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Lausunto asemakaavan muutosehdotuksesta, Vantaa, alue 251200, 25.
Myllymäki, Vehkalan länsipuoli 1 (Vehkalan hyötyajoneuvokeskus)
Vantaan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa
Vehkalan hyötyajoneuvokeskuksen asemakaavaehdotuksesta.
Asemakaava-alue sijaitsee Vehkalan juna-aseman länsipuolella, eli
alueen sijainti yhdyskuntarakenteessa on edullinen. Etelässä alue
rajautuu Kehä III:n maantien alueeseen. Alueelta liitytään
Härkämaantien kadulle ja siitä edelleen Myllymäen eritasoliittymän
kautta Kehä III:lle. Asemakaava-aineistosta ei selviä, minkälainen
liittymäratkaisu Härkämaantielle aiotaan toteuttaa. Tämä tulisi kuvata
kaava-aineistossa. Katuliittymän ja Myllymäentien eritasoliittymän
ramppiliittymän välille tulee joka tapauksessa jäädä 200 metriä
etäisyyttä.
Tiesuunnitelman tarkistuksessa Kehä III (kt 50) parantaminen välillä
Vantaankoski-Pakkala on osoitettu kävelyn ja pyöräilyn väylä
eritasoliittymän pohjoisreunaan. Väylä ei ole vielä toteutunut. Väylä
kulkisi pieneltä osin asemakaavassa osoitetun suojaviheralueen kautta.
Jotta väylän toteuttaminen suojaviheralueelle olisi mahdollista, pitää se
osoittaa kävelyn ja pyöräilyn väylänä asemakaavakartan
suojaviheralueelle. Vaihtoehtoisesti asemakaava-aineistossa voidaan
esittää, miten kävelyn ja pyöräilyn väylä voidaan toteuttaa
tiesuunnitelman ratkaisusta poikkeavalla tavalla. Ratkaisun
toteuttamiskelpoisuus on perusteltava.
Kaavaselostuksen mukaan suunnittelualue sijoittuu suurimmalta
osaltaan osayleiskaavassa osoitetulle lentomeluvyöhykkeelle 2, jolla
lentomelun voimakkuus on 55-60 dB ja koillisosaltaan
lentomeluvyöhykkeelle 1, jolla lentomelun voimakkuus on yli 60 dB.
Lentomelu ei mahdollista melulle herkän toiminnan sijoittamista
alueelle. Alue on myös Kehä III:n liikennemelualuetta.
Kaavakartassa määrätään, että KTY-korttelialueella toimistotilojen ja
vastaavien hiljaisten työtilojen ulkokuoren ääneneristävyyden lento- ja
liikennemelua vastaan on oltava vähintään 32 dB. KY-korttelialueella on
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kaavamääräys, jonka mukaan opetus- ja koulutustilojen sekä
toimistotilojen ja vastaavien hiljaisten työtilojen ulkokuoren
ääneneristävyyden lento- ja tieliikenteen melua vastaan on oltava
vähintään 35 dB.
Kaava-aineistosta ei suoraan käy ilmi, minkälaisia opetus- ja
koulutustiloja alueelle suunnitellaan ja onko tiloilla tarve piha-alueille.
Asemakaava-aineistoa tulee täydentää tältä osin. Varian
koulutuskeskuksen toiminta tulee kuvata riittävällä tarkkuudella
suunnittelutilanne huomioiden.
Asemakaava sallii 8000 k-m2 paljon tilaa vaativan erikoitavaran kaupan
myymälätilaa. Tilaa vaativan erikoistavaran vähittäiskauppa on nykyisin
vähittäiskaupan erityisen sijainninohjauksen piirissä.
Vähittäiskaupan suuryksikön raja on 4000 k-m2. MRL 71 c §:n mukaan
vähittäiskaupan suuryksiköiden ensisijainen sijaintipaikka on keskustaalue, ellei muu sijainti kaupan palvelujen saavutettavuus huomioon
ottaen ole perusteltu. Vähittäiskaupan suuryksikköä ei saa sijoittaa
maakunta- tai yleiskaavan keskustatoiminnoille tarkoitetun alueen
ulkopuolelle, ellei alue ole asemakaavassa erityisesti osoitettu tätä
tarkoitusta varten.
Oikeusvaikutteisessa osayleiskaavassa alue on osoitettu teollisuus- ja
varastoalueeksi T ja työpaikka-alueeksi TP. Poikkeama yleiskaavasta
tulee perustella.
Selostuksessa on esitettävä kaupalliset vaikutusarviot.
Mikäli vaikutuksen arviot osoittavat perustellun poikkeaman
yleiskaavasta olevan mahdollista, asemakaavamerkintöjä ja määräyksiä
on syytä tarkentaa kaupan osalta esim. kohdemerkinnällä km8000 k-m2.

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