palvelutasotavoitteet.
Tuusulanväylälle (kantatie 45) on osoitettu kaksi uutta suuntaisliittymää,
etelänsuuntainen Ylästöntien kohdalle ja pohjoissuuntainen Ilmakehän
(seututie 138) kohdalle. Uudenmaan ELY-keskus toteaa, että
Ylästöntien etelän suuntaisten ramppien toteuttaminen edellyttää myös
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kolmansien kaistojen toteuttamista Tuusulanväylälle välille Tammiston
eritasoliittymä‒Kehä III, jotta ratkaisu olisi toimiva. Tammiston alueen
pääosin henkilöautoliikenteen varassa toimivan kaupallisen keskittymän
kehittämisestä aiheutuvat liikenteelliset ongelmat tulisi myös ratkaista
ensisijaisesti katuverkolla.
Ilmakehän liittymän täydentäminen pohjoisen suunnan rampeilla taas
on haasteellista, sillä seuraava Valkoisenlähteentien eritasoliittymä
pohjoisessa on hyvin lähellä Ilmakehän liittymää. Pohjoisen suunnan
rampeista on siksi tarpeen tehdä toteutettavuusselvitys, jossa ratkaisun
toimivuus tutkitaan. Toteutettavuus on tarpeen tutkia yleiskaavan
laadinnan aikana. Tarkastelu sopisi hyvin osaksi yleiskaavan
liikenneverkon toimivuudesta tehtävää tarkastelua, joka aiotaan tehdä
yleiskaavan vaikutusten arvioinnin yhteydessä.
Vihdintielle on osoitettu yleiskaavaluonnoksessa kolme uutta
eritasoliittymää. Tämä ei liene tavoiteltava lopputilanne väylällä, jota
kehitetään kaupunkimaisena tie- tai katujaksona. Vihdintien kehittämistä
tarkastellaan parhaillaan käynnissä olevassa Vihdintien kehityskäytävä selvityksessä. Sen tuloksia on käytettävissä yleiskaavan
ehdotusvaiheessa, jolloin väylän suunnitteluratkaisut saadaan
tarkennettua yleiskaavaan.
Kehä II:n jatketta ei enää esitetä yleiskaavassa. Uudenmaan ELYkeskus pitää ratkaisua johdonmukaisena, sillä Kehä II:n jatkeelle ei ole
tunnistettu tarvetta valtakunnallisen tai pitkämatkaisen seudullisen
liikenteen näkökulmasta. Kehä II:n jatke sisältyy voimassa olevaan
maakuntakaavaan, mutta tekeillä olevasta Uusimaa-kaavasta 2050
Kehä II:n jatke on poistettu, ja ELY-keskus on puoltanut asiaa
maakuntakaavan luonnosvaiheen lausunnossaan.
Yleiskaavassa on esitetty ekologiset runkoyhteydet, jotka kulkevat
useissa kohdin väyläverkon poikki. Uudenmaan ELY-keskus tuo esiin,
että ELY-keskuksen teettämänä on valmistunut Riista-aitaselvitys
Uudenmaan ELY-keskuksen moottoriteille vuonna 2018. Selvityksessä
on esitetty riista-aitojen rakentamista Lahdenväylälle välille
Hiekkaharju‒Järvenpää sekä Hämeenlinnanväylälle välille Kehä
III‒Keimola, jolle on osoitettu myös vihersillan rakentamistarve. Riistaaitaselvitys kannattaa ottaa huomioon yleiskaavatyössä ja peilata
ekologisia runkoyhteyksiä ja riista-aitaselvitysaineistoa keskenään.
Raskaan liikenteen taukopaikat
Valtakunnallisen ja myös pääkaupunkiseudun tavaraliikenteen
kuljetusten kannalta yhä pahenevaksi ongelmaksi on muodostumassa
raskaan liikenteen palvelualueiden puute. Erityisen suuri tarve
taukopaikoille on noin 30 minuutin ajoajan päässä Helsingin satamista
ja suurista rakennustyömaista. Pääkaupunkiseudun kuntien, KUUMAkuntien, HSL:n, Liikenneviraston (nykyinen Väylävirasto) ja Uudenmaan
ELY-keskuksen yhteistyönä laadittiin vuonna 2018 selvitys
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potentiaalisimmista taukopaikoista pääteiden varsilla. Vantaalla kohteet
ovat Keimolassa, lentoaseman tuntumassa Tikkurilantiellä sekä
Koivukylänväylällä. Pidemmällä aikavälillä Keimolan korvaava
taukopaikka voisi sijaita suunnitteilla olevan Kehä IV:n länsipäässä,
valtatien 3 varrella. Sittemmin Finavia on ilmoittanut, ettei lentoaseman
aluetta ole mahdollista osoittaa taukopaikkakäyttöön edes
määräaikaisesti.
ELY-keskuksen näkemyksen mukaan raskaan liikenteen taukopaikkaasia tulee käsitellä Vantaan yleiskaavassa, koska seudullisen
selvityksen perusteella potentiaalisimmat kohteet sijaintinsa puolesta
sijaitsevat nimenomaan Vantaalla. Asia on tunnustettu seudullisesti
tärkeäksi myös MAL 2019 -suunnitelmassa. Vantaan yleiskaavaan
sisältyvät kasvutavoitteet myös lisäävät raskaan liikenteen määrää ja
raskaan liikenteen taukopaikkojen tarvetta entisestään, jolloin pula
taukopaikoista edelleen pahenee. Yleiskaavan selostuksessa
mahdollisena taukopaikka-alueena on mainittu ainoastaan Kehä IV:n ja
valtatien 3 liittymän liikennealue.
Kaikki taukopaikat eivät sijaitse liikennealueiden yhteydessä, vaan
tarvetta on myös liikennealueista erillisten paikkojen osoittamiselle.
Yleiskaavaan tulisi osoittaa taukopaikan mahdollistava kaavamerkintä
myös Keimolan nykyisen palvelualueen kohdalle ja Koivukylänväylän
varteen. Merkintätapana voidaan tarvittaessa käyttää muuntuvan käytön
kaavamerkintää, jossa alueen loppukäyttö voi olla myös jotain muuta
kuin raskaan liikenteen taukopaikka. Ensisijaisesti tulisi kuitenkin
osoittaa alueita pysyvään taukopaikkakäyttöön lähelle muita kuljettajille
tarpeellisia palveluja kuten huoltoasemia. Taukopaikka-asia tulisi
käsitellä kaavaselostuksessa hyödyntäen teemasta tehtyjä useita
selvityksiä ja todeta, miten Vantaan kaupunki voi edistää asiaa
kaavoituksen kautta.
Pikaraitiotien YVA-tarpeen arviointi
Yleiskaavaluonnoksessa on osoitettu Länsimäestä Tikkurilan kautta
lentoasemalle kulkevan raitiotieyhteyden, ns. Vantaan pikaratikan,
linjaus. Tällä hetkellä on käynnissä hankkeen yleissuunnittelu.
Hankkeisiin, joilla on merkittäviä ympäristövaikutuksia, sovelletaan
ympäristövaikutusten arviointimenettelyä (YVA-menettely) YVA-lain
(252/2017) ja -asetuksen mukaisesti (277/2017). Pikaraitiotietä ei ole
mainittu YVA-velvollisena hankkeena YVA-lain liitteen 1
hankeluettelossa, mutta luettelossa on liikennehankkeita, joilla voidaan
katsoa olevan samankaltaisia ympäristövaikutuksia kuin nyt suunnitteilla
olevalla pikaraitiotiellä. YVA-menettelyä voidaan YVA-lain 3 §:n
perusteella soveltaa yksittäistapauksessa hankkeeseen, joka
todennäköisesti aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan hankeluettelon
hankkeisiin rinnastettavia merkittäviä ympäristövaikutuksia.
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Koska Vantaan pikaratikalla saattaa olla YVA-lain liitteen 1
hankeluettelossa mainittujen liikennehankkeiden kaltaisia vaikutuksia, ja
koska kyseessä on merkittävä hanke, tulee pikaraitiotien YVAmenettelyn tarve arvioida tarkemmin. Päätöksen YVA-menettelyn
tarpeesta tekee Uudenmaan ELY-keskus. Ennen päätöksentekoa ELYkeskuksen on saatava hankkeesta vastaavalta riittävät tiedot
hankkeesta sekä kuultava asianomaisia viranomaisia ja hankkeesta
vastaavaa. ELY-keskuksen on tehtävä kyseinen päätös kuukauden
kuluessa siitä, kun se on saanut hankkeesta ja sen
ympäristövaikutuksista riittävät tiedot.
Melun käsittely
Yleiskaavan esitystarkkuus huomioiden liiteaineistossa olisi hyvä esittää
liikenteen (tie, katu, raide, lento) aiheuttamat melualueet. Myös
teollisten toimintojen ja muiden meluisten toimintojen sijoittuminen ja
melualueet on syytä esittää teemakartalla. Katu- ja liikennemelulle
altistuvien määrä Vantaalla on n. 35 000 asukasta ja lentoliikenteen
melulle n. 15 000 asukasta. Kaava-aineistossa on käsitelty laajasti
lentoliikenteen melun vaikutuksia, mutta katu- ja liikennemelu on jäänyt
vähemmälle.
Tulevassa vaikutusten arvioinnissa on hyvä tuoda esiin melun ja
ilmanlaadun terveysvaikutukset väestötasolla ja suunnittelutaso
huomioiden myös kustannusarvio terveysvaikutuksista. Tiivistyvillä
alueilla liikenteen melu voi olla kriittinen tekijä asuntojen suunnittelussa.
Ympäristöterveys on syytä nostaa omaksi teemakseen vaikutusten
arvioinnissa. Virkistysalueiden ja reittien määrän lisäksi niiden laatu
(esim. hiljaisuus) on merkittävä asia.
Melua koskevaa yleismääräystä on syytä täydentää koskemaan myös
liikenteen suunnittelua.
Ulko-oleskelualueiden kattamisesta annetun määräyksen mielekkyyttä
tulee harkita. Ratkaisuilla ei välttämättä saada parannettua suojattavan
alueen ääniympäristön laatua. Aihetta on syytä tarkastella vaikutusten
arvioinnissa.
Voimakkaan lentomelun alueella (/LM2) tulee harkita määräystä, jolla
pyritään vähentämään asumista näillä alueilla. Sinänsä asuntojen
määrän rajaaminen olemassa olevaan asuntokantaan on hyvä.
Lentomeluvyöhyke 2:n määräystä on syytä avata kaavaselostuksessa
täydennysrakentamisen määrittelyn osalta, jotta vaikutusten
arvioinnissa voidaan tarkastella alueelle mahdollisesti kohdistuva
väestönlisäys. Lentomelualueen laajenemisvyöhykkeen (/LM1)
määräystä on syytä täydentää siten, että mahdollisuuksien mukaan
vyöhykkeelle pyritään sijoittamaan varsinaisen aluevarauksen salliman
rakentamisen puitteissa vähiten melulle alttiita toimintoja.
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Pohjavedet
Kaavakarttaan tulisi merkitä yhdyskuntien vedenhankintakäytössä tai
varavedenhankintakäytössä olevat vedenottamot ET-merkinnällä.
Lisäksi vahvistetut pohjavedenottamoiden suoja-alueet tulisi lisätä
kaavakartalle omalla merkinnällään ja määräyksellään. Pohjavesialueet,
pohjavedenottamot sekä suoja-alueet olisi hyvä esittää omalla
liitekartallaan.
Pintavesien laatuun vaikuttavat asiat
Yleiskaavaluonnoksessa on ylläpidetty vesiensuojelun tasoa useilla
kaavamääräyksillä, kuten säilyttämällä kaava-alueen merkittävimpiä
vesistöjä pitkälti reunustavat VL-alueet, ja tarkentamalla VL-alueiden
kaavamääräyksiä luonnonympäristön säilyttämistä edistävään
suuntaan. Näillä alueilla on edelleen säilytetty MRL 128 §:n mukainen
toimenpiderajoitus, mikä edistää maarakentamisen suunnitelmallisuutta
ja tätä kautta myös vesiensuojelun huomioonottamista näissä
luvanvaraisissa toimenpiteissä. Uutena merkintänä kaavaluonnokseen
otetut jokivarren virkistyskäytön kehittämisalueet keskittävät
luonnonympäristöltään herkkien jokivarsien virkistyskäyttöpaineet
tietyille alueille, joille voidaan myös keskittää tarvittavat palvelut ja
rakenteet. Tämä edistää myös osaltaan vesiensuojelua.
Kaavaluonnoksen periaatteiden mukainen tiivis yhdyskuntarakenne ja
olemassa olevien keskusten kehittäminen rajoittavat haitallisten
vesistövaikutusten leviämistä laajemmalle alueelle. Toisaalta tiivistä
kaupunkirakennetta luotaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, että
hulevesien luonnonmukaiseen viivyttämiseen ja imeyttämiseen säilyy
kaavassa riittävästi viheralueita ja -käytäviä.
Kaavaluonnoksen yleismääräyksissä on kiitettävästi määrätty, että
hulevesien muodostumista on pyrittävä ehkäisemään, ja että
muodostuvat hulevedet on viivytettävä. Yleismääräyksiin on tarpeellista
lisätä, että alueiden tarkemman suunnittelun yhteydessä on laadittava
hulevesien hallintaa koskevat erilliset suunnitelmat.
Kaavamerkinnän Vesialue (W) kaavamääräyksessä todetaan, että
vesialueen lähialueella rakennettaessa vesistön ja sen rantojen
luontoarvot ja ekosysteemipalvelut tulee ottaa huomioon, säilyttää ja
hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla. Kaavamääräyksessä tulisi
painottaa enemmän vesiensuojelullista näkökulmaa ja tarkentaa
määräystä esimerkiksi muotoon "--- tulee ottaa huomioon, säilyttää ja
hyödyntää siten, että pintavesien hyvä tila säilyy tai saavutetaan
vesienhoitosuunnitelman mukaisessa aikataulussa".
Lisäksi MRL 128 §:n mukainen toimenpiderajoitus tulisi sisällyttää myös
kaavamerkinnän Vesialue (W) kaavamääräykseen vesirakentamisen
(ruoppaus, kaivaminen, täyttäminen) suunnitelmallisuuden ja
tarvittavien vesiensuojelutoimenpiteiden varmistamiseksi.
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Seveso-kohteet
Vantaalla sijaitsevien Seveso-kohteiden vaikutus yleiskaavaratkaisuun
sekä merkintöihin ja määräyksiin tulee avata vaikutusten arvioinnissa.
Luonto
Kaavassa on huomioitu hyvin sekä viheralueverkosto että ekologinen
verkosto. Ekologista verkostoa vahvistetaan uusilla
luonnonsuojelualueilla ja alueiden välisillä runkoyhteyksillä. Myös luoalueiden verkostoa laajennetaan pääosin VR- ja VL-alueilla.
Luonnonsuojelualueet ja luo-alueet sekä niiden väliset ekologiset
yhteydet muodostavat edustavan luontoalueiden verkoston. Tämän
verkoston toimivuutta tulee tarkastella erityisesti liito-oravan kannalta ja
varmistaa, että myös ylikunnalliset yhteystarpeet tulevat huomioiduksi.
Espoon julkaisema tuore selvitys luo hyvän lähtökohdan ylikunnallisten
yhteystarpeiden paikantamiseksi.
ELY-keskuksen toimeksiannosta on juuri valmistunut selvitys
Uudenmaan lahokaviosammalesiintymien suojelutarpeesta. Selvityksen
mukaan Vantaalla on lajin suotuisan suojelutason säilymisen kannalta
lukuisa joukko erittäin merkittäviä tai merkittäviä esiintymiä, joista osa
sijaitsee alueilla, joihin osoitetaan yleiskaavassa merkittävää
rakentamista. Lahokaviosammal on LSL 47 §:n tarkoittama erityisesti
suojeltava laji, jonka säilymiselle tärkeän esiintymispaikan hävittäminen
tai heikentäminen on kielletty. Kielto tulee voimaan, kun ELY-keskus on
päätöksellään määritellyt erityisesti suojeltavan lajin esiintymispaikan
rajat. ELY-keskus katsoo, että yleiskaavatyön yhteydessä on tarpeen
tarkastella lahokaviosammalen suotuisan suojelutason
säilymisedellytyksiä Vantaan alueella. Tämä voisi tapahtua laatimalla
Vantaalle lahokaviosammalen suojelusuunnitelma, jolla tarkennetaan
ELY-keskuksen teettämää koko Uudenmaan kattavaa selvitystä.
Suojelusuunnitelmassa voitaisiin tarkastella lajin nykyesiintymiä ja lajille
soveltuvia elinympäristöjä ja suunnitella niiden pohjalta
lahokaviosammalen suotuisan suojelutason säilyttämiseksi riittävät
suojelukohteet. Suunnitelmassa tulisi tarkastella myös mahdollisia
kompensaatioita, joilla voitaisiin kestävällä tavalla ratkaista tilanteita,
joissa lahokaviosammalen suojelun ja maankäytön tarpeiden yhteen
sovittaminen ei ole samalla alueella mahdollista.
Natura-alueet tulee huomioida kaavakartalla ja -määräyksissä sekä
arvioida LSL 65 §:n mukaisesti maankäytön muutosten vaikutukset
kunkin alueen suojelun perusteena oleviin luonnonarvoihin.
Yleiskaavassa osoitettu maankäyttö Länsisalmen alueella on
Östersundomin yhteisen yleiskaavan mukainen. ELY-keskus on
yhteisestä yleiskaavasta antamassaan LSL 65 §:n mukaisessa
lausunnossa katsonut, että siinä osoitettu maankäyttö heikentää
merkittävästi Mustavuoren lehto ja Östersundomin lintuvedet Naturaalueen suojelun perusteena olevia luonnonarvoja. Vantaan
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yleiskaavassa Länsisalmeen Natura-alueen välittömään läheisyyteen
osoitettu metroasema ja siihen liittyvä tehokas rakentaminen on
keskeinen osa sitä maankäyttöä, joka aiheuttaa Natura-alueen
luonnonarvojen merkittävää heikentymistä. Vantaan yleiskaava ei näin
ollen täytä Länsisalmen osalta LSL 66 §:n mukaisia
hyväksymisedellytyksiä. ELY-keskus huomauttaa, että Östersundomin
yhteisen yleiskaavan ja Östersundomin alueen maakuntakaavan
hyväksymispäätöksistä on valitettu Helsingin hallinto-oikeuteen LSL 66
§:n vastaisina.
Östersundomin yhteisen yleiskaavan alue
Uudenmaan ELY-keskus on valittanut Helsingin hallinto-oikeuteen sekä
Östersundomiin laaditusta maakuntakaavasta että kuntien yhteisestä
yleiskaavasta. Uudenmaan ELY-keskus viittaa valituksissa esitettyyn
Länsisalmen yleiskaavaratkaisun osalta.
Östersundomin kuntien yhteinen yleiskaava on suunniteltu
kokonaisuutena. Uudenmaan ELY-keskus katsoo, että olisi loogista
jättää alue Vantaan yleiskaavarajauksen ulkopuolelle.

Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut
alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
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