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Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta, Vantaa,
Backaksen kartano, 511800
Vantaan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa
Backaksen asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta
(kaava nro 511800).
Kaavaselostuksen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva
osio on syytä päivittää. Uudistetut valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan 1.4.2018.
Rakennusten suojelumääräystä sr on syytä täydentää maininnalla:
"Rakennusta ei saa purkaa." Muilta osin asemakaavaehdotus huomioi
ansiokkaasti valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (Backas
- Elannon suurtila) valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden
tarkoittamalla tavalla. Rakennussuojelun osalta suojelutavoitteet on
tunnistettu sekä huomioitu esimerkillisesti ja asemakaavaehdotus on
tältä osin laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n tarkoittamalla
tavalla.
Uudisrakennusten osalta peittomaalatun julkisivun osalta ei käy ilmi,
tuleeko myös niiden olla sävyiltään punaisia vai sallitaanko myös muita
sävyjä. Myöskään konesaumatun peltikaton osalta ei anneta
määräyksiä sen sävystä.
Kaavaselostuksessa esitetyt pilaantuneita maita koskevat kartat
kertovat ennen kunnostusta tehdyistä tutkimuksista. Kunnostuksen
loppuraportissa esitetyt kartat kertoisivat paremmin alueen tilanteesta
ainakin Krakanojan varrella olevan jätetäytön osalta. Kunnostuksen
aikana tällä alueella tehtiin lisätutkimuksia.
Kaavamääräyksissä jätetäyttö on huomioitu osana SL-määräystä.
Jätetäytön aluetta ei ole erikseen rajattu. Jätetäyttöä on tiedossa
Krakanojan pohjoispuolella kaavakarttaan merkityn ajoyhteyden
läheisyydessä eikä siis koko SL-alueella. Nykyisellä merkinnällä on
mahdollista saada virheellinen käsitys jätetäyttöalueen laajuudesta.
Jätetäyttöalueen merkitsemistä erillisellä osa-aluerajauksella olisi tämän
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vuoksi hyvä harkita. Määräyksiin on hyvä lisätä, että maanrakentamista
alueella suunniteltaessa tulee toimenpiteistä olla yhteydessä kaupungin
ympäristökeskukseen. Suojeluperuste on kirjattava kaavaselostukseen
sekä arvioitava luonnontilaa säilyttämistä koskevien määräysten
antamista.
Ennen kaivutöiden toteuttamista alueella, jolla saattaa esiintyä
jätetäyttöä, tulee maaperän haitta-aineiden pitoisuus ja jätetäytön
laajuus selvittää kaivualueella.

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