
      LIITE 15 B 

 

KELATIEN TYÖPAIKKA-ALUEEN LAAJENNUS, ASEMAKAAVAN MUUTOS 

OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITMAN MIELIPITEET 

NÄHTÄVILLÄ 6.6. – 20.6.2011 

 

Elisa Oyj 

Kaava-alueelle rakennettu, Elisa Oyj:n matkapuhelinverkkoa palveleva radiomasto, 
laitetila ja näihin liittyvä ajoyhteys tulee säilyttää ennallaan kaavamuutosta 
valmisteltaessa. 

 

Timo Pennanen 
Sanna Sailas 
RN:o 1:922 ja 1:921 
 
Vastustan jyrkästi teollisuusalueen laajenemista, Vierumäki on iso ok-taloalue ja 
hallien /koneiden tulo aivan asutuksen viereen aiheuttaa melu, hajuhaittoja, suurelle 
määrälle ihmisiä, lisäksi kiinteistöjen arvo alenee välittömästi. Onhan alue osittain 
lentomelu aluetta (rakennuskiellossa?). 
 
 
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymä 
 
Kaava-alueella ei sijaitse Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymän intresseissä olevia 
pohjavesialueita eikä kuntayhtymän vesijohtoja. 
Tuusulan seudun vesilaitos kuntayhtymällä ei ole huomautettavaa tai esitettävää 
asiaa kaavamuutoksen johdosta. 
 
 
Pasi Hotari 
92-81-384-15 
 
Kaavan vaikutukset MRL 9§:n mukaisesti ovat Vantaan vierumäen pientaloalueelle 
erittäin negatiiviset. Jo nykyinen Kelatien työpaikka-alue on aiheuttanut meluhaittoja 
ja terveydelle vaarallisia tilanteita. Terveydelle vaarallisissa tilanteissa viittaan mm. 
ympäristön saastumiseen, maaperässä on jo nyt havaittu myrkkyjä. Ja 10.6.2011 
sattuneeseen tulipaloon, joka aiheutti terveydelle vaarallisia savukaasuja lähialueen 
pientaloalueelle ja lähialueen päiväkotiin. Pienteollisuusalueen tullessa lähemmäksi 
asutusta myös meluhaitat kasvavat entisestään, jo nyt mm. romuttamo aiheuttaa 
erittäin epämiellyttävää melua. 
 
Mielestäni työpaikka-alueen laajennus lähemmäksi pientaloaluetta on edesvastuutonta 
ihmisten terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. 



 
Kuovitie 6 A 
01450 VANTAA 
 
Vastustamme jyrkästi laajennusta. 
 
Edellisen asemakaavan yhteydessä on yhtenä perusteluna ollut väliin jäävän 
metsävyöhykkeen antama suoja Vantaan pientaloalueelle. Suunnitelman mukaan 
suoja poistetaan ja tuodaan teollisuutta suoraan pientaloalueen rajalle. Jos 
metsävyöhyke poistetaan lisääntyy melu lähialueilla merkittävästi. 
 
Lienee myös sanomattakin selvää, että laajennuksella on suoranainen taloudellinen 
merkitys kaikkiin pientaloalueen kiinteistöihin ja tontteihin, luoden täten merkittävän 
yhteiskuntataloudellisen menetyksen lähialueen asukkaille ja omistajille. Täten MRL9§ 
pykälään viitaten selvitysten ja tutkimusten pitäisi kattaa jo olemassa olevan 
teollisuusalueen, sekä läheisen pientaloalueen ympäristövaikutukset, mukaan lukien 
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on 
tehtävä koko siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia 
vaikutuksia, eli koko lähialue, pelkästään Tuusulan puoleen alueen selvitykset ja 
tutkimukset eivät riitä kattamaan MRL9§ vaatimuksia.  
 
 
Kari Kainulainen 
1:875 , Hyrylänkylä, 1241, Vantaa 
 
Mielenkiintoista on että viimeksi kaavassa jätettiin nimeen omaan suoja-alueeksi 
kyseinen metsä/peltoalue. Eli, jos se alue nyt rakennetaan, niin ilmeisesti vanha 
teollisuusalue puretaan ja metsitetään, koska muutenhan asia ei toimi.  
Vai ajaako yhden ihmisen rahan ahneus jälleen kaikkien muiden 
mielipiteiden/viihtyvyyden ohitse. 
 
Kyseisen asian hoitamiseen Tuusulan kunnalta kyllä löytyy aikaa mutta miten on jo 
olemassa olevan Kelatien alueen valvonta? miten on ympäristöasiat alueella jne.. 
 
 
Pasi Pöllänen 
 
olen syvästi pettynyt siihen tapaan, jolla kaavaa on valmisteltu. Vantaan kaupungin ja 
Tuusulan kunnan olisi syytä tehdä näissä, toistensa lähialueilla sijaitsevissa kaava-
asioissa paremmin yhteistyötä asukkaiden informoimiseksi ja huomioon ottamiseksi. 
MRL§1 
 
Miksi Tuusula ei ole varannut ko aluetta pientalorakentamiseen, joka olisi parempi 
ratkaisu Vantaan pientaloasukkaiden osalta ja taloudellisesti myös Tuusulan osalta, 
sekä maan omistajan kannalta. Ja voidaanko hyvällä omallatunnolla yleensäkään 
kaavoittaa pientaloalue ja teollisuusalue vierekkäin ilman mitään erillistä 
suojavyöhykettä. Kaavoituksessa perusteluissa viitataan hyviin liikenneyhteyksiin ja 
kun suuri osa alueen liikenteestä ohjautuu nyt Korsoon päin pientaloalueelle, 
liikennettä tähän suuntaan pitää rajoittaa tai jopa estää, niin etteivät nykyiset 
liikennemäärät lisäänny.MRL§5 
 



Onko suunnitelmissa otettu huomioon Vantaan liikunta- ja viheraluesuunnitelmat ja 
tukevatko nämä muutokset maan kokonaiskäytön osalta alueen kehitystä. 
 
Onko arviot melun ja saasteiden ja riskienhallinnan osalta tehty edes nykyisten 
toimijoiden mukaan. Edellinen palo, joka tapahtui Kelatien teollisuusalueella, jäi 
alueen asukkaille kokonaan tiedottamatta ja lisäksi palo osoittautui Tuusulan kunnan 
varaamille resursseille ylivoimaiseksi, alueella ei taida olla edes riittävää määrää 
paloposteja. Onko kukaan käynyt tarkistamassa tai seurataanko mitä sammutusvedet 
ovat mukaan vieneet alueen valumavesialueelle. 
 
Miten Tuusula aikoo hoitaa alueen käytönvalvonnan, nykyinen toiminta alueella on 
ollut jopa lainvastaista, viitaten Lokapoikiin. Eli käytännössä valvonta kunnan osalta 
alueella on nytkin vähintäänkin puutteellista, ellei jopa laittoman huonoa. Miten 
jatkossa alueen käytönvalvonta hoidetaan. 
 
Minkälaiset suojavyöhykkeet melun ja mahdollisten kemikaali ja muiden 
onnettomuuksien osalta tullaan varaamaan alueille. MRL§9 
 
 
Hannu ja Sanna Mattila 
Kuusikallio RN:o 1:326, kortteli 1237 
 
Mielestämme on erittäin outoa tuoda pienteollisuus rajanaapuriksi 
pientalo/omakotialueelle, kun Kelatien toisella puolella on rakentaa teollisuushalleja 
huomattavasti enemmän vanhalle Tuusulantielle asti (->Juslan teollisuusalueelle 
päin!). Maastokin on tasaisempaa ja siellä suunnassa on jo muutenkin 
pienteollisuushalleja (pakastamoa ja Lemminkäistä). 
Esim. Jos sattuisi onnettomuus, kuin nyt perjantaina, 10.6.2011 niin onko näihin 
varauduttu jos on rakennettu teollisuushalleja ihan omakotialueisiin kiinni -> 
myrkyllisiä kaasuja ja savuja saavuttaisi omakotialueen nopeasti. 
Vastustamme hanketta. 
 
 
Esa ja Outi Sarvi 
kortteli 81384, tontti 29 
 
Suunnitteilla oleva Kelatien teollisuusalueen laajennus tulee vaikuttamaan vieressä 
olevan Vantaan Vierumäen pientaloalueen olosuhteisiin merkittävästi. Jo nyt alueen 
asukkaina kärsimme lisääntyneestä lentomelusta, työpaikka-alueen romuttamojen ja 
puunmurskaamon aiheuttamasta melusta. Metsän kaataminen ja työpaikkojen 
(teollisuuden) rakentaminen lisää meluhaittoja ja ympäristöhaittoja entisestään, mikä 
ei ole missään tilanteessa asuinalueemme asukkaiden etujen, terveyden ja 
hyvinvoinnin mukaista. 
Esitämme eriävän mielipiteemme Kelatien työpaikka-alueen laajennusta, 
asemakaavamuutosta nro 3489 kohtaan. 



Sirpa ja Erkki Honkanen 
Kuusikko RN:o 1:321 
 
Mielestämme alue tulisi ehdottomasti säilyttää viheralueena: 
 
- Mahdollisten muutosten myötä nyt jo mittavat meluhaitat tulevat lisääntymään kun 
vihreä suoja-alue ja metsä eivät toimi vaimentimena. Raskas liikenne Kelatiellä ja 
ympäristössä lisääntyy. 
 
- Saastuminen: Osa alueen maaperästä jo saastunut. Ojat öljyisiä, hallialueilta 
lentelee roskaa ja jätettä ympäristöön aina tonteillemme saakka. Valvonta jo nyt 
täysin olematonta. 
 
- Rikollisuus ja harmaa talous: Jo nyt hallialueella on levotonta. Rikolliset ja 
huumehörhöt ovat lähes päivittäisiä luvattomia ”vierailijoita” halleissa. 
Turvattomuuden tunne alueen asukkailla on lisääntynyt. Halleissa lähes poikkeuksetta 
asutaan -> harmaa talous. 
Vuoden 1996 kaava-aluetta laajennettaessa perusteluina oli metsäalueen tuoma suoja 
teollisuusalueen ja pientaloasutuksen välillä. Mikä on muuttunut tästä? Emmekä me 
alueen asukkaat saisi jo hengähtää ainaiselta pelolta saada takaovellemme täysin 
hallitsematonta teollista toimintaa. Jo nyt alueella on yrityksiä ilman ympäristölupaa. 
Toisin sanoen, kunnalla ei ole resursseja /kiinnostusta valvoa edes olemassa olevia 
yrityksiä. 
 
 
Annika Peltonen 
 
Vastustan Kelatien työpaikka-alueen laajennusta ja asemakaavan muutosta. Nykyisin  
Kelatien alueen ja Vierumäen omakotitaloalueen väliin jäävä metsäalue on ainoa este 
alueelta kuuluvaa ja jatkuvasti lisääntyvää melua vastaan. Koska alueella on myös 
lentomelua, Kelatien alueen laajennus merkitsisi melutason kasvua entisestään. 
Alueen kutsuminen työpaikka-alueeksi ei peitä sitä tosiasiaa, että kyseessä on 
teollisuusalue, jolla on romuttamotoiminnan lisäksi myös raskasta autoliikennettä. 
Aikoinaan poikkeusluvin käynnistetty toiminta on saanut jatkua jatkuvista 
ympäristöongelmista ja lupien umpeutumisesta huolimatta. Kun nykyistä kaava 
aluetta laajennettiin 1990-luvulla, perusteluissa mainittiin juuri kyseinen metsäalue 
suojana melua vastaan. Alueella on suoritettu hakkuita, mutta tilalle on istutettu 
paikoin uutta metsää. Kaava-alueen laajentaminen merkitsisi myös Vierumäen alueen 
omakotitonttien arvon laskua. Alueen sijainti Tuusulan ja Vantaan kuntien rajalla ei 
saa olla este! 
 nä sille, että Tuusulan kunta ei ottaisi näitä tekijöitä huomioon. 
 
 
Terttu Salmio 

Mielestäni on suuri vääryys Vierumäen vanhan ja rauhallisen omakotialueen asukkaita 
ja ympäristöä kohtaan, jos Tuusula laajentaa Kelatien teollisuusalueen kaavaa 
Vantaan rajalle asti. Nopeasti kasvanut Kelatien teollisuusalue monenlaisine 
yrityksineen ahdistaa jo nyt alueen asukkaita aivan riittävästi ja on aiheuttanut 
melkoisia vaaratilanteita alueen ihmisille ja ympäristölle. Milloin siellä räjähtää, palaa 
taivas mustana savusta tai varkaat rötöstelevät. Olet varmaan lukenut lehdistä.  



En pysty ymmärtämään, miksi pääkaupunkiseudun kunnat eivät millään pysty 
yhteistyöhön varsinkaan näissä kaavoitusasioissa? Jokainen ajaa vain omia asioitaan 
omaan pussiin ajattelematta kokonaisuutta. Mitä varten on palkattu satoja 
ympäristövirkamiehiä, jotka eivät pysty estämään ympäristön vahingoittumista ja 
pilaamista huonolla kaavoituksella? Miksi Tuusulan kunta ei ole aikoinaan halunnut 
jatkaa kaavoituksellaan Vierumäen omakotitaloaluetta? Pientalotonteista on aina ollut 
kova kysyntä. Infrastruktuuri on melkein valmis, Hyrylän ja Korson palvelut lähellä ja 
joukkoliikennekin pelaa. Teollisuudelle ja työpaikoille Tuusulalla on aivan varmasti 
pilvin pimein sopivaa tonttimaata muualla kuin tavallisten ihmisten kotipihassa kiinni. 

 
 
Korson Omakotiyhdistys ry 
Seppo Pere 
 
Olemme saaneet aktiiviselta jäseneltämme tiedon, että Tuusulan kunta on 
laajentamassa Kelatien työpaikka-aluetta tarkoituksella kaavoittaa nykyisen Kelatien 
ja Vantaan kunnan rajan välisen suoja-alueen. Vierumäen alueen asukkaat ovat 
huolestuneita uudesta kaavoituksesta, koska se lisää melu- ja liikennehaittoja 
alueella. Kuten Niko Kaistakorpi on vastineessaan kertonut, että jo nykyisinkin 
Tikkurilan Romun ja Destamatic Oy: n toiminta aiheuttaa alueella suuria meluhaittoja. 
Molemmat yritykset tulisikin siirtää Kelatien alueelta pois kauemmaksi 
omakotiasutuksesta. Korson Omakotiyhdistyksen valitusta Destamatic Oy:n 
laajentamisesta ei ole otettu huomioon Tuusulan kunnan viranomaisten toimesta. 
Tämä vaatimus tulisi huomioida alueen kaavoittamisessa. 

Uusi, kaavoitettava alue sijaitsee vielä lähempänä Korson puolella olevaa 
omakotiasutusta, joten melu- ja liikennehaitat tulevat kasvamaan edelleen. Korson 
Omakotiyhdistys yhtyy Niko Kaistakorven Tuusulan kunnan kaavoittajalle lähettämään 
lausuntoon ja siinä kerrottuun työpaikka-alueen määritelmään. Myöskään Korson 
Omakotiyhdistyksen mielestä alue ei täytä viranomaisten työpaikka-alueelle 
asetettuja määräyksiä. 

Asemakaavamuutosehdotuksessa nro 3489 sanotaan kohdassa 7. OSALLISET, että 
tulee kuulla kaava-alueen lähialueen asukkaita ja maanomistajia. Lähimmät 
omakotiasujat Tuusulan kunnan alueella asuvat Mätäkiven mäessä, jonne matkaa 
Kelatieltä on yli kilometri. Heitä Kelatien laajennus ei kiinnostane. Maanomistajia 
lienee Tuusulan puolella muutama, joille alueen myyminen merkitsee rahaa. 

Allekirjoittanut ei tiedä, mihin Vantaan kaupungin viranomaiseen on 
laajentamisasiassa Tuusulasta otettu yhteyttä. Ainakaan Korson aluetoimikunta, 
Korso-Seura tai saati sitten Korson Omakotiyhdistys, jonka jäseniä suuri osa alueen 
asukkaista on, ei ole tällaista lausuntopyyntöä saanut. Näyttää siltä, että tämä on 
nykyisin kuntien välistä yhteistyötä · huonoimmillaan. Tieto tulisi välittömästi 
koordinoida niille tahoille, jota asia eniten koskee. Laajentamissuunnitelma tuli ainakin 
Korson Omakotiyhdistykselle yksittäisen henkilön aktiivisen toiminnan tuloksena. 
Tämä on jälleen esimerkki yksittäisten ihmisten taistelusta byrokratiaa vastaan. 



Korson Omakotiyhdistys vastustaa Kelatien työpaikka-alueen laajentamista, koska jo 
itsessään uuden alueen rakentaminen,  saati sitten teollisuuden  tuleminen 
omakotiasutuksen viereen tulee aiheuttamaan  melu-, liikenne-ilmansaaste- ja 
pohjavesihaittoja Vierumäen asuntoalueen  asukkaille. Alueella on kalliota, jonka 
louhiminen sekä tiestöksi että rakennusten pohjaksi ja viemäröintien osalta tulee 
aiheuttamaan aivan alueen vieressä asuville omakotiasujille suurta haittaa. Korson 
Omakotiyhdistys voi osoittaa Tuusulan alueella, esim. Keravalle menevän Tuusulan 
Itäväylän varrelta suuria alueita, joita voisi kaavoittaa teollisuuden käyttöön ilman, 
että se häiritsisi omakotiasumista. Vantaan rajan ja nykyisen Kelatien teollisuusalueen 
välillä olevaa suojavyöhykettä ei saa Korson Omakotiyhdistyksen mielestä pienentää 
saati sitten kokonaan poistaa. 

 

Fortum  

SÄHKÖNJAKELUVERKOSTO 

Alueella sijaitsee sähkönjakeluverkostoa oheisen liitekartan mukaisesti. Kaava-alueen 
sähkönhuollon toteuttamiseksi alueelle tarvitaan uusia muuntamovarauksia. Voimme 
esittää tarkemmat muuntamovaraukset kaavatyön edetessä, kun alueen tonttijako ja 
kaavamerkinnät ovat tarkentuneet. 

Meillä ei ole muuta huomautettavaa kaavan OAS-vaiheessa. 

Toivomme mahdollisuutta antaa lausunto myös kaavan luonnos- ja ehdotusvaiheissa.  

Suvela 92-404-1-947 

Vastustan laajennusta seuraavien asioiden perusteella: 

Suunnitellusta alueesta aiheutuu huomattavaa meluhaittaa asuinalueelle. Lentomelu 
tulee lisääntymään kun nykyiset vähäisetkin metsän muodostamat meluesteet 
poistetaan. Meluhaitta tulee siis lisääntymään merkittävästi. 

Metsäkaistaleen poistumisen johdosta hallialue tulee näkymään pihalta. 

Hallien aiheuttamat turvallisuusriskit kuten tulipalot tulevat lisäämään myös asumisen 
riskejä, kuten tulipalojen leviäminen asuintaloihin ym. 

Suuronnettomuuden mahdollisuus on ilmeinen. 

Asuinalueen kiinteistöjen arvo tulee todennäköisesti laskemaan uuden työmaa-alueen 
myötä. 

Ympäristön saastuminen huolettaa myös. 



 

Irja Jyrki Sunberg 
Iso-Hollo, 092-404-0001-1010 
 
Edellisen asemakaavan teon yhteydessä on yhtenä perusteluna ollut väliin jäävän 
metsävyöhykkeen antama suoja Vantaan pientaloalueelle. Nyt tämä ollaan 
ehdotuksen mukaan poistamassa kokonaan ja tuomassa teollisuutta suoraan 
pientaloalueen rajalle.  

Kaavan vaikutukset tulee käsitellä MRL 9§:n mukaisesti eli ne arvioidaan suhteessa 
rakennettuun ympäristöön, maisemaan, luonnonympäristöön ja 
virkistysmahdollisuuksiin sekä talouteen, palveluihin, liikenteeseen ja lähialueiden 
asukkaiden elinympäristöön. Mielestämme muutoksella on todella merkittäviä 
haitallisia vaikutuksia, joiden vuoksi alue tulee säilyttää edelleen maa- ja 
metsätalousalueena. 

Alueen suunnitellulla kaavoituksella ja valjastamisella teollisuuskäyttöön on monia 
vaikutuksia alueen melurasitteeseen. Reunalla oleva pientaloalueemme on 
lentomelualueella ja tuosta melusta osan vaimentaa välissä oleva metsä. Metsän 
muodostaman pehmeän melua imevän suojavyöhykkeen korvauksessa 
teollisuusalueella ja asfaltoiduilla pinnoilla asukkaiden melutasot tulevat merkittävästi 
nousemaan lentomelun, nykyteollisuuden aiheuttaman melurasitteen sekä myös 
Kelatien raskaan liikenteen melun osalta. Näiden lisäksi tulee myös uuden teollisuuden 
aiheuttama meluhaitta entistä lähempänä aivan alueen rajalla 

Jos katsotaan lentoaluetta ja lentokoneiden lasku- ja nousureittejä suhteessa 
suunniteltuun teollisuusalueeseen, niin on selvää, että vaikutus meluun tulisi olemaan 
todella suuri. Laajennuksen sijasta alue pitää ennemminkin määritellä 
erityishakkuualueeksi, jossa ei saisi tehdä suuria hakkuita, jotta suoja 
asuinympäristölle toteutuu. 

Nykyisistä alueen yrityksistä mm Tikkurilan Romu Oy sekä puunmurskaamo 
Destamatic Oy aiheuttavat melu-, haju- ja pöly/likahaittaa, mikä on lähettää sallittuja 
raja-arvoja. Metsä-alueen poistuessa nuo raja-arvot todennäköisesti ylittyisivät. 

Pientaloalueen asukkaiden kannalta nykyisen melu-, haju- ja likarasitteen lisäämistä 
pitäisi ympäristössä kaikin keinoin välttää. 

Kelatien alueella on sattunut vakavia onnettomuuksia ja useita läheltä piti tilanteita, 
pahimpana laittoman dynamiittivaraston räjähdys ja viimeisimpänä 10.6.2011 
romuttamo- alueella syttynyt tulipalo, jonka taltuttamiseen tarvittiin helikopteria ja 
vaahtotykkiä. Myös vuonna 2009 alueen teollisuushallissa oli tulipalo, joka vaati yhden 
henkilön hengen. Koska alueella on paljon teollisuutta vierekkäin ja useilla tonteilla on 
paloherkkää ongelmajätettä ja muuta vastaavaa materiaalia ja lisäksi palava 
materiaali on sellaista, joka on erittäin vaarallista terveydelle. Mikäli teollisuusalue 
tuotaisiin pientaloalueen reunaan, kasvaa riski entisestään. 



Alueen virtaavissa ojissa on silmämääräisesti havaittavissa öljyä. Vahingollisia aineita 
kulkeutuu ojiin rajoittuvien pientalojen rajoilla kasvaviin omena- ja luumupuihin sekä 
marjapensaisiin. Esim. Tikkurilan Romu ja Destamatic ohjaavat hulevetensä 
maastoon, valvonta niiden osalta perustuu yrityksen kerran vuodessa itse teettämiin 
tutkimuksiin, joiden tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille. Virtaussuunta 
Kelatien suunnalta on sellainen, että kaikki ojat virtaavat Vantaan pientaloalueen läpi. 

Asemakaavamuutosta nro 3489 ei saa toteuttaa sillä jo olemassa oleva teollisuusalue 
on melu- ja saastutusaluetta ja olemassa oleva maa- ja metsätalousvyöhyke on 
säilytettävä, jotta jonkinlainen suoja- ja viheralue säilyisi teollisuusalueen ja 
pientaloalueen välillä. 

 

Minna Rantaseppä 

Pyydän, että mielipiteeni otetaan huomioon, kun päätetään Kelatien työpaikka- alueen 
laajennuksesta. 

Mielestäni on harhaanjohtavaa puhua työpaikka-alueesta, sillä ainakaan tällä hetkellä 
Kelatien kaikkien yritysten toiminta ei vastaa sitä, mitä työpaikka- alueella sanana 
tarkoitetaan. Työpaikka-alueella voi olla toimisto- ja palvelutyöpaikkoja, 
ympäristöhäiriöitä aiheuttamatonta teollisuutta ja siihen liittyvää myymälätilaa sekä 
varastointia. Ko. määritelmän täyttäviä yrityksiä toki Kelatieltä löytyy, mutta sieltä 
löytyy myös romuttamoja ja puunmurskaamo, joiden melu- ja muut ympäristöhaitat 
kuormittavat jo nyt Vantaan ja Tuusulan rajan tuntumassa olevaa Vantaan 
pientaloaluetta. 

Jos tämä työpaikka-alue laajenee vielä nykyisestään, on ilmiselvää, että kyseiset 
haitat lisääntyvät, mikä puolestaan aiheuttaa epämukavaa ja jopa epäinhimillistä 
asumista alueen lähellä olevalle, melko runsaslukuiselle omakotiasukasjoukolle. 

Ehdotan, että asiasta päättävät kävisivät paikan päällä tällä alueella ja omin silmin 
näkisivät nykyiset rakennukset ja kuvittelisivat niiden melko epämääräisessä 
kunnossa olevat takapihat graffiteineen ja romuineen uudelle paikalle, vantaalaisten 
omakotiasukkaiden takapihojen tuntumaan. Haluaisiko joku päättäjistä sellaiset 
maisemat oman kotinsa takapihalle? Uskon tai melkeinpä voin vannoa, ettei kukaan 
sellaista halua ja tässäkin tapauksessa järki voittaa. 

 

Miia ja Pasi Apaja 

Tavoite uusien työpaikkojen luomisesta on erittäin positiivinen, mutta valitettavasti 
suunnittelu- alueen sijainti ei. Suunnittelualueen rajalla ja lähialueella on paljon 
pientaloasutusta ja meidän asukkaiden elinympäristöön tällä suunnitelmalla on 
kohtuuttoman suuri negatiivinen vaikutus. Alla syitä miksi aluetta ei pidä kaavoittaa 
työpaikka-/teollisuusalueeksi. 



, 

1.      MELU 

Alue on määritelty lentomelualueeksi ja lentokoneiden lisäksi melua aiheuttaa 
pientaloalueelle eteläpuolella sijaitseva Kulomäentie, pohjoispuolella sijaitseva 
Korsontie, länsipuolella Tuusulan moottoritie ja itäpuolella junarata. Alueen nykyinen 
melutaso on jo yli tuon 55 db:n raja-arvon1  joten sitä ei lisäkaavoituksella ja 
rakentamisella tule enää nostaa vaan yrittää pienentää. 

Tutkimusten mukaan puusto vaimentaa melua ja edellisen asemakaavan teon 
yhteydessä on yhtenä perusteluna ollutkin väliin jäävän metsävyöhykkeen antama 
suoja Vantaan pientalo- alueelle. Jos tuo metsäalue kaavoitetaan ja metsän tilalle 
rakennetaan, menetetään todella tärkeä melusuojavyöhyke. Tällöin melutaso, joka jo 
nyt tuntuu kohtuuttomalta tulee nousemaan varmasti. 

Melun aiheuttamista terveyshaitoista on tehty useita tutkimuksia, joiden mukaan melu 
voi aiheuttaa pysyvän kuulovaurion, unen häiriintymistä, puheenhäirintää, 
keskittymisen ja rentoutumisen vaikeutumista, stressiä, kipua korvissa, korvien 
soimista, päänsärkyä, ruoansulatuselinten vaivoja ja sydämentykytystä. 

2.   YMPÄRISTÖ 

Aluetta käytetään ahkerasti virkistykseen ja ulkoiluun. Metsän antamalla 
maisemasuojana on myös erittäin suuri merkitys alueen asukkaille. Kaunis 
luontomaisema takaa viihtyisän elinympäristön. Alueen kaavoittaminen ja 
rakentaminen pilaisi tämän ympäristön. 

3.      PÖLYN SUODATTAMINEN 

Pölyn ja muiden ilman epäpuhtauksien suodattajana suojavyöhykemetsä on erittäin 
tärkeä. 

4.      ASUNTOJEN ARVON LASKU 

Kaavoitus ja rakentaminen ja siitä johtuva elinympäristön viihtyvyyden lasku 
aiheuttaisi myös asuinalueen asuntojen laskua ja asuntojen mahdollinen myynti 
vaikeuttaisi huomattavasti. On kohtuutonta, että vuosikausien työn tuloksella ansaitun 
omaisuuden (eli asunnon) arvo pienenee kaavoituksesta johtuen 

5.      LIIKENTEEN VILKASTUMINEN 

Rakentamisen myötä liikenne sekä Korsontiellä, että Kulomäentiellä vilkastuisi 
huomattavasti ja vaikuttaisi myös Korsontien varrella asuvien ihmisten 
elinympäristöön sekä lasten turvalliseen koulumatkaan. 

9.      OLEMASSAOLEVIEN YRITYSTEN SAASTUTTAMINEN 

Alueella toimii jo nyt useita yrityksiä, jotka ovat aiheuttaneet kohtuutonta melua 
alueelle ja ympäristön saastumista. Takapihamme reunalla virtaavasta ojasta on 
säännöllisin väliajoin löytynyt öljyä. Marjapensaamme sijaitsevat aivan takapihamme 
reunassa ja koska ojassa mitä ilmeisemmin on öljyn lisäksi myös muita 



ympäristömyrkkyjä, jotka ovat peräisin nykyisen teollisuusalueen yrityksistä, emme 
uskalla enää antaa lastemme syödä marjoja ennen kuin maa- perä ja oja on tutkittu 
ja korjaavat toimenpiteet suoritettu. 

8.      SALKOLANPUISTON PILAANTUMINEN 

Kaavoittaminen aiheuttaisi mitä todennäköisimmin Vantaan puolelle jäävän 
virkistysalueen, Saikelanpuiston ympäristön pilaantumisen entisestään. Tuo 
kappaleessa 9. mainittu oja kuu- luu myös Saikelanpuiston alueeseen. 

10.    YHTEENVETO 

Koska suunnitteilla olevan kaavoituksen lopputulos aiheuttaisi niin monella tapaa 
kohtuuttoman rasituksen asuinalueen ihmisille, kaavoitussuunnittelu tulisi lopettaa ja 
keskittyä ensisijaisesti olemassa jo olevien yritysten aiheuttamien ympäristötuhojen 
korjaamiseen. Ratkaisuna ehdotamme, että uudeksi työpaikka-alueeksi etsittäisiin 
alue, missä sen välittömään läheisyyteen ei jää asuinasutusta. 

Haluamme tiedon kaavan etenemisestä ja/tai muista siihen liittyvistä toimenpiteistä 
kirjeitse. 

 

Heikki Helasuo 

Vanhan teollisuusalueen ja Vantaan pientaloalueen väliin on vanhassa suunnitelmassa 
katsottu tarpeelliseksi jättää suojavyöhyke, miten ovat asiat nyt muuttuneet kun 
katsotaan, ettei suojavyöhykettä enää tarvita? 

Alueesta käytetään tarkoituksella harhaanjohtavaa nimitystä työpaikka-alue, vaikka jo 
nykyinen toiminta alueella on selvästi pienteollisuutta. Todennäköisesti myös 
suunnitteilla olevalle alueelle tulee samantyyppistä toimintaa, jos se toteutuu.. 

Nykyisen alueen toiminnalla on jo nähty haittavaikutuksia lähiympäristöön, joka on 
tiheää pientaloaluetta mm meluhaitat ja saastunut ilma ja saastuneet pintavedet. 
Viimeisin tapahtuma oli kesäkuun alussa tapahtunut suurpalo alueella, joka 
myrkyllisillä palokaasumaan vaaransi lähialueita. Nämä haitat tulisivat oleellisesti 

vielä suurenemaan ilman välissä olevaa suojaavaa metsävyöhykettä. 

Metsävyöhykkeen poisto vaikuttaa myös rajanaapureiden tonttien arvoon, kun 
näköyhteys teollisuusalueelle syntyy. 

Suunnitteilla oleva alue on kokonaan Tuusulan aluetta, mutta lain mukaan on 
naapureita kuultava huolimatta siitä, että ne eivät ole saman kunnan alueella. Nain on 
varmaan osin tehtykin, mutta Vantaan kaupungilla naista asioista vastaavat henkilöt 
eivät olleet kuulleet suunnitelmasta, samoin kuin Vantaan puolella toimiva 
omakotiyhdistys 



Suunnitteilla oleva alue on nykyisin vilkkaassa virkistyskäytössä, joka on myös 
otettava huomioon. Onko kunta antamassa liikaa periksi aktiiviselle yksityiselle 
henkilölle, joka ajaa vain omaa etuaan, välittamatta seuraamuksista.. 

 

Kari ja Ritva Nieminen 
Hyrylän 404 /RN:o 1:946 
 
Vastustamme Kelatien teollisuusalueen laajennusta, koska meluhaitat kasvavat 
huomattavasti jo nykyisten meluhaittojen lisäksi. Omakotialueella kiinteistöjen arvo 
laskee. Lisäksi tulee kaikenlaisia pölylaskeumia.   
 
 

Vantaan kaupunki 

Tuusulan kunta on käynnistänyt asemakaavan muutoksen, jolla laajennetaan Kelatien 
työpaikka-aluetta. Vireilletuloilmoitus (OAS) on saapunut 7.6.2011. 

Vantaan  Vierumäen asuntoalue rajoittuu suoraan Tuusulan ja Vantaan kuntarajaan ja 
nyt laadittavaan asemakaavan muutosalueeseen. Vantaan kaupunki on yksi 
merkittävä osallinen kaavatyössä. Lisäksi olisi suotavaa, että osallisiksi merkitään 
myös Korson omakotiyhdistys ry. sekä Korson aluetoimikunta. 

Nyt kaavoitettavalla alueella on voimassaolevassa asemakaavassa merkittävä tehtävä. 
Se on toiminut suoja-alueena toimivan Kelatien työpaikka-alueen ja Vierumäen 
omakotialueen välillä. 

Riittävä suojavyöhyke ja maankäyttömerkinnät 

Työpaikkatoimintojen ja asutuksen väliin tarvitaan aina riittävästi suoja-aluetta. 
Nykyisen suoja-alueen pienentäminen ei ole toivottavaa, koska se jo nykyisellään on 
paikoitelleen riittämätön. 

Kelatien alueella on jo nykyisen asemakaavan puitteissa ollut toimintaa, josta on 
aiheutunut haittaa läheiselle omakotiasutukselle. Alueella toimii nyt ainakin puun- ja 
metallin murskaamot, joista on - Vantaan puolen asukkailta - tullut paljon valituksia / 
ilmoituksia mm. melusta, pölystä ja lähimetsän roskaantumisesta. Ko. toiminnoilla on 
ympäristöluvat ja niitä valvoo Uudenmaan ELY-keskus.  

Asemakaavan käyttömerkinnällä on ratkaiseva merkitys, kun sovitetaan 
työpaikkatoimintoja   ja asutusta. Koko Kelatien alueella tulisikin käyttää TY-
merkintää, mikä huomioi läheisen asuntoalueen asettamat rajoitukset toiminnoille.  

Kelatien hulevedet 

Peruskartan mukaan kaava-alueelta vedet virtaavat Vantaan puolelle, jossa on kaksi 
ojan haaraa nimellä Vierumäenoja. Ojat kulkevat asutuksen keskellä ja eteläisessä 
haarassa on ollut tulvaongelmia. Paikoitellen purossa on Vantaan puolella 



luontoarvoja, mm. kasvistollisia arvoja ja myös morfologialtaan lähes luonnontilaisia 
jaksoja. 

Kelatien työpaikka-alueen hulevedet johdetaan Vantaan Vierumäenojaan ja 
Vallinojaan ja edelleen Rekolanojan ja Keravanojan kautta Helsingin Vanhankaupungin 
lahteen.  

Alueen laajentaminen ja vettä läpäisemättömän pinnan lisääntyminen kasvattaisi 
hulevesien määrä Vierunmäenojassa. Nykyisellään Vierumäen eteläisessä haarassa on 
esiintynyt tulvimista tonteille, joka on edellyttänyt aktiivista siivousperkausta 
purouomassa.  

Kaavamuutoksessa on huomioitava, että maankäytön muuttuminen luonnontilaisesta 
metsämaasta teollisuusalueeksi heikentää todennäköisesti huleveden laatua 
vastaanottavissa Vantaan vesistöissä. 

Hulevesien määrällisessä ja laadullisessa hallinnassa tulisi suosia ensisijaisesti 
hulevesien käsittelyä ja hyödyntämistä syntypaikalla. Tämän varmistamiseksi olisi 
tarpeellista, että asemakaavan muutosalueella laaditaan hulevesien 
hallintasuunnitelma. 

Alueen vesihuolto 

Kelatien työpaikka-alue ja esitetty laajennus liittyvät Vantaan Vierumäen ja Korson 
alueen kunnallistekniikkaan. Alueen nykyinen vesihuolto hoidetaan D160 vesijohdolla 
ja D250 jätevesiviemärillä. Em. vesihuoltoverkoston liitosputkien siirtokapasiteettiä ei 
tulisi ylittää. 

 

Kortteli 81384 tontti 6 

Vastustamme kaavamuutosta. Kelatiellä toimii kyseenalaisia yrityksiä, jotka eivät 
huolehdi ympäristöstään, ja kyseinen kaavamuutosta hakeva maanomistaja ei tunnu 
näistä välittävän. Jo tällä hetkellä ulkoilumaastot ovat saastuneita lian ja roskien 
peitosta, jonka ympäristövaikutusta ihmisille ei varmastikaan ole tutkittu.  

Kun aiemmin tehtiin kaavamuutos Kelatien teollisuusaluetta varten, perusteltiin 
teollisuuden haittaamattomuutta suojavyöhykkeellä (metsäalue Kelatien ja Korson 
omakotialueen välillä), jonka nyt maanomistaja haluaa kaavoittaa uudelleen. Tämä on 
mielestämme ristiriitaista. 

Toivoisimme Tuusulan kunnan virkamiesten tulevan selvittämään jo näkyviä 
ympäristövaikutuksia, joita Kelatien teollisuusalue aiheuttaa. Lisäksi muistuttaisimme, 
että nykyinen Kelatien ja Vantaan välinen metsäalue suodattaa lentomelua, ja 
lisärakentaminen ja metsän kaataminen vain lisäisi meluhaittaa. Myös tämä seikka 
tulisi tutkia, ennen kuin ratkaisuja tehdään kaavamuutosta varten. 

 



Maija ja Kim Väänänen 

Vastustamme Kelatien työpaikka alueen laajennusta. Asumme aivan alueen rajalla 
Vantaan puolella Vierumäen omakotitalo alueella.  

Meluhaitat ovat jo nyt kohtuuttomat. Lentokenttä, Kulomäentien liikenne, täyttömäen 
työmaaliikenne sekä Kelatien teollisuusalueen meluhaitta. Haluamme metsän säilyvän 
luonnollisena meluesteenä. 

10.6.2011 oli varoittava esimerkki alueen vaarallisuudesta. Meitä asukkaita ei millään 
tavalla informoitu tapahtuneesta. Saimme itse hankkia tietoa mahdollisista 
terveysvaikutuksista. 

 

Kirsi Nummelin 
kortteli 1241, RN:o 1:874 
 
Suunnitteilla oleva asemakaavaluonnos huolettaa meitä. Nykyiset Kelatien 
teollisuusrakennukset aiheuttavat jo nyt ympäristö- sekä meluhaittoja. Näitä haittoja 
ei olla riittävästi valvottu, jotta ne olisi yrittäjien toimesta hoidettu asian mukaisesti 
kuntoon. Näitä emme halua lisää nyt luonnostellulle alueelle. Tätä ei myöskään 
kukaan teistä haluaisi omalle takapihalleen. Ymmärrän sen, että alueelle saataisiin 
lisää työpaikkoja ja maanomistaja haluaisi hyötyä taloudellisesti omistamastaan maa-
alueesta, mutta tässäkin on oltava joku raja.  

Jos asemakaavaluonnos etenee tästä edelleen suunnittelijan pöydälle, niin kaavaan on 
saatava ehdottomasti suojavyöhyke omakotitaloalueen ja rakennettavan alueen väliin. 
Tälle suoja-alueelle on kaavassa määrättävä tarkasti istutus tai vastaava näkö- ja 
äänisuoja. Asemakaavaan tulee olla varattu vain toimisto- ja palvelurakennuksille ei 
missään nimessä enää teollisuus- tai tuotantolaitoksille.  

Pyydän ystävällisesti, että otatte myös meidät Vantaan Vierumäessä asuvat huomioon 
eikä asiaan vaikuta vain maanomistajan tahto.  

 

Ville ja Henna Järvelä 
092-081-0383-0035 
 
Haluaisin esittää mielipiteeni ko. kaavan muutoksesta, jota vastustan. Vantaalaisena 
Korson omakotitaloalueen asukkaana olen sitä mieltä, että muutoksella olisi todella 
merkittäviä haittavaikutuksia asuinalueeseemme, ja alue tulisi jatkossakin säilyttää 
maa- ja metsätalousalueena. Merkittäviä haittoja ovat esim. melun lisääntyminen 
alueella, joka jo nyt kärsii lentomelusta, ympäristövaikutukset kuten ympäristön 
saastuminen ja rumentuminen metsähakkuun ansiosta. Myös lähialueen asukkaiden 
terveys on uhattuna teollisuusalueella sattuvien vaaratilanteiden, kuten räjähdysten ja 
tulipalojen takia. Vetoan Tuusulan kunnan päättäjiin Korsolaisten pientalollisten, eli 



tavallisten perheiden puolesta asuinalueemme ennallaan säilyttämisestä. Meilläkin on 
oikeus puhtaaseen ja rauhalliseen elinympäristöön. 

 

Vesa-Matti Varis ja Sanna Kokkonen 

Vastustamme kaavamuutosta. Kelatiellä toimii kyseenalaisia yrityksiä, jotka eivät 
huolehdi ympäristöstään, ja kyseinen kaavamuutosta hakeva maanomistaja ei tunnu 
näistä välittävän. Jo tällä hetkellä ulkoilumaastot ovat saastuneita lian ja roskien 
peitosta, jonka ympäristövaikutusta ihmisille ei varmastikaan ole tutkittu.  

Kun aiemmin tehtiin kaavamuutos Kelatien teollisuusaluetta varten, perusteltiin 
teollisuuden haittaamattomuutta suojavyöhykkeellä (metsäalue Kelatien ja Korson 
omakotialueen välillä), jonka nyt maanomistaja haluaa kaavoittaa uudelleen. Tämä on 
mielestämme ristiriitaista. 

Toivoisimme Tuusulan kunnan virkamiesten tulevan selvittämään jo näkyviä 
ympäristövaikutuksia, joita Kelatien teollisuusalue aiheuttaa. Lisäksi muistuttaisimme, 
että nykyinen Kelatien ja Vantaan välinen metsäalue suodattaa lentomelua, ja 
lisärakentaminen ja metsän kaataminen vain lisäisi meluhaittaa. Myös tämä seikka 
tulisi tutkia, ennen kuin ratkaisuja tehdään kaavamuutosta varten. 

 
Tuire Liimatainen 
Virpilä, RN:o 1:1578 
 
Vastustan Kelatien työpaikka-alueen kaavamuutosta. Alue on kaavoitettu 
maakuntakaavassa virkistys- ja suoja-alueeksi teollisuusalueen ja asuinalueen väliin. 
Kelatien työpaikka-alueen laajennus tulisi vaikuttamaan oleellisesti Vantaan 
Vierumäen omakotitaloalueen asumisviihtyvyyteen. Kyseinen metsä- ja peltoalue 
toimii paitsi suoja-alueena kelatien teollisuusalueelle myös huomattavana lentomelun 
vaimentajana. &#8232; Kelatien työpaikka-alueen laajennusta ei voida tarkastella 
pelkästään Tuusulan kunnan sisäisenä kaavamuutoksena, vaan huomioon on otettava 
sekä lähialueiden asukkaat että muu ympäristö. Alue on erittäin tarpeellinen 
nimenomaan metsä- ja maatalouskäytössä, koska se pystyy absorboimaan osan 
lentoliikenteen ja erityisesti myös maaliikenteen (Tuusulanväylä, Kelatie, 
Kulomäentie) aiheuttamasta melusta ja muista päästöistä. Kelatien laajennus 
vaikuttaisi myös liikennemäärien kasvamiseen radikaalisti. Tämä ei ole suotavaa 
muutoin rauhallisen asuinalueen liepeillä. &#8232; Kulomäentien eteläpuolella 
(kaavamuutosalueen kaakkoispuolella) on ns. Kulomäen jätevuori, josta on tarkoitus 
valmistumisen jälkeen tehdä koko alueen asujaimistoa palveleva virkistys- ja 
ulkoilualue. Kelatien työpaikka-alueen laajennus koskisi tuolle virkistys- ja 
ulkoilualueelle luonnollisen jatkumon tuovaa metsäaluetta, joka on jo nyt virkistys- ja 
ulkoilualueena. 

Yhteenvetona: &#8232; Vastustamme asemakaavan muutosta sillä perusteella, että 
se vähentää olemassaolevia ja suunniteltuja virkistys- ja ulkoilualueita alueella. 



Lisäksi asemakaavan muutos vaikuttaisi Vierumäen asuinalueen melutasoon 
haittaavasti, kun sekä lentomelulta että maaliikenteen melulta suojaava metsäalue 
joko poistuisi kokonaan tai pienenisi huomattavasti. 

 

Kaija Meriläinen 
Virpilä RN:o 1:578 
 
Vastustan Kelatien työpaikka-alueen kaavamuutosta. Alue on kaavoitettu 
maakuntakaavassa virkistys- ja suoja-alueeksi teollisuusalueen ja asuinalueen väliin. 
Kelatien työpaikka-alueen laajennus tulisi vaikuttamaan oleellisesti Vantaan 
Vierumäen omakotitaloalueen asumisviihtyvyyteen. Kyseinen metsä- ja peltoalue 
toimii paitsi suoja-alueena kelatien teollisuusalueelle myös huomattavana lentomelun 
vaimentajana. 

Kelatien työpaikka-alueen laajennusta ei voida tarkastella pelkästään Tuusulan kunna 
sisäisenä kaavamuutoksena, vaan huomioon on otettava sekä lähialueiden asukkaat 
että muu ympäristö. Alue on erittäin tarpeellinen nimenomaan metsä- ja 
maatalouskäytössä, koska se pystyy absorboimaan osan lentoliikenteen ja erityisesti 
myös maaliikenteen (Tuusulanväylä, Kelatie, Kulomäentie) aiheuttamasta melusta ja 
muista päästöistä. Kelatien laajennus vaikuttaisi myös liikennemäärien kasvamiseen 
radikaalisti. Tämä ei ole suotavaa muutoin rauhallisen asuinalueen liepeillä. 

Kulomäentien eteläpuolella (kaavamuutosalueen kaakkoispuolella) on ns. kulomäen 
jätevuori, josta on tarkoitus valmistumisen jälkeen tehdä koko alueen asujaimistoa 
palveleva virkistys- ja ulkoilualue. Kelatien työpaikka-alueen laajennus koskisi tuolle 
virkistys- ja ulkoilualueelle luonnollisen jatkumon tuovaa metsäaluetta, joka on jo nyt 
virkistys- ja ulkoilualueena. 

Yhteenvetona: 

Vastustamme asemakaavan muutosta sillä perusteella, että se vähentää 
olemassaolevia ja suunniteltuja virkistys- ja ulkoilualueita alueella. Lisäksi 
asemakaavan muutos vaikuttaisi Vierumäen asuinalueen melutasoon haittaavasti, kun 
sekä lentomelulta että maaliikenteen melulta suojaava metsäalue joko poistuisi 
kokonaan tai pienenisi huomattavasti. 

 

Veli ja Laina Tuomainen 

Viitaten kirjeeseenne koskien Kelatien työpaikka-alueen laajennus, asemakaavan 
muutosta nro 3489. 

Vastustamme aietta. Perusteena alueen sijoittuminen omakotiasutuksen rajaan kiinni. 
Rakennusaikainen melu ja mahdolliset päästöt, myös työkoneet ja lisääntyvä liikenne. 
Mahdolliset haitat omakotiasutukselle tehtaiden valmistuttua. 



 

Suvi ja Veli-Pekka Juntunen 

Vastustamme suuresti kaavamuutosta sillä se vaikuttaa erittäin haitallisesti 
asuinalueen turvallisuuteen, elinoloihin ja ympäristöön. 

Meluhaitat: Alueemme on lentomelualuetta, välissä oleva metsä vaimentaa melua. 
Mikäli alueelle rakennetaan teollisuusalueella & asfaltoidulla pinnoilla, alueen melutaso 
nousee. Nykyistä alueen yrityksistä mm. Tikkurilan romu Oy sekä Destamatic Oy 
aiheuttavat melua. Ja roskaa/saastuttaa aluettamme. 

Tapaturmariskit: Alueella on sattunut vakavia onnettomuuksia, pahin niistä on 
laittoman dynamiittivaraston räjähdys ja 10.6.2011 romuttamo alueella syttynyt 
tulipano. Vuonna 2009 teollisuushallissa oli tulipalo, joka vaati yhden henkilön 
hengen! Nyt saa jo luvan riittää! 

Vaikutukset asukkaiden terveyteen, elinoloihin, ympäristöön henkiseen hyvinvointiin 
eivät ymmärrä pysähtyä kunnan rajalle. 

 

Aino-Maria ja Juho Tornberg 

Tuusulan kunta on päättänyt käynnistää kaavoituksen Kelatien työpaikka-alueen 
laajentamiseksi, yksityisen maanomistajan aloitteesta. 

Kyseisessä kaavoituksessa kaavoitetaan pääasiassa Tuusulalaisen yksityishenkilön 
omistamia maita. Alueella kunnan maanomistus on erittäin vähäistä. 

Olemme kyseisen alueen välittömiä rajanaapureita. Tästä huolimatta meille ei ole 
tullut Tuusulan kunnalta tietoa kaavoitushankkeesta. Osa naapureista on tiedotteen 
saanut, mutta meille sitä ei ole tullut. 

Nykyisellään suunnittelualueella on suurimmaksi osaksi voimassa 3.4.1996 
vahvistettu kelatie II asemakaava. (kaava nro 3272). Suunnittelualue on siinä 
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi. Maa- ja metsätalousalue on aikoinaan jätetty 
kaavoituksessa suojavyöhykkeeksi Vantaan puolella olevan omakotialueen ja Kelatien 
teollisuusalueen väliin. 

Kaavoitushankkeella Tuusulan kunta on kaavoittamassa teollisuusaluetta kyseiselle 
suojavyöhykkeelle. 

Nykyinen Kelatien teollisuusalue on erittäin huonosti hoidettu. Alueella toimii useita 
yrityksiä, joiden toiminta aiheuttaa sekä saaste, että meluhaittoja ympäristöön. 
Alueella toimii myös yrityksiä, joilla ylipäätään ei ole toiminnalleen ympäristölupaa. 
Alueen ojat ja tienpientareet ovat täynnä vanhoja autonromuja ja muuta roskaa. 
Välittömästi alueen reunalla olevat metsäalueet ovat erittäin törkyisiä ja saastuneita.  



Pikemminkin Kelatien teollisuusalue tulisi saattaa kuntoon ja siellä olevat puutteet ja 
laiminlyönnit joidenkin yritysten toiminnassa tulisi korjata. 

Kelatien teollisuusalueella on tapahtunut useita onnettomuuksia. Vakavimpana 
laittoman räjähdevaraston räjähdys sekä tulipaloja, joista viimeisin nyt kesäkuussa 
2011. Sammutustyöt kestivät koko päivän, tie oli eristetty ja alueelta nousi erittäin 
sankka, myrkyllinen musta savu. 

Jos tällaisen alueen kaavoitusta jatketaan nyt suojavyöhykkeenä toimivalle alueelle, ei 
mitenkään voida taata Vantaan puoleisella omakotialueella asuvien turvallisuutta tai 
terveellistä elinympäristöä. 

Nykyinen suojavyöhyke ja siinä olevat puut, kasvillisuus ja korkeuserot on 
pysäyttänyt alueelta nousevaa pölyä, melua ja muuta saastetta. Jos metsäalue ja 
luonnostaan alueella olevat korkeuserot muutetaan teollisuusalueeksi, menetetään 
samalla myös suoja alueen haitoilta. 

Asemakaavaa laadittaessa on selvitettävä suunnitelman toteutumisen 
ympäristövaikutukset. Selvityksen on annettava riittävät tiedot kaavan vaikutuksista, 
ja on varmistuttava että luodaan myös edellytykset seuraaville seikoille: 

Turvallisen, terveellisen, viihtyisän, sosiaalisesti toimivan ja eri väestöryhmien, kuten 
lasten, vanhusten ja vammaisten, tarpeet tyydyttävän elin- ja toimintaympäristön 
luominen 

Rakennetun ympäristön kauneuden ja kulttuuriarvojen vaaliminen sekä suunnitelman 
vaikutukset kaupunkikuvaan ja maisemaan. 

Luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen säilyminen 

Ympäristönsuojelun huomioiminen ja ympäristöhaittojen ehkäiseminen 

Yhdyskuntien toimivuus ja hyvä rakentaminen 

Vaikutukset maa- ja kallioperään, veteen, ilmaan ja ilmastoon 

Rakennettua ympäristöä ja luonnonympäristöä tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä 
arvoja saa hävittää. Kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava 
riittävä määrä puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita.  

Näkemyksemme on että Tuusulan kunta ja maanomistaja eivät mitenkään voi 
osoittaa, etteikö tämä kaavoitus aiheuttaisi edellä mainittujen asioiden laiminlyömistä, 
tai että nämä asiat tulisi kuntoon tässä kaavoituksessa.  

Kaavoituksessa ei ole mahdollista osoittaa, etteikö tämä vaikuttaisi haitallisesti 
rakennetun alueen ilmeeseen, tai etteikö tästä aiheutuisi kohtuutonta haittaa alueella 
asuville ihmisille. 

Kaavamuutoksen myötä ei voida taata alueen asukkaille turvallista, terveellistä ja 
viihtyisää elinympäristöä. 



Teollisuusalueilla sijaitsevissa rakennuksissa on monesti jonkinlaisia määriä mm. 
Kaasupulloja ja kemikaaleja, jotka aiheuttavat välittömän riskin lähialueen asukkaille. 
Vaikka näiden varastointi tapahtuisi täysin laillisesti, ei tällaista varastoa voida 
perustaa kiinni asuintonttiin. Varastointi vaatii luvan johtuen juuri näiden tuotteiden 
haitallisuudesta ihmisille ja ympäristölle. 

Teollisuus vaatii raskasta liikennettä, sekä näiden autojen lastaamista ja purkamista. 
Välittömässä läheisyydessä tapahtuva raskaan liikenteen ajo, sekä lastaaminen ja 
purkaminen aiheuttaa huomattavaa meluhaittaa. Talvella rekat käyvät yli yön ja 
lastaaminenkin tapahtuu monesti virka-ajan jälkeen. Lisäksi alueet ovat monesti 
asfaltoituva ja erittäin voimakkaasti valaistuja. Alueen vieressä asuvalle 
omakotiasukkaalle tämä tarkoittaa sitä, että alueelle ei laskeudu yö koskaan. Lisäksi 
suuret asfalttikentät eivät syö melua, vaan päinvastoin jopa vahvistavat sitä. 

Alueella olevat lapset eivät saa turvallista ja terveellistä elinympäristöä. Lasten 
leikkipaikan ei tule sijaita teollisuusalueella. Nykyään alueella voi huoleti päästää 
lapsen pihalle leikkimään, mutta tämän teollisuusalueen laajenemisen jälkeen on 
alettava vahtimaan, ettei lapsi yllättäen leiki jonkin varaston lastauspihalla. 

Vaadimme, että nykyinen suojavyöhyke tulee säilyttää Kelatien teollisuusalueen ja 
Vantaan puolella olevan omakotialueen välissä. 

 

Sonja Pihlaja 

Vastustan kommentoitavana olevaa kaavamuutosta, joka sijoittaisi vakavia 
ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuusalueen kiinni pientaloalueeseen, lisäisi 
merkittävästi alueen melukuormitusta, ja vaikuttaisi ratkaisevasti alueen rajalle 
sijoittuvan pientaloalueen viihtyvyyteen sekä tonttien ja asuntojen arvoon. 

Kaavamuutosta arvioitaessa tulee huomioida, että asuinalueen suojaaminen 
teollisuusalueen laajennuksen haitoilta vaatisi mittavia investointeja. Tarvittavien 
suojarakenteiden kustannukset tulee selvittää asiantuntija-arvioihin ja 
ennakkotapauksiin perustuen. Samoin tulee arvioida todennäköisyys asuinalueille 
sallitun korkeimman melukuormituksen ylittymisestä kaavamuutoksen seurauksena. 
Näiden perustella tulee harkita kaavamuutoksen tarkoituksenmukaisuus uudelleen.  

Kaavamuutoksesta riippumatta Kelatien nykyisen teollisuusalueen vakavia 
ympäristöhaittoja aiheuttavien yritysten toimintaan on puututtava, ja valvontaa 
tehostettava. 

Kelatien työpaikka-alueen ja sen laajentamisen haitat tarkemmin kuvattuna: 

Melu 

Suojaavan metsän kaataminen ja korvaaminen teollisuusrakentamisella lisäisi 
lentomelun vaikutusaluetta ja haittoja lisäisi nykyisin Kelatien alueella korkealla mäen 
päällä toimivien yritysten toiminnasta aiheutuvan melun vaikutusaluetta ja haittoja – 



meluarvot jo nykyisellään lähellä sallittua ylärajaa toisi mukanaan uuden 
teollisuusalueen toiminnasta aiheutuvaa melua 

Maaperän saastuminen  

Kelatien alueen tonteilla on todettu maaperän saastumista - rakennuslupaa 
haettaessa saastunut maaperä on velvoitettu korvaamaan kokonaan tai osittain 
vähintään 6 tapauksessa.  

Saastuneen maaperän korvaamisen sijaan nyt ehdotetaan kaavoitettavaksi 
”puhdasta” aluetta tontti- ja rakennusmaaksi, jotta maaperän kallista vaihtamista ei 
tarvitse tehdä. Tällaista ympäristölle haitallista toimintaa ei tulisi sallia. 

Ympäristön saastuminen 

Jo nykyisin, kaavaehdotusta merkittävästi pienemmällä alueella Kelatiellä toimivat 
yritykset tuottavat erittäin merkittäviä ympäristöhaittoja. Alueen yrityksista on 
valitettu runsaasti - mm. Destamatic, Tikkurilan Romu, sekä muut alueen 
romuttamot. 

Kelatien alueelta laskevissa ojissa on jatkuvasti havaittavissa öljyä. Mistä öljy on 
peräisin, ja kulkeutuuko vahingollisia aineita myös ojiin rajoittuvien pientalojen rajoilla 
kasvaviin omenapuihin ja marjapensaisiin? 

Valvonnan tehottomuus 

Alueella toimii edelleen yritys, jonka ympäristölupa on loppunut vuonna 2005. 
Ympäristölupaa on yritetty uusia vuosina 2007, ja 2010, mutta toiminta ei täytä 
ympäristövaatimuksia, joten lupa on evätty. Toiminta jatkuu edelleen ilman, että 
asiaan on pystytty puuttumaan.. 

Alueella toimivat yritykset eivät ylipäätään noudata ympäristöluvassa määriteltyjä 
edellytyksiä. Esimerkiksi ympäristölle haitallisen aineksen säilyttäminen hiekkakentillä 
suojaamattomalla maalla on yleistä. Ympäristön pitäminen kohtuullisena vaatii 
jatkuvaa asukasaktiivisuutta. 

Käytännön vaikutusmahdollisuudet siihen, millaisia yrityksiä alueelle sijoittuu ovat 
kaavan tultua hyväksytyksi erittäin pienet. Toimintansa aloittaneiden yritysten 
aiheuttamiin haittavaikutuksiin puuttuminen on erittäin hidasta, ja alueen asukkaiden 
kokemusten mukaan edes ympäristöluvan evääminen ei estä yritysten ympäristöä 
pilaavan toiminnan jatkumista.  

Tapaturmariskit ja vaaratilanteet 

Kelatien teollisuusalueella on sattunut vakavia onnettomuuksia ja läheltä piti 
tilanteita, pahimpana laittoman dynamiittivaraston räjähdys, ja viimeisimpänä 
romuttamo-alueella syttynyt tulipalo, jossa paloi ympäristön kannalta erittäin 
haitalliseksi luokiteltavia aineita. 

Alueen kiinteistöissä havaittu myös laitonta asumiskäyttöä, sekä rikollisuutta. 



Vaikutukset alueen viihtyvyyteen ja arvoon 

Toteutuessaan kaavamuutos laskisi merkittävästi teollisuusalueen rajalle sijoittuvien 
tonttien ja pientalojen arvoa, sekä alueen viihtyvyyttä ja virkistyskäyttöä. 

Ennen kuin kaavahanke etenee, riippumattomat asiantuntijaselvitykset 
tarvitaan ainakin seuraavista: 

• Kelatien nykyisen alueen maaperän saastuminen on selvitettävä myös muilta 
osin kuin niiltä tonteilla joille haetaan rakennuslupaa. Tämän jälkeen tulee 
arvioida, saataisiinko työpaikka-alueen laajennustarve toteutettua rakentamalla 
lisää jo kaavoitetulle alueelle (esim. siten, että Tuusulan kunta osallistuu 
saastuneen maaperän vaihtamisen kustannuksiin). 

• Miten suojaavan metsän kaataminen ja korvaaminen teollisuushalleilla ja 
asfaltoiduilla pinnoilla vaikuttaisi meluhaittoihin, ml. lentomelu sekä 
teollisuusalueella nyt toimivien yritysten aiheuttama melu, sekä Kelatien 
raskaan liikenteen melu. Akustiikan ja melun asiantuntijoiden tulee selvittää, 
millä todennäköisyydellä asuinalueille sallitut melutasot ylittyisivät Vantaan 
puolella  kaavamuutoksen myötä. Vrt. vaikutukset Vantaan alueen 
rakennuskaavaan. 

• Tulee selvittää Kelatien nykyisen alueen toiminnasta ympäröivälle asutukselle 
aiheutuvat haitat ml. pöly, melu, paloturvallisuus, maaperän saastuminen ja 
hulevedet alueelta: mitä aineita Kelatien alueelta kulkeutuu ympäröivään 
maastoon ja maaperään, sekä niiden aiheuttamat terveyshaitat ja rajoitukset 
esim. alueen hyötypuutarhojen käyttöön. 

Näiden selvitysten perusteella on arvioitava rakentamiskustannukset 
tarvittaville melu-, pöly- ja mahdollisille pohjavesisuojille, jos Kelatien 
teollisuusalueen raja siirtyy entistä lähemmäksi asutusta. 

o Suojarakenteiden tarvetta arvioitaessa huomioitava mm. Vaasan hallinto-
oikeuden päätös ja perustelut Tikkurilan Romun tapauksessa: millaiset 
suojarakenteet alueella toimivien yritysten on rakennettava ympäröivän 
asuinalueen suojaamiseksi Kelatien toiminnan haitoilta. 

• Kun asianmukaisten suojarakenteiden tarve ja kustannukset tiedetään, on 
arvioitava uudelleen löytyykö alueelle yrityksiä, jotka ovat valmiita mittaviin 
investointeihin, joita velvoitetaan tekemään toimittaessa näin lähellä 
asuinaluetta. 

Mikäli kaavamuutos edelleen nähdään järkeväksi toteuttaa jossakin 
muodossa: 

• Kaavan tulee kuvata yksiselitteisesti millaista toimintaa alueella sallitaan 
harjoitettavan. Kaavan ei tule sallia nykyisen kaltaista ympäristölupaa vaativaa, 
ja ympäristöhaittoja aiheuttavaa toimintaa. 



• Tulee kuvata millaiset pakotteet ja valvonta asetetaan sille, että alueella voi 
harjoittaa vain ja ainoastaan kaavan mukaista toimintaa. 

• Mahdollisimman paljon puustoa säilytettävä maisemallisista,  sekä ääntä 
eristävistä syistä. 

• Työpaikka-aluetta ei missään olosuhteissa tule laajentaa kiinni asuinalueeseen, 
vaan viheraluevyöhyke puustoineen on säilytettävä asuinalueen ja 
teollisuusalueen välissä. 

LIITE 1 

Kelatien alue 1996 kaavoitettu ns. työpaikka-alueeksi 1996. Kaavaa perusteltiin mm. seuraavasti: 

• Kelatien romuttamo- ja varastoalueen ”siistiminen” osaksi seudullista Maantiekylän 
työpaikka-aluetta 

• Alueella havaittujen saastuneiden maaperäkohtien kunnostaminen rakentamiselle 
• Turvata kaavalla riittävät suojavyöhykkeet Vantaan asutusta vastaan 

 

Havaintojen mukaan edellisen kaavamuutoksen tavoitteet eivät ole toteutuneet – ks. liittenä olevat 
kuvat. Nyt kommentoitavana olevaa kaavamuutosta perustellaan samoilla asioilla.  

Miten varmistetaan, että tavoitteet toteutuvat ja myös nykyisen alueen haitat korjataan? 

Kelatien työpaikka-alueella sallitaan nykyisessä kaavassa ympäristöä vahvasti rasittavaa toimintaa, 
joka ei ole missään mielessä rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön. 

 

   Kuva 16.6.2011 – Kelatien työpaikka-alue 

Puunmurskausta (ns. esimurskaus) ja muuta pölyä tuottavaa toimintaa harjoitetaan ulkona, jolloin 
pöly kulkeutuu ympäröivälle alueelle.  



  Kuva 16.6.2011 – Kelatien työpaikka-alue 

Maaperän saastuminen jatkuu, kun ympäristölle haitallista ainesta varastoidaan päällystämättömillä 
heikkakentillä. 

  Kuva 16.6.2011 – Kelatien työpaikka-alue 

Kelatien alueelta öljy yms. muut ympäristölle haitalliset aineet kulkeutuvat Vantaan puolen 
asuinalueelle Kelatien alueelta laskevia ojia pitkin (vrt. Kelatien alue korkeammalla). Ojissa on 
silmämääräisesti havaittavissa öljyä. Samoin alueelta laskeva vesi on usein ruosteesta sameaa. 

Antaisitko sinä lapsesi uittaa laivoja näissä ojissa? Entä syödä omenoita ojan vieressä kasvavasta 
puusta? 

 



    

Kuva 16.6.2011 – Kelatien työpaikka-alueelta laskeva oja 

Ympäröivää aluetta suojaamaan on rakennettu suojavalleja, jotka mätänevät ja löyhkäävät 
lämpimällä, ja höyryävät kylmällä säällä. 

 

   

Kuva 16.6.2011  Kelatien työpaikka-alue  

Vaasan hallinto-oikeus näki tarpeelliseksi massiivisemman suojarakentamisen Kelatien alueen 
yrityksen toiminnan haittojen ehkäisemiseksi ympäröivälle asutukselle (Tikkurilan Romu).  

Ko. yritys toimii n. 250 metrin päässä lähimmästä asutuksesta.  

Millaiset suojarakenteet tarvittaisiin mikäli vastaavaa toimintaa harjoitettaisiin kaavaehdotuksen 
mukaan asutuksen rajalla?  

Paljonko tarvittavien melu-, pöly- ja pohjavesisuojien rakentaminen maksaisi? 

 



  

Kuva 16.6.2011  Kelatien työpaikka-alue  

Kelatien alueella on sattunut vakavia onnettumuuksia, mm. tulipaloja. Viimeisimpänä tulipalo 
Vannekujalla 10.6.2011.  

Miten turvataan asuinalueen paloturvallisuus, jos teollisuusalue laajennetaan kiinni pientalo-
alueeseen? 

 

Kuva 10.6.2011  Kelatien työpaikka-alue  

Katso artikkeli 

http://omakaupunki.hs.fi/paakaupunkiseutu/uutiset/raju_tulipalo_nakyi_vantaalle-
katso_kuvat/?ref=tf_iOKboksi_p1 



 
 
Korso-Seura ry 
Eija Pere 
 
Korso - Seuran johtokunta käsitteli kokouksessaan 15.6.2011 vireille pantua Kelatien 
asemakaavamuutosta nro 3489. Muutoksessa esitetään aiemmin hyväksytystä 
kaavasta ja sen reunaehdoista sekä alueen käyttöä koskevista määräyksistä poiketen 
koko alueen muuttamista työpaikka-alueeksi.  

Suunnittelualueen maankäytöksi on asemakaavassa hyväksytty maa- ja metsätalous 
sekä asuminen. Reunaehtoina ovat asumisen turvaaminen, tarpeellisten 
ulkoiluyhteyksien osoittaminen sekä suojavyöhykkeiden tarkentaminen ulkoisten 
rajojen myötä. Lisämääräyksenä alueen käytölle on maa- ja metsätalous sekä lupa 
peruskorjata, laajentaa ja korvata uusilla nyt alueella oleva rakennuskanta huomioon 
ottaen lentomelun edellyttämä äänieristys. 

Välittömästi kaavamuutosalueen rajalla Vierumäen alueella vakinaisesti asuvat 
korsolaiset eivät yhteydenottojen perusteella näe mitään tarvetta muutokseen. Sen 
sijaan on ilmennyt, ettei voimassa olevia teollisuusrakentamiseen eli nykyisin 
työpaikkarakentamiseen liittyviä kaavamääräyksiä ja sen reunaehtoja ole noudatettu 
lukuisista ympäristöviranomaisten- ja kunnan valvovien viranomaisten määräyksistä 
huolimatta. Romuttamo- ja varastoalue tilapäisen rakennusluvan vanhennuttua jatkaa 
toimintaansa ja laajentuu sekä saastuttaa maaperää edelleen. Maaperää ei ole 
kunnostettu eikä aluetta siistitty työpaikka-alueeksi sopivaksi. 

Edellä esitettyyn viitaten alue tulee säilyttää olevan asutuksen suojavyöhykkeenä ja 
alueen asukkaiden ulkoilu- ja virkistysalueena. Alueella olevat kalliomäet ja 
havupuuvaltainen sekametsä toimivatkin välttämättömänä asutuksen suoja-
vyöhykkeenä.                                                                                                
Lisäksi tulee ottaa huomioon, että Ympäristöministeriö vahvisti 8.11.2006 Uudenmaan 
maakuntakaavan, jossa suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle, osin 
viheralueelle ja ylijäämämaillekin on varattu alue käytön jälkeen virkistykseen ja 
ulkoiluun.  Ympäristöministeriön vahvistettua Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan 
22.6.2010 ei tehty suunnittelualuetta koskevia muutoksia tai tarkennuksia. 
Suunnittelualuetta ei siis missään vaiheessa ole hyväksytty eikä katsottu työpaikka-
alueeksi sopivaksi. 

Uudenmaan maakuntakaavaa uudistettiin ja 2. maakuntakaavaluonnos hyväksyttiin 
maakuntahallituksessa 12.10.2010 ja käsiteltiin Tuusulassa 29.4.2011. Tultuaan 
hyväksytyksi Ympäristöministeriössä luonnos merkitsee muutoksia Tuusulan osalta.  
Alue ja yhdyskuntarakennetta eheytetään metropolimaakunnan kilpailukyvyn 
vahvistamiseksi. Tämän mukaan taajamatoimintojen alue laajenee työpaikka-alueeksi 
lännessä (Focus) ja pienenee pohjoisessa. Erikseen on merkitty irralliset suuret 
työpaikkarakentamisen alueet ja taajamien reuna-alueet, jotka eivät sovellu 
asumiseen kuten esim. Focus.                                   



Kelatien suunnittelualue on taajama-asumista eikä sisälly luonnoksessa mainittuihin 
työpaikkarakentamisen alueisiin.  Onkin toivottavaa, että Tuusulan kunta 
kaavasuunnittelulla osoittaa alueelle nyt sopimattomille ja kaavamerkinnöistä 
piittaamattomille yrityksille maata ko. teollisuudelle soveltuvalta mutta asumiseen 
soveltumattomalta alueelta sekä ennen kaikkea tehostaisi kaavan toteutumisen 
valvontaa.  

Ihmetystä on herättänyt yhden maanomistajan kanssa 13.5.2011 tehty ja 23.5.2011 
hyväksytty käynnistämissopimus välittömästi 2. maakuntakaavaluonnoksen tultua 
käsiteltyä kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa 29.4.2011. 
Aikataulun mukaan asemakaavaluonnoksen on tarkoitus olla valmis syksyllä 2011 ja 
ehdotuksen tulla hyväksytyksi talvella 2011 - 2012.                                     

2.  maakuntakaavaluonnoksen on tarkoitus valmistua talven 2011 ja kesän 2012 
välisenä aikana ja hyväksymisen ympäristöministeriössä 2012 loppuun mennessä.  

Mielipiteenilmaisuun osallistumis- ja arviointisuunnitelman sisällöstä 1.6.2011 
tapahtuneen vireillepanon jälkeen jätettiin yleisenä kesäloma-aikana ensin 6.6. - 20.6. 
ja sitten korjattuna 30.6.11 saakka.  Asukkaiden näkökulmasta, hyvän naapurikunnan 
kanssa tehtävän yhteistyön sekä hyvän hallintokäytännön näkökulmasta pidämme 
aikaa liian lyhyenä ja ajankohtaa tarkoitushakuisesti valittuna.   

Olemme asukkailta saamamme tiedon ja paikallistuntemuksemme perusteella tuoneet 
esiin näkökohdat, joiden perusteella vastustamme Kelatien työpaikka-alueen 
laajennusta, asemakaavan muutosta nro 3489. Kiitämme Tuusulan kunnan 
kaavoitusta mahdollisuudesta ilmaista mielipiteemme ko. asiassa ja pyydämmekin 
saada tiedon kaavan etenemisestä kirjeitse. 

 

Ilmari Heinonen 

1.Yleistä 

Kuten tunnettua on, että Kelatien teollisuusalue alunperin muodostui ihan villisti ja 
sääntelemättömästi 1970-luvulla. Kelatiellä sattui vakava räjähdysonnettomuus 1980-
luvun alkupuolella. Sen jälkeen Tuusulan kunta havahtui ja alueen maankäyttöä ja 
kaavoitusta ruvettiin suunnittelemaan ja saattamaan jotakuinkin laillisille urille. 

Eräs fakta näyttänee unohtuneen Tuusulan kunnalta: Vierumäen omakotialue aivan 
Tuusulan rajan 

pinnassa oli jo muodostunut 1940-luvulla, jolloin ko. Aluekin kuului Tuusulan kuntaan. 
Vastikään reilu viikko sitten Kelatien romualueella oli vakava tulipalo, jota 
sammutettiin ilmasta käsinkin. Nyt aluetta aiotaan näköjään laajentaa. 

2.  Ympäristön totaalinen huononeminen 



Mikäli nyt kaavoituksen kohteena olevaa aluetta aiotaan laajentaa, se merkitsee 
ympäristön tilan erittäin suurta huononemista. Näin ei saa käydä. Melu, ilman laadun 
heikentyminen ja yleinen epäviihtyisyys läheisillä asuma-alueilla on seurauksena. 
Nykyistä tilannetta ei saa heikentää. Omakotialueen ja teollisuusalueen väliin on 
jäätävä viheralue puskuriksi. Vaikka työpaikkoja tarvitaan, ei saa tapahtua 
elinympäristön terveellisyyden ja viihtyisyyden kustannuksella. Yksityisen 
maanomistajan etu ei voi nousta yleisen edun edelle niin kuin tässä tulisi 
tapahtumaan. Tuusulalla ei ole mitään juridista pakkoa kaavoittaa ja hyväksyä 
maanomistajan vaatimuksia. 

3.  Loppuyhteenveto ja mielipide asiasta 

Hanke ja kaavamuutosesitys tulisi heti hylätä ja säilyttää ko. Suunnittelualue viher- ja 
suoja-alueena. Mikäli Tuusulan edelleen toimii vantaalaisasukkaiden vahingoksi, tulisi 
koko Kelatien alue siirtää Tuusulan kunnasta Vantaaseen, jolla on intressiä huolehtia 
alueen asukkaiden hyvinvoinnista toisin kuin Tuusulalla. 

 

Korson omakotialueen asukkaat 
Niko Kaistakorpi ja 205 muuta nimeä 
 
Me Korson omakotialueen asukkaat vastustamme otsikossa mainittua kaavamuutosta, 
sillä toteutuessaan se vaikuttaisi erittäin haitallisesti asuinalueemme turvallisuuteen, 
elinoloihin ja ympäristöön.  

Kaavamuutos tarkoittaisi, että nykyinen metsäalue Kelatien teollisuusalueen ja 
Vantaan omakotialueen välillä kaavoitettaisiin teollisuusalueeksi. Tällöin teollisuusalue 
sijoittuisi suoraan kiinni pientaloalueen rajaan. Puhumme teollisuusalueesta, sillä 
Kelatien alueella toimii mm. useita ympäristöhaittoja aiheuttavia yrityksia, joiden 
toiminta vaatii ympäristöluvan. 

Edellisen asemakaavan teon yhteydessä (1996) teollisuusalueen ja asuinalueen väliin 
halittiin jättää suojaava metsävyöhyke. Kohdissa jossa suojaavaa metsää ei ollut, 
maanomistaja velvoitettiin istuttamaan suojametsää. 

Nyt arvioitavan olevassa kaavaehdotuksessa suojametsä oltaisiin poistamassa 
kokonaan ja tuomassa teollisuus suoraan pientaloalueen rajalle. Teollisuusalueen 
laajennuksen sijasta ehdotamme nykyisen ja Tuusulan puolella sijaitsevan 
metsäalueen säilyttämistä maa- ja metsätalousalueena, ja sen määrittämistä 
erityishakkuualueeksi, jossa ei saa tehdä suuria hakkuita, jotta suoja 
asuinympäristölle toteutuu. 

Perustelemme kantaamme seuraavasti: 

Meluhaitat: 

Asuinalueemme on jo ennestään lentomelualuetta. Tällä hetkellä melua vaimentaa 
välissä oleva metsä. Mikäli metsän muodostama pehmeä melua vaimentava 



suojavyöhyke korvataan teollisuushalleilla ja asfaltoiduilla pinnoilla, alueen melutaso 
nousee. Tällöin lentomelu sekä nykyisen alueella sijaitsevan teollisuuden ja Kelatien 
raskaan liikenteen melu kantautuvat asuinalueelle nykyistä pahemmin. Lisäksi tulee 
myös uuden teollisuuden aiheuttama meluhaitta. Ympäristöselvityksessä tähän tulee 
kiinnittää erityistä huomiota ja osoitettava vaikutukset esimerkiksi mallintamalla  
riippumattoman tahon toimesta. 

Nykyisistä alueen yrityksistä mm Tikkurilan romu Oy sekä puunmurskaamo 
Destamatic Oy aiheuttavat melua, joka on jo nykyisellään lähellä sallittuja raja-arvoja. 
Metsä-alueen poistuessa nuo raja-arviot todennäköisesti ylittyisivät. 

Alueen kaavoittamista teollisuusalueeksi on perusteltu mm. sillä, että alue on 
ennestään lentomelualuetta. Sen vuoksialuetta ei voida kaavoittaa asuinkäyttöön, 
joten alue soveltuisi hyvin teollisuusalueeksi. Meidän Vantaan pientaloalueen 
asukkaiden kannalta asia on täysin päinvastoin eli nykyisen melurasitteen lisäämistä 
tulisi kaikin keinoin välttää. 

Tapaturmariskit ja terveydelle aiheutuvat vaaratilanteet: 

Kelatien alueella on sattunut vakavia onnettomuuksia ja useita läheltä piti tilanteita, 
pahimpana laittoman dynamiittivaraston räjähdys ja viimeisimpänä 10.6.2011 
romuttamo-alueella syttynyt tulipalo. Myös vuonna 2009 alueen teollisuushallissa oli 
tulipalo, joka vaati yhden henkilön hengen. 

Koska alueella on paljon teollisuutta vierekkäin ja useilla tonteilla on paloherkkää 
ongelmajätettä ja muuta vastaavaa materiaalia, on suuronnettomuuden mahdollisuus 
ilmeinen. Tulipalon leviäminen nopeasti on mahdollista ja lisäksi palava materiaali on 
sellaista, joka olisi erittäin vaarallista tetveydelle.Mikäli teollisuusalue luotaisiin 
pientaloalueen reunaan kasvaisi riski entisestään. 

Ympäristön saastuminen; 

Nykyisen Kelatien teollisuusalueena ainakin kuudessa kohteessa on rakennuslupaa 
haettaessa todettu maaperän saastuneen vakavasti. Ennen uuden rakennusluvan 
myöntämistä maanomistaja tai alueen yritys on velvoitettu vaihtamaan tontilla oleva 
maa-aines kokonaan tai osittain. Maaperätutkimus tehdään vain silloin, kun uutta 
rakennetaan ja sen vuoksi tämä todennäköisesti koskee myös monia muita alueita 
Kelatien teollisuusalueilla. 

Uudisrakentaminen nykyisellä Kelatien alueella on maaperän saastumisen vuoksi 
kallista, sillä maa joudutaan rakennusluvan saamiseksiusein vaihtamaan. Onko sitten 
oikea ratkaisu kaavoittaa lisää maata teollisuuskäyttöön? 

Valvonnan riittämättömyys: 

Kelatien alueen laskuojat virtaavat Vantaan pientaloalueen läpi. Alueelta virtaavissa 
ojissa on silmämääräisesti havaittavissa öljyä ja ruostetta.Kulkeutuuko vahingollisia 
aineita myös ojiin rajoittuvien pientalojen rajoilla kasvaviin omenapuihin ja 
marjapensaisiin? 



Esim. Tikkurilan Romu ja Deslamatie ohjaavathulevetensä maastoon.Valvonta 
perustuu yrityksien itsensä kenan vuodessa itse teettämiin tutkimuksiin, joiden 
tulokset toimitetaan valvontaviranomaisille. 

Esimerkkinä valvonnan riittämättömyydestä toimiimyös se, että alueella toimii 
romuttamoalan yritys,jonka ympäristölupa on loppunut vuonna 2005. Ympäristölupaa 
on yritetty uusia vuosina 

2007, ja 2010, mutta koska toiminta ei täytä ympäristövaatimuksia, lupa on evätty. 
Yrityksen toiminta alueella kuitenkin jatkuu edelleen ympäristöluvan puuttumisesta 
huolimatta. 

Alueella toimivat yritykset eivät ylipäätään kaikilta osin noudata ympäristöluvassa 
määriteltyjä edellytyksiä ja ympäristön pitäminen kohtuullisena vaatii jatkuvaa 
asukasaktiivisuutta. EsimerkiksiDestamaticin toiminnan aiheuttamasta roskaamisesta 
on valitettu Uudenmaan elinkeino-,liikenne- ja ympäristökeskukselle. 

Ympäristövaikutukset eivät pysähdy kunnan rajalle: 

Tuusulan kunta osallistaa ja ottaa aktiivisesti kuntalaisten näkökulmat huomioon 
Tuusulan viheralueita kehitettäessä. Tuusulalaisten kehittämisideoissa korostuvat 
alueiden turvallisuus, siisteys ja käytettävyys. Myös me koemme samat asiat 
tärkeiksi. 

Koemme, että asuinalueemme asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia haittaa se, että 
teollisuusalue sijoittuu Tuusulan kunnan puolelle, ja kaikki kaavoitetun  alueen 
reunassa sijaitsevat pientalot sijoittuvat Vantaan puolelle. 

Käytännön vaikutusmahdollisuutemme siihen, millaisia yrityksiä alueelle sijoittuu, ovat 
erittäin pienet. Toimintansa aloittaneiden yritysten aiheuttamiin haittavaikutuksiin 
puuttuminen on erittäin hidasta, eikä siis edes ympäristöluvan epääminen alueen 
asukkaiden kokemuksen mukaan estä ympäristöä pilaavien yritysten toimintaa. 

Alueen arvo 

Nykyisellä metsäalueella on lisäksi erittäin merkittävä rooli alueen virkistyskäytössä, 
Metsäpolut, ja marjametsät ovat ahkerassa käytössä. Alueen tonttien ja kiinteistöjen 
arvoille kaavahankkeella on toteutuessaan myös mahdollinen alentava vaikutus. 

 

Marja ja Harri Ikonen 

Vuoden 1996 voimassaolevassa asemakaavassa Kelatien työpaikka-alueen ja Vantaan 
Vierumäen alueen väliin jätettiin maa- ja metsätalousmaata suojavyöhykkeeksi 
tavoitteena suojata omakotiasutusta melu- ym. rasitukselta, jonka vaikutusalueeseen 
pientalot Kurkitien, Korppitien, Kuovitien ja -kujan, Salkolantien sekä 
Taivaanvuohentien osalta kuuluvat. Tuolloin Kelatiellä ei vielä ollut sellaista 
teollisuutta kuin Tikkurilan Metalli ja Romu Oy ja Destamatic Oy, jotka aiheuttavat 



kohtuutonta haittaa asuinalueellemme. Miksi nyt Tuusulalla on intressejä lisätä ko. 
alueen kokoa aivan tonttiemme rajoille saakka?  Nykyinen metsäalue suojaa ja 
pehmentää melua ja estää esim. Destamaticin pölyjen leviämistä ainakin jonkin 
verran.  Tuusulan kunnalla on varmasti vähemmän haittaa aiheuttavia sijoituspaikkoja 
teollisuudelle ja muulle työpaikkarakentamiselle. 

Laki eräistä naapuruussuhteista 17§ kieltää kiinteistöä, rakennusta yms. 
aiheuttamasta naapurille tai lähistöllä asuville kohtuutonta rasitusta käyttämällä 
sellaista haitallista ainesta, josta aiheutuu nokea, melua, pölyä, hajua, tärinää ym. 
Samassa laissa sanotaan myös, että arvioitaessa rasitusta on otettava huomioon 
rasituksen alkamisajankohta, 

paikalliset olosuhteet, rasituksen tavanomaisuus, voimakkuus ja kesto ym. vastaavat 
seikat. Kuinka siis on selitettävissä, että lukuisista ympäristövalituksista huolimatta 
Tuusulan kunta on mukana hankkeessa, jonka lopputuloksesta se ei tiedä mitään, 
koska suunnittelun hoitaa yksityinen arkkitehtitoimisto? Rasituksen alkamisajankohta 
on 2000-luvun alussa ja jatkuu edelleen ja paikalliset olosuhteet ovat sellaiset, että 
alueen vieressä on vanha mutta jatkuvasti kasvava omakotialue. Katsomme. että 
kaikki em. rasitukset ovat alueellamme epätavallisen voimakkaita ja laskevat 
omaisuutemme arvoa, joten vastustamme jyrkästi kaikenlaisen teollisuuden 
laajentamista suunnitellulla kaavamuutosalueella. 

Tuusulan kunnan velvollisuus on tiedottaa kaikille asianosaisille asemakaavan 
muutosehdotuksista. Kuitenkaan kaikki asianosaiset eivät ole saaneet tiedotetta, 
vaikka asuvat aivan rajanaapureina. Kartta, joka suunnitelmassa on esillä, ei ole 
Vantaan omakotien kohdalta ajantasainen. Ne naapurustossa asuvat, jotka kuuluvat 
kaavamuutosalueen vaikutuspiiriin, eivät myöskään ole saaneet tiedotetta asiasta. 
Korson Omakotiyhdistystä ei ole informoitu ja saamiemme tietojen mukaan Korson 
aluetoimikunta sai tiedon kaksi arkipäivää ennen kannanottoajan päättymistä. Kaiken 
lisäksi Tuusulan ympäristökeskus unohtui tiedottamislistalta. Vantaan asukkailla ei ole 
aina mahdollisuutta tutustua Tuusulan kunnan ilmoitustauluun tai lukea aluelehtiä, 
vaikka kuinka halua olisikin.  

Kaiken kaikkiaan katsomme, että tiedottaminen ei ole ollut riittävää. 

Kuinka paljon Tuusulan kunta on valmis tekemään yhteistyötä Vantaan kaupungin 
kanssa?  Vantaan puolella kaavamuutosalueen eteläpuolelle on suunnitteilla laaja 
urheilu- ja virkistyspuisto, jonka Kulomäen täyttömäet rajoittuvat Kelatien alueeseen. 
Täyttömäistä on suunniteltu lasketteluun, auringonottoon ym. soveltuvia paikkoja, ja 
niistä on suora näköyhteys mm. Tikkurilan Metallin ja Romun pihoille, jossa 
metalliromua käsitellään.  

Toisaalta Kelatien alue rajoittuu myös metsähallituksen maihin, joissa on valmiiksi 
loistavat lenkkeilypolut ja virkistysalueet, joissa on myös tietotauluja metsätyypeistä 
ja puista. Kuinka Tuusulan kunta katsoo teollisuus- ja työpaikka-alueen soveltuvan 
tällaiseen ympäristöön?  Eikö olisi parempi yhdistää nykyisen asemakaavan maa- ja 
metsätalousmaa virkistysalueeseen yhdeksi kokonaisuudeksi? Tällöin patikoitsijat, 



hiihtäjät ja lenkkeilijät pääsisivät esteettä kulkemaan Tuusulasta Vantaalle ja 
päinvastoin.  Kelatien aluetta siistimällä ja erilaisilla puu- ja pensasistutuksilla voisi 
saada aikaiseksi kohtuullisen hyvän liikunta-alueen, johon molemmat kunnat voisivat 
olla tyytyväisiä. 

Em. kohtia pohdittuamme vastustamme jyrkästi Kelatien työpaikka-alueen 
laajennusta, asemakaavamuutos 3489, ja vaadimme nykyisen voimassaolevan 
vuoden 1996 asemakaavan säilyttämistä entisenlaisena, jolloin maa- ja 
metsätalousmaa jää suojavyöhykkeeksi Kelatien alueen ja Vantaan 
omakotialueen välille. Lisäksi toivomme, että Tuusulan kunta ottaisi huomioon 
Vantaan asukkaat tasa-arvoisina omien kuntalaistensa kanssa ja kuuntelisi meitä 
tarkalla korvalla ja suurella sydämellä. 

Pyydämme tiedottamaan meitä ko. kaavamuutoksen vaiheista. 

 

As Oy Telkkätie 22 
Savolainen Juhani ja Marketta 
Jarhos Mika ja Minna  
Koski Paavo ja Leena 
Vuolteenaho Eino ja Eira 
 

Haluamme suojella nykyistä asumista ja säilyttää viihtyisän pientalo 
asumisympäristön sekä asuntomme arvon. 

Joten vaadimme EHDOTTOMASTI ! 

Riittävän suojavyöhykkeen, joka käsittää kasvillisuutta 50 m, sekä suoja-
aidan/muurin. Riittävän etäisyyden rakennettaviin massoihin joiden korkeus 
saa olla kaksi asuinkerrosta/max 7m yhteensä. Se ei saa luoda massiivisia 
varjoja. 

Maiseman täytyy säilyttää pientaloasumisen kriteerit. 

Asuinalueemme kärsii jo nyt maksimaalisesta lentomelusta, joten melu ei saa 
yhtään lisääntyä. 

Muuta HUOMIOITAVAA! 

Olemassa oleva Kelatien pienteollisuusalue on jo nyt vaikeuttanut liikennettä 
ja luonut vaaratilanteita jatkuvasti. Rekkojen ja kuljetuslavojen 
parkkeeraamisella jatkuvana nauhana tien reunoilla. Kelatieltä puuttuu myös 
kevyen liikenteen väylä. Korsontiellä jyräävä raskasliikenne tekee kevyen 
liikenteen liikkumisen todella vaaralliseksi, koska piennar jossa pitäisi kulkea 
on merkitty mitään sanomattomaksi. Kevyenliikenteen väylä rakennettava 
ehdottomasti. (Tuusula) 



Vuosia sitten Kelatien pienteollisuusalue sai valmistua yhdessä sovituin ehdoin. Miksi 
mikään ei riitä onko niin? Kun pirulle antaa pikkusormen se näyttää vievän koko 
käden. Missä on inhimillisyys ihminen, ihmistä kohtaan? 

PELOTTAVAT tilanteet! 

Kelatiellä vuosia sitten tapahtui räjähdys, jossa monen kodin jopa koulun ikkunat 
särkyivät talot liikkuivat perustuksiltaan ja piippuihin ja seiniin tuli murtumia. Sama 
villinlännen meno näyttää jatkuvan, kesäkuussa v.2011. Törkeä tulipalo aiheutti 
paljon työtunteja perheille, noesta  pestäviä ikkunoita ja terasseja. Inhottavaa hajua 
sekä pistelyä silmissä. 25 henkilöä koskevan kesäjuhlan peruuntumisen. Kuka korvaa? 
Me maksamme itse kaiken kodeillemme tulevat pienet toisten aiheuttamat vahingot. 

Eikö meillä ole oikeutta edes säilyttää koko elämämme työ. Itse rakentama kotimme 
ja sen säilyttäminen päivän myyntiarvossa. 

Ps. oikeutta pitää meidän hakea korkeammalta taholta. 

 

Tiia Piiroinen + 13 lapsen nimeä 
 
Meidän lasten mielestä metsän tilalle ei saa rakentaa teollisuushalleja!  
Metsässä on tosi kivaa leikkiä, varsinkin kesällä ja keväällä ! 
Osa lapsista on rakentanut sinne majoja, siltoja ym. 
 
 
Jouni Apell 
Metsärinne 092-417-0006-0008-E 
 
Alue jota maanomistaja haluaa kaavoittaa on mielestämme kohtuuttoman iso. 

Kyseisellä alueella toimii nyt jo tällä hetkellä eräitä yrityksiä jotka tuovat haittaa ja 
häiritsevät mm, melulla,  halliilla ja roskaamisella sekä alueelta tulevat hulevedet 
laskevat Vantaan puoleisiin ojiin, Vantaa puolella asuvat omakotiasukkaat ovat haitan 
kärsijöitä. Lisäkaavoitus lisäisi haittoja meille asukkaille ja meidän asumisviihtyvyys 
vähentyisi ja huononisi entisestään. 

Metsä ja viheralue joka on alueidenvälissä on tuonut suojaa tähän mennessä  alueella 
toimivien eräiden yritysten haitoilta. 

Koskaan aikaisemmin Vantaan puoleisen omakotialueen asukkaat eivät ole voineet 
vaikuttaa kyseisen alueen kaavoittamiseen ja laajenemiseen koska niin sanottu 
kuntaraja on välissä, mutta haitat eivät kuitenkaan pysähdy kuntarajaan. 

Kyseisen alueen yrittäjät käyttävät kuitenkin Vantaan kaupungin 

Palveluita mm: posti, kunnallistekniikka  ym... Koska alue on kaukana Tuusulan 
kunnan omista palveluista. 



Aluetta on myös yritetty liittää Vantaaseen ( 80- luvulla Ilmari Heinonen), kun alueen 
valvonta on puutteellista" valvovien viranomaisten"  ollessa kaukana Tuusulassa ja 
ELY-keskus Pasilassa. Alueella on tapahtunut vakavia onnettomuuksia ja läheltä piti 
tilanteita, viimeisenä Tikkurilan romun isohko tulipalo. 

Jos aluetta kaavoitetaan, niin paljon pienemmässä mittakaavassa ja yritysten toiminta 
pitäisi olla semmoista mikä ei vaadi ympäristölupia, koska kyseinen toiminta lisää 
yleensä haittoja Vantaan puolella olevalle omakotialueen asukkaille. 

 
 
Karl-Erik ja Liisa Boman 

Alue jota maanomistaja haluaa kaavoittaa, on mielestämme kohtuuttoman iso. 

Kyseisellä alueella toimii nyt jo tällä hetkellä eräitä yrityksiä jotka tuovat haittaa ja 
häiritsevät mm, melulla, hajuilla ja roskaamisella sekä alueelta tulevat hulevedet 
laskevat Vantaan puoleisiin ojiin, Vantaa puolella asuvat omakotiasukkaat ovat haitan 
kärsijöitä. Lisäkaavoitus lisäisi haittoja meille asukkaille ja meidän asumisviihtyvyys 
vähentyisi ja huononisi entisestään. 

Metsä ja viheralue joka on alueidenvälissä on tuonut suojaa tähän mennessä  alueella 
toimivien eräiden yritysten haitoilta. 

Koskaan aikaisemmin Vantaan puoleisen omakotialueen asukkaat eivät ole voineet 
vaikuttaa kyseisen alueen kaavoittamiseen ja laajenemiseen koska niin sanottu 
kuntaraja on välissä, mutta haitat eivät kuitenkaan pysähdy kuntarajaan. 

Kyseisen alueen yrittäjät käyttävät kuitenkin Vantaan kaupungin 

Palveluita mm: posti, kunnallistekniikka ym... Koska alue on kaukana Tuusulan 
kunnan omista palveluista. 

Aluetta on myös yritetty liittää Vantaaseen ( 80- luvulla Ilmari Heinonen), kun alueen 
valvonta on puutteellista" valvovien viranomaisten"  ollessa kaukana Tuusulassa ja 
ELY-keskus Pasilassa. Alueella on tapahtunut vakavia onnettomuuksia ja läheltä piti 
tilanteita, viimeisenä Tikkurilan romun isohko tulipalo. 

Jos aluetta kaavoitetaan, niin paljon pienemmässä mittakaavassa ja yritysten toiminta 
pitäisi olla semmoista mikä ei vaadi ympäristölupia, koska kyseinen toiminta lisää 
yleensä haittoja Vantaan puolella olevalle omakotialueen asukkaille. 

 

Maria Asplund 

Haluan ilmaista kielteisen kantani Kelatien työpaikka-alueen laajennusta 
koskien(asemakaavan muutos nro 3489).  
Nähtävillä olevan osallistumis- ja arviointisuunnitelman perusteella olen huolissani 
kaavamuutoksen aiheuttamista  välittömistä melu- ja ympäristövaikutuksista 
asuinalueellani.  Suunnitelman mukaan aluelle tulisi työpaikka-alue. Työpaikka-alueen 



ja teollisuusalueen määritelmät ovat nähdäkseni varsin erilaiset ja Kelatie nykyisellään 
on selkeästi teollisuusaluetta. Metsäalueen poistumisen myötä tuon teollisuusalueen 
meluhaitat selkeästi lisääntyisivät pientaloalueella . Myös mahdolliset 
ympäristövaikutukset huolestuttavat, koska ainakin tällä hetkellä alueen vesiojissa on 
silmin havaittavassa öljyä ja saamieni tietojen mukaan alueen maaperä  ei ole 
puhdasta.  
Kyseisellä metsäalueella on myös merkittävä maisema- ja virkistysarvo alueen 
asukkaille ja tämän lisäksi on selvää, että teollisuusalueen laajeneminen 
pientaloalueen reunalle alentaa merkittävästi asuinalueen arvoa.  
 

Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

Lausuntona asiaan Keski-Uudenmaan ympäristökeskus esittää seuraavaa: Osalliset: 

- Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Keski-Uudenmaan 
ympäristölautakunta, joka tulee lisätä osallisiin viranomaisiin. 

- Mahdollisia haitankärsijöitä ovat ilmeisimmin Vantaan kaupungin Vierumäen 
pientaloalueen asukkaat. Näiden osallistumiseen ja heitä koskevaan haitan arviointiin 
tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Arvioitavat vaikutukset: 

Nyt kyseessä oleva laajennusalue on vanhentuneessa yleiskaavassa varattu maa- ja 
metsätalousalueeksi. Maantiekylän osayleiskaavassa alue on varattu osin maa- ja 
metsätalousalueeksi ja osin työ- paikka-alueeksi. Voimassa olevassa Kelatie II 
asemakaavassa alue on varattu maa- ja metsätalous- alueeksi. Laajennusalue on 
pelto- ja metsäaluetta, joka toimii tällä hetkellä vihersuoja-alueena Kelatien 
teollisuusalueen ja Vantaan Vierumäen pientaloalueen välillä. Teollisuusalueen 
nykyisestä toiminnasta aiheutuu mm. melu-, pöly- ja hajupäästöjä, jotka voivat 
aiheuttaa viihtyvyys- ja terveyshaittaa. Pidämme erityisen tärkeänä, että 
kaavoituksen yhteydessä selvitetään alueen läheisen asutuksen riittävä suojaaminen 
terveys- ja viihtyvyyshaitalta nykyisessä ja tulevassa maankäyttötilanteessa. 
Varsinkin suoja-etäisyyksien ja -aluevarauksien riittävyyteen sekä näiden laatuun 
tulee kiinnittää arvioinnissa huomiota. 

 

Elina Kangas 

Kelatien laajennushankkeen vaikutus Vantaan pientaloalueeseen mm. Salkolantien 
asutukseen on erittäin negatiivinen. Kelatien ja pienasutuksen välisellä metsäalueella 
on erittäin suuri merkitys alueen viihtyvyydelle, melunestolle sekä 
virkistystoiminnalle. 
 
Jo nykyisellään Kelatien alueen toiminta aiheuttaa häiritsevää meteliä Salkolantien 
pientaloalueelle. Romuttamoäänet sekä raskaankaluston liikenteestä tulevat äänet 
ovat ajoittain erittäin häiritseviä. Nykyinen metsävyöhyke torjuu tästä metelistä sekä 
lentoliikenteestä aiheutunutta melua jonkin verran, mikä vähä katoaisi laajennuksen 
toteutuessa.  



 
Aiemmissa asemakaavoissa metsävyöhykkeen säilyttäminen on koettu erittäin 
tärkeäksi sen läheiselle pientaloalueelle tarjoaman suojan vuoksi. Kelatien teollisuus 
/"työpaikka" -alueen ympäristövaikutukset sekä alueen epäsiisteys eivät mielestäni 
sovi pientaloalueen "naapuriin" ja tämän vuoksi alueen laajentamisella ja suojaavan 
pienen metsäkaistaleen poistamisella olisi peruuttamaton ja erittäin negatiivinen 
vaikutus Salkolantien asutukseen, viihtyvyyteen ja mahdollisesti asuntojen 
hintakehitykseen.  
 
Itse vuosi sitten Espoosta Vantaalle muuttaneena alueen luonnonläheisyys vaikutti 
suurelta osin asuinpaikan valintaan. Kelatien laajennuksen toteutuminen vaikuttaa 
suuresti viereisen omakotialueen viihtyvyyteen ja metsäalueen tärkeään rooliin 
virkistyskäytössä. Mielestäni kaupunkisuunnittelussa tulisi huomioida näiden pienten 
metsäalueiden tärkeys alueen viihtyvyyden ja meluhaittojen kannalta.  
 
Alueen suunnittelulta toivoisin nykyisen metsän virkistysarvon lisäämistä ja 
toimenpiteitä nykyisen teollisuuden, romuttamon ja alueen liikenteen aiheuttaman 
melun alentamiseksi sekä korjaavia toimenpiteitä alueen ympäristövaikutusten 
alentamiseksi ja siisteyden lisäämiseksi.  
 

Niko Kaistakorpi 

Vastustan kommentoitavana olevaa kaavamuutosta, joka sijoittaisi vakavia 
ympäristöhaittoja aiheuttavan teollisuusalueen kiinni pientaloalueeseen, lisäisi 
merkittävästi alueen melukuormitusta, ja vaikuttaisi ratkaisevasti alueen rajalle 
sijoittuvan pientaloalueen viihtyvyyteen sekä tonttien ja asuntojen arvoon. Alue tulee 
säilyttää olevan asutuksen suojavyöhykkeenä ja alueen asukkaiden ulkoilu- ja 
virkistysalueena. Alueella olevat kalliomäet ja havupuuvaltainen sekametsä 
toimivatkin välttämättömänä asutuksen suoja- vyöhykkeenä. Alueen edellisen 
asemakaavan yhteydessä Tuusulan kunta on itse todennut seuraavan keskeisenä 
tavoitteenaan: "turvata kaavalla riittävät suojavyöhykkeet  Vantaan asutusta vastaan” 
(Kunnanvaltuuston pöytäkirja, 12.6.1995) Tämä tarve ei ole kadonnut vaan Kelatien 
nykyalueen toiminnan volyymin laajetessa jopa kasvanut. 
 
Kaavamuutosta arvioitaessa tulee huomioida, että asuinalueen suojaaminen 
teollisuusalueen laajennuksen haitoilta vaatisi mittavia investointeja. Tarvittavien 
suojarakenteiden kustannukset tulee selvittää asiantuntija-arvioihin ja 
ennakkotapauksiin perustuen. Samoin tulee arvioida todennäköisyys asuinalueille 
sallitun korkeimman melukuormituksen ylittymisestä kaavamuutoksen seurauksena. 
Tuusulalla on useita muita alueita, jossa laajennuksia voitaisiin tehdä. Itse alue on 
myös kaavoitusmielessä tähän tarkoitukseen ongelmallinen muotonsa ja topologian 
suhteen. Näiden perustella tulee harkita kaavamuutoksen tarkoituksenmukaisuus 
uudelleen. 
 
Perusteluina kannallani esitän seuraavaa: 
1) Tuusulan kunta on esittänyt hankkeen Kelatien työpaikka-alueen laajennuksena. 
Mielestämme tällä on tarkoitushakuisesti haluttu luoda positiivinen mielikuva sekä 
nykyisestä Kelatien alueen toiminnasta että itse asemakaavan muutoksesta. On 
selvää, että kuntalaisten ja muiden sidosryhmien osalta tämä termi aikaansaa 
positiivisen mielikuvan työllisyyden luomisen muodossa. Työpaikka-alue on 
yleiskaavan termi, jonka määritelmä on seuraava: 



"Merkinnällä osoitetaan monipuoliset työpaikka-alueet, joissa voi olla toimisto- ja 
palvelutyöpaikkoja, ympäristöhäiriöitä aiheuttamalanta teollisuutta ja siihen liittyvää 
myymälätilaa sekä varastointia. Alueen toimintojen määrittelyssä ratkaisevaa on 
toiminnan vaikutus ympäristöön. Esimerkiksi tuotannollisen toiminnan on oltava 
ympäristövaikutuksiltaan rinnastettavissa toimistotyyppiseen työhön. 
 
Suunnittelumääräysesimerkkejä: 
• Alueelle saa sijoittaa sellaisia toimintoja, joista ei aiheudu ympäristölle häiriöitä, 
kuten melua, ilman pilaantumista tai raskasta liikennettä. 
• Työpaikkarakentamisen tulee olla ympäristövaikutuksiltaan liike-, toimisto- ja 
näihin verrattavia tiloja." (lähde: Opas 11 Yleiskaavamerkinnät ja -määräykset, 
Maankäyttö- ja rakennuslaki 2000, Ympäristöministeriön Maankäyttö- ja rakennuslaki 
2000 -sarja) 
 
Kelatien Nykyisellä alueella tapahtuvayritystoiminta ei suurelta osin mitenkään täytä 
työpaikka-alueen määritelmää. Alueella on useita romuttamoita sekä esimerkiksi 
rakennusjätettä vastaanottava puunmurskaamo. Useat toimijat vaikuttavat 
ympäristöön haitallisesti ja vaativat toiminnalleen erillisen ympäristöluvan. Esimerkiksi 
melun osalta Tikkurilan romun meluhaittaa on käsitelty hallinto-oikeudessa ja 
samaisen yrityksen tontilla paloi perjantaina 10.6.2011 autonromuja ja renkaita 
aiheuttaen vakavan vaaratilanteen. 
 
Mielestämme kunta on tarkoituksella johtanut harhaan Osallistumis- ja 
arviontisuunnitelmassaan kertoessaan sen olevan Kelatien työpaikka-alueen 
laajennus. Tämän vuoksi osa vaikutusalueen ihmisistä on saattanut olla tarkemmin 
tutustumatta suunnitelmaan ja jättäneet ottamatta kantaa. Täten vaadimme 
nimeämisen muutosta teollisuusalueeksi ja uutta ilmoitusta asemakaavamuutoksen 
vireilletulosta asianmukaisella kuvauksella. 
 
2) Laajennettavaksi suunniteltavan työpaikka-alueen toimintaa Tuusulan 
mukaan 
Koska Tuusulan kunnan mielestä nykyinen Kelatien alueella oleva yritystoiminta on 
työpaikka-alueen mukaista toimintaa seuraa tästä, että kunta olisi laajentamassa 
edellä kuvattua toimintaa Vantaan omakotialueen rajalle suoraan asutuksen viereen. 
Täten omakotialueemme rajalle voisi siis tulla esimerkiksi romuttamo- tai 
puunmurskaustoimintaa sen ollessa kunnan mielestä työpaikka-alueelle kuuluvaa 
yritystoimintaa. Tällaisen työpaikka-alueen laajentumista yhtään lähemmäs asutusta 
vastustamme ehdottomasti ja alueen nykytoiminta osoittaa, että asemakaavan 
toteutumisen jälkeen mikään ei estä kuvatunlaisen toiminnan tuloa asutuksen viereen. 
Kaavoituksessa kunta on käyttänyt erittäin vähän rajoituksia asemakaavassa 
mahdollistaen lähes millaisen teollisuustoiminnan tahansa. 
 
Lausunnossaan vuonna 2010 Etelä-Suomen aluehallintovirastolla kaavoituslautakunta 
on todennut seuraavaa: 
"Tuusulan kaavoituslautakunta toteaa, että Aktemus Oy:n ympäristölupahakemuksen 
mukainen toiminta sijoittuu asemakaavoitetulle Kelatien työpaikka-alueelle, jolla on jo 
ennestään metalliromun purku- ja kierrätystoimintaa. Kaavoituslautakunta ei näe 
kaavallisia esteitä autopurkamotoiminnan järjestämiselle." (Päätös Aktemus Oy:n 
autopurkamotoimintaa koskevasta ympäristönsuojelulain mukaisesta 
ympäristölupahakemuksesta, Aluehallintovirasto, 5.11.2010) 
 



 - 

Tämän lisäksi kunnanhallitus kokouksessaan 28.2.2011 puoltaa puunmurskausta ja 
rakennusjätteen käsittelyä suorittavan Destamatic Oy:n ympäristölupahakemusta 
toiminnan laajentamiseksi. Toimintaa halutaan laajentaa myös kaupan ja teollisuuden 
energiajätteiden vastaanottoon siirtokuormausta varten. Nykyisessä luvassa on 
vuodessa mahdollista käsitellä yhteensä 35 000 tonnia ja ehdotuksessa se lähes 
kaksinkertaistuu 65 000 tonniin vuodessa. Yrityksen toiminnasta on tehty lukuisia 
valituksia Keski-Uudenmaan ympäristökeskukseen melun, pölyämisen, ojavesien, 
hajun sekä ympäristön raskaanlumisen vuoksi. 
 
Jo vuonna 1996 vahvistetussa nykyisessä asemakaavassa kunnanvaltuuston 
pöytäkirjassa 12.6.1995 kaavoituslautakunta kertoo keskeisenä tavoitteenaan olevan: 
- Kelatien romuttamo- ja varastoalueen "siistiminen” osaksi seudullista työpaikka-
aluetta 
 
Tämä tavoite ei nykytoimijoiden osalta ole kovinkaan hyvin toteutunut ja vielä vuoden 
sisällä annetut lausunnot osoittavat millaista toimintaa Tuusulan kunnan mielestä voi 
alueella harjoittaa. Eli tuolloin puollettiin vielä yhden uuden romuttamon tuloa Kelatien 
työpaikka-alueelle. Tällainen toiminta ei missään nimessä saa laajentua lähemmäs 
omakotiasutusta. Nämä esimerkit ja myös muu toiminta osoittaa, että hyväksytyn 
asemakaavan jälkeen on siis mahdollista tuoda kaikenlaista toimintaa alueelle ja 
ilmoitetut tavoitteet eivät aidosti ohjaa toimintaa. 
 
3) Tarvitaan toimenpidekieltoja ja -rajoituksia välittömästi prosessin ajaksi 
Suunnittelun kohteena oleva asemakaava-alue on välittömästi asetettava kunnan 
toimesta toimenpidekieltojen ja -rajoitusten piiriin kaavoitusprosessin ja mahdollisten 
oikeuskäsittelyjen ajaksi, jottei maanomistaja voi tehdä peruuttamattomia 
toimenpiteitä alueella ennen hyväksyttyä asemakaavan muutosta. Alueella on useasti 
havaittu shikaaninomaista toimintaa ja sen estämiseksi tämä on tehtävä välittömästi 
mukaan lukien mahdollinen nykyisen suojan muodostavan metsän harventaminen tai 
jopa avohakkuu. Ilmeisesti kunta on ottamassa pikaisesta kannanottojen 
aikatauluvaatimuksesta huolimatta itse asian käsittelyyn vasta elokuussa, mutta 
tähän asiaan Tuusulan kunnan tulisi välittömästi puuttua, jottei kesän aikana voida 
tehdä toimenpiteitä, Maaomistajalla on esimerkiksi valmis metsätieverkosto alueella, 
joka mahdollistaisi nopean hakkuun. 
 
4) Valvonnan riittämättömyys 
Työpaikka-alueella toimii edelleen yritys, jonka ympäristölupa on loppunut vuonna 
2005. Ympäristölupaa on yritetty uusia vuosina 2007, ja 2010, mutta toiminta ei täytä 
ympäristövaatimuksia, joten lupa on evätty. Toiminta jatkuu mahdollisesti edelleen 
ilman, että asiaan on pystytty puuttumaan. Tämä ilmenee Keski-Uudenmaan 
ympäristökeskuksen päätöksestä 20.9.2010 koskien Oiva Lindroosin hakemusta. 
Luvaton toiminta on siis jatkunut ainakin viisi vuotta ilman, että sitä ollaan pystytty 
lopettamaan. Tuusulan kunta on toivottavasti vihdoin pystynyt lopettamaan 
toiminnan, tähän haluaisin vahvistuksen. Ymmärtääkseni ympäristöluvan päättymisen 
jälkeen valvontavastuu on ollut Tuusulan kunnalla ja kovin hyvin siinä ei ole 
onnistuttu. 
 
Alueella toimivat yritykset eivät ylipäätään noudata ympäristöluvassa määriteltyjä 
edellytyksiä. Esimerkiksi ympäristölle haitallisen aineksen säilyttäminen hiekkakentillä 
suojaamattomalla maalla on yleistä. Ympäristön pitäminen edes kohtuullisena vaatii 
jatkuvaa asukasaktiivisuutta ja ainakaan eri Tuusulan toimielimien pöytäkirjoista ei 
ole havaittavissa itse kunnan aktiivisuutta alueen valvonnassa. Ajoittain asioita 



• 

nousee esille kansalaisten valitusten kautta kuten tapauksessa: Tuusulan Kelatie 9 8 
Hallit Oy, uhkasakon asettaminen, Tuusulan kunnan rakennuslautakunnan pöytäkirja 
2.6.2009. Asia on lähtenyt etenemään ympäristökeskukselle tulleen huomautuksen 
pohjalta 30.5.2007. Alueella ei saisi tehdä ulkovarastointia ja silti näin tapahtuu. Asian 
vireilletulon ja uhkasakon välissä siis yli 2 vuotta, jona aikana asia ei edennyt. 
Itselläni ei ole tietoa ovatko asiat nyt kunnossa. Vastaavat tilanteet voisivat toistua 
lähempänä asutusta ja muutokset parempaan tapahtuvat asukkaiden kannalta todella 
hitaasti ja vaativat jatkuvaa aktiivisuutta. Kunnan valvonta on tehotonta ja mikään ei 
viittaa tilanteen paranemiseen, joten alueen laajentaminen yhtään lähemmäs 
asustusta ei ole järkevää. 
 
Käytännön vaikutusmahdollisuudet siihen, millaisia yrityksiä alueelle sijoittuu, ovat 
kaavan tultua hyväksytyksi erittäin pienet (vrt. tuore tapaus Aktemus). Toimintansa 
aloittaneiden yritysten aiheuttamiin haittavaikutuksiin puuttuminen on erittäin 
hidasta, ja alueen asukkaiden kokemusten mukaan siis edes ympäristöluvan 
avaaminen ei estä yritysten ympäristöä pilaavan toiminnan jatkumista. 
Ympäristöluvan vaativien toimintojen valvominen on Uudenmaan ympäristökeskuksen 
vastuulla ja esimerkiksi hulevesien ja ojaan johdettujen vesien valvonnan 
toteutustapa on kerran vuodessa yrityksen itse ottama vesinäyte, joiden mukaan asiat 
ovat kunnossa. Alueen ojat laskevat Vantaan omakotialueelle ja havaintojen 
perusteella niissä on esimerkiksi öljyä ja ruosteesta aiheutuvaa värjääntymistä. 
Liitteenä olevassa kuvissa 1-3 on lisäksi kunnan valvontavastuulla oleva oja Kelatien 
vieressä, joka laskee suoraan Vantaan omakotialueen läpi tonttien vierestä. Sen 
pohjalta voi arvioida onko edes nykyisen työpaikka-alueen valvonta onnistunut ja 
takeita sen parantumisesta ei ole. 
 
5) Puhtaamman alueen kaavoittaminen saastuneen nykyalueen 
rakentamisen sijaan 
Nykyisellä Kelatien työpaikka-alueella on tehty ainakin kahdeksan kertaa 
maaperätutkimus jonkin alueen yrittäjän tai maaomistajan halutessa rakentaa uusi 
rakennus. Näiden kaikkien osalta on maaperä havaittu saastuneeksi ja ennen 
toiminnan laajentamista on jouduttu maaperä korvaamaan. Viimeisin päätös on 
Uudenmaan remun osalta 6.5.2011. Tämän lisäksi arkistoista löytyvät ainakin 
seuraavat pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuspäätökset: 
Destamatic Oy, Pyöräkuja 6-8, 7.10.2008 
Rauno J. Ljungberg, Romuttamotoiminta, Kelatien ja Rullakujan kulma, 17.3.2006 
Rauno J. Ljungberg, Vantaa Romuttamotoiminta, Kelatien ja Rullakuja kulma, 
31.1.2005 
Rautakamera Oy, Metallivalimon toiminta, Kelatie 9, 10.12.2004 
Tikkurilan Metalli Oy, Vannekuja 7, 2.7.2004 
Vetoko Oy, Kelatie 28, 29.3.2004 
Tikkurilan Metalli Oy ja Tikkurilan Remu Oy, Vannekuja 7, 14.11.2005 
Ennen 2002 annettuja päätöksiä ei itselläni ollut käytössä. 
 
Maaperätutkimus nykyisen asemakaavan mukaan tarvitsee tehdä vain laajennusten 
yhteydessä, joten voidaan olettaa, että myös muilla alueilla saastumista esiintyy 
laajasti. Tämä aiheuttaa kustannuksia toiminnan laajentamisessa nykyisellä 
työpaikka-alueella, sillä maan korvaaminen on kallista. Muutoksessa esitetty nykyisen 
asutusta vastaan olevan 250-300 metrin suojametsävyöhykkeen käyttöönotto 
laajennuksena tuntuu todella arveluttavalta vaihtoehdolta. 
 



Toimineiden yrityksien lisäksi maanomistaja ja kunta ovat vastuussa alueiden 
nykytilasta. Tämän vuoksi mielestäni maaperätutkimukset tulisi tehdä nykyisellä 
työpaikka-alueella laajemmin ja tehdä korjaavia toimenpiteitä myös muutoin kuin 
laajennusten yhteydessä. Muun muassa sadevedet maaperän läpi mennessään 
levittävät saasteita jatkuvasti yhä laajemmalle ja vesien virtaussuunnan ollessa 
Vantaan suuntaan omakotialueiden läpi on huolestuttavaa, ettei toimenpiteisiin 
puhdistusten osalta olla laajemmin haluttu ryhtyä. Käytännössä saastuneen maaperän 
korvaamisen sijaan nyt ehdotetaan kaavoitettavaksi "puhdasta" aluetta, jotta 
maaperän kallista vaihtamista ei tarvitse tehdä. Tällaista ympäristölle haitallista 
toimintaa ei tulisi sallia. Minivaatimuksenani tällainen toiminta ei ainakaan saa 
laajentua yhtään lähemmäs asutusta eli nykyistä työpaikka-aluetta ei pidä ollenkaan 
laajentaa! 
 
6) Meluhaittojen lisääntyminen 
Alueen suunnitellulla kaavoituksella ja valjastamisella teollisuuskäyttöön on monia 
vaikutuksia alueen melurasitteeseen. Reunalla oleva pientaloalueemmehan on 
lentomelualueella ja tuosta melusta osan vaimentaa välissä oleva metsä. En ole 
akustiikan asiantuntija, mutta olen varma melurasitteen huomattavasta kasvusta 
suunnitelman toteutuessa. Metsän muodostaman pehmeän melua imevän 
suojavyöhykkeen korvautuessa teollisuushalleilla ja asfaltoiduilla pinnoilla asukkaiden 
melutasot tulevat merkittävästi nousemaan lentomelun, nykyteollisuuden aiheuttaman 
melurasitteen sekä myös Kelatien raskaan liikenteen melun osalta. Näiden lisäksi 
tulee myös uuden teollisuuden aiheuttama meluhaitta entistä lähempänä aivan alueen 
rajalla. 
 
Jos katsotaan lentomelualuetta ja lentokoneiden lasku- ja nousureittejä suhteessa 
suunniteltuun teollisuusalueeseen, niin on selvää, että vaikutus meluun tulisi olemaan 
todella suuri. Laajennuksen sijasta alue pitäisi ennemminkin määritellä 
erityishakkuualueeksi, jossa ei saisi tehdä suuria hakkuita, jotta suoja 
asuinympäristölle toteutuu. 
 
Nykyisistä alueen yrityksistä mm Tikkurilan remu Oy sekä puunmurskaamo 
Destamatic Oy aiheuttavat meluhaitan, joka on lähellä sallittuja raja-arvoja. Metsä-
alueen poistuessa nuo raja-arviot todennäköisesti ylittyisivät. Mm Tikkurilan Remun 
meluhaittaa on käsitelty hallinto-oikeudessa ja myös Destamaticin meluhaitat ovat 
olleet esillä ympäristölupapäätöksen yhteydessä. Tikkurilan remu on joutunut 
rakentamaan silmämääräisesti noin 15 metrin korkuisen meluaidan asutuksen 
suuntaan, jotta meluarvot jäävät alle sallitun. Yrityksen toiminta sijaitsee mäellä 250 
metrin päässä asutuksesta ja mikäli välissä oleva pääosin tiheä kuusimetsä poistuisi, 
niin melu lisääntyy. Tutkimalla asiaa korkeuserojen kannalta huomaatte varsin pian, 
että alempana olevien rakennusten katot edesauttaisivat melun lisääntymistä jo 
nykytoiminnan osalta. Erilaisen melua torjuvien lisäesteiden rakentaminen olisi taas 
huomattavan kallista ja aiheuttaisi lisää maisemahaittoja. 
 
Joissakin kannanotoissa perustellaan teollisuusrakentamisen vähäistä vaikutusta sillä 
perusteella, että alueen ollessa lentomelualuetta ei se juurikaan haittaa. 
Pientaloalueen asukkaan kannalta asia on täysin päinvastoin eli nykyisen 
melurasitteen lisäämistä pitäisi ympäristössä kaikin keinoin välttää. Tämän meluasian 
ja sen vaikutusten tarkka ammattimainen arviointi on varsin hankalaa asukkaan 
keinoin. Kunnan ja maanomistajan ollessa nykytilan muutosta ajava taho katson, että 
meluhaittojen osalta todistamisvelvollisuus on heillä. Sen vuoksi vaadin 
riippumattoman tahon tekemää tutkimusta meluhaittojen osalta esimerkiksi 



akustisella mallintamisella. Tämä tutkimus on tehtävä kunnan ja/tai maaomistajan 
kustannuksella ja sen on osoitettava, ettei kokemamme haitta melun osalta lisäänny. 
 
Toiminta siis lisäisi nykyisin Kelatien alueella korkealla mäen päällä toimivien yritysten 
toiminnasta aiheutuvan melun vaikutusaluetta ja haittoja- meluarvot jo nykyisellään 
lähellä sallittua ylärajaa. Tämän lisäksi se toisi mukanaan uuden teollisuusalueen 
toiminnasta aiheutuvaa melua lähemmäs asutusta. Tätä ei saa sallia. 
 
7)Tapaturmariskit ja terveydelle aiheutuvat vaaratilanteet: 
Kelatien alueella on sattunut vakavia onnettomuuksia ja useita läheltä piti tilanteita, 
pahimpana laittoman dynamiittivaraston räjähdys ja viimeisimpänä 10.6.2011 
romuttamo-alueella syttynyt tulipalo, jonka taltuttamiseen tarvittiin helikopteria ja 
vaahtotykkiä Myös vuonna 2009 alueen teollisuushallissa oli tulipalo, joka vaati yhden 
henkilön hengen. Varsinkin tuossa hieman yli viikko sitten tapahtuneessa palossa oli 
onni onnettomuudessa. Tyynellä ilmalla myrkyllinen savu nousi suoraan ylös ja 
pelastuslaitos sai estettyä palon leviämisen polttoainetankkeihin ja sitä kautta muille 
alueille. Olisi voinut käydä toisinkin, jos tuuli olisi painanut myrkkypilven suoraan 
asutusalueelle ja palo olisi lähtenyt laajenemaan. Itse sammutusvedet myrkyllisen 
materiaalin sammuttamiseen valuivat osittain ojaan, joka virtaa asuinalueen läpi. 
Tästä on tehty selvityspyyntö ympäristökeskukselle vaikutusten selvittämiseksi. 
 
Koska alueella on paljon teollisuutta vierekkäin ja useilla tonteilla on paloherkkää 
ongelmajätettä ja muuta vastaavaa materiaalia on suuronnettomuuden mahdollisuus 
ilmeinen. Tulipalon leviäminen nopeasti on mahdollista ja lisäksi palava materiaali on 
sellaista joka olisi erittäin vaarallista terveydelle. Mikäli teollisuusalue tuotaisiin 
pientaloalueen reunaan kasvaisi riski entisestään. Tätä ei kansalaisten turvallisuus 
huomioon ottaen voida mitenkään sallia. 
 
8) Muu ympäristön saastuminen 
Jo nykyisin, kaavaehdotusta merkittävästi pienemmällä alueella Kelatiellä toimivat 
yritykset tuottavat erittäin merkittäviä ympäristöhaittoja. Alueen yrityksistä on 
valitettu runsaasti - mm. Destamatic, Tikkurilan Romu, sekä muut alueen 
romuttamot. Kelatien alueelta laskevissa ojissa on jatkuvasti havaittavissa öljyä. Mistä 
öljy on peräisin, ja kulkeutuuko vahingollisia aineita myös ojiin rajoittuvien pientalojen 
rajoilla kasvaviin omenapuihin ja marjapensaisiin? Haittoja aiheuttaa edellä laajemmin 
käsitellyn melun lisäksi toiminnasta tuleva pöly, haju, roskaantuminen sekä myös tuo 
ojien saastuminen. 
 
9) Vaikutukset alueen viihtyvyyteen ja arvoon 
Toteutuessaan kaavamuutos laskisi merkittävästi teollisuusalueen rajalle sijoittuvien 
tonttien ja pientalojen arvoa, sekä alueen viihtyvyyttä ja virkistyskäyttöä. Oikeastaan 
jo ilmoituksen myötä voidaan katsoa arvon laskeneen ja hankkeen edetessä edelleen 
huononevan. 
 
10) Kaavoituksen ajankohta ja tiedotus, ristiriita maakuntakaavan 
luonnokseen ja prosessiin  
Kelatien työpaikka-alueen laajennus on ollut pari vuotta 2-prioriteetin asiana kunnan 
suunnitelmissa. Kuitenkin pikaisella aikataululla ja osittain loma-aikana lähdetään 
vauhdilla ajamaan hanketta eteenpäin. Tämä huolimatta siitä, ettei asiaa olla kunnan 
puolella koettu niin kiireiseksi, että sille nimettäisiin oma kaavoittaja. Maanomistaja 
vastaa erillisen kaavoittajan kustannuksesta, jotta hanke etenisi nopeasti. Tämä on 
herättänyt kysymyksiä siihen johtaneista syistä. Yhdyn Korso-seuran kannanotossaan 



 

esittämiin kysymyksiin päätöksenteon suhteesta juuri Tuusulallekin huhtikuun lopussa 
tulleeseen maakuntakaavan 2. luonnokseen. Senhän mukaan Kelatien suunnittelualue 
on taajama-asumista eikä sisälly luonnoksessa mainittuihin työpaikkarakentamisen 
alueisiin. Haluaako Tuusula ja maaomistaja tällä asemakaavamuutosprosessilla 
tarkoitushakuisesti kulkea jonkin verran maaseutukaavahankkeen edellä ja siten 
tehdä jo vaikeasti peruutettavia muutoksia ennen maaseutukaavan vahvistamista? 
Tämä olisi varsin epäeettistä toimintaa muita kuntia, maakuntaa ja sen asukkaita 
kohtaan. 
 
Ennen kuin kaavahanke etenee, riippumattomat asiantuntijaselvitykset 
tarvitaan ainakin seuraavista: 
 

• Kelatien nykyisen alueen maaperän saastuminen on selvitettävä myos muilta 
osin kuin niiltä tonteilla joille haetaan rakennuslupaa. Tämän jälkeen tulee 
arvioida, saataisiinko työpaikka-alueen laajennustarve toteutettua rakentamalla 
lisää jo kaavoitetulle alueelle (esim. siten, että Tuusulan kunta osallistuun 
saastuneen maaperän vaihtamisen kustannuksiin). 

 
• Miten suojaavan metsän kaataminen ja korvaaminen teollisuushalleilla ja 

asfaltoiduilla pinnoilla vaikuttaisi meluhaittoihin, ml. lentomelu sekä 
teollisuusalueella nyt toimivien yritysten aiheuttama melu, sekä Kelatien 
raskaan liikenteen melu. Akustiikan ja melun asiantuntijoiden tulee selvittää, 
millä todennäköisyydellä asuinalueille sallitut melutasot ylittyisivät Vantaan 
puolella kaavamuutoksen myötä. Vrt. vaikutukset Vantaan alueen 
rakennuskaavaan. 

 
• Tulee selvittää Kelatien nykyisen alueen toiminnasta ympäröivälle asutukselle 

aiheutuvat haitat ml. pöly, melu, paloturvallisuus, maaperän saastuminen ja 
hulevedet alueelta: mitä aineita Kelatien alueelta kulkeutuu ympäröivään 
maastoon ja maaperään, sekä niiden aiheuttamat terveyshaitat ja rajoitukset 
esim. alueen hyötypuutarhojen käyttöön. 

 
Näiden selvitysten perusteella on arvioitava rakentamiskustannukset 
tarvittaville melu-, pöly- ja mahdollisille pohjavesisuojille, jos Kelatien 
teollisuusalueen raja siirtyy entistä lähemmäksi asutusta. 
o Suojarakenteiden tarvetta arvioitaessa huomioitava mm. Vaasan hallinto-

oikeuden päätös ja perustelut Tikkurilan Remun tapauksessa: millaiset 
suojarakenteet alueella toimivien yritysten on rakennettava ympäröivän 
asuinalueen suojaamiseksi Kelatien toiminnan haitoilta. 

 
• Kun asianmukaisten suojarakenteiden tarve ja kustannukset tiedetään, on 

arvioitava uudelleen löytyykö alueelle yrityksiä, jotka ovat valmiita mittaviin 
investointeihin, joita velvoitetaan tekemään toimittaessa nain lähellä 
asuinaluetta. 

 
 Mikäli kaavamuutos edelleen nähdään järkeväksi toteuttaa jossakin 
muodossa: 

• Kaavan tulee kuvata yksiselitteisesti millaista toimintaa alueella sallitaan 
harjoitettavan. 

• Kaavamerkintöjen on rajattava alue työpaikka-alueen määritelmän mukaisilla 
toiminnoille 



• Kaavan ei tule sallia nykyisen kaltaista ympäristölupaa vaativaa, ja 
ympäristöhaittoja aiheuttavaa toimintaa. 

• Tulee kuvata millaiset pakotteet ja valvonta asetetaan sille, että alueella voi 
harjoittaa vain ja ainoastaan kaavan mukaista toimintaa 

• Mahdollisimman paljon puustoa säilytettävä maisemallisista sekä ääntä 
eristävistä syistä. 

• Työpaikka-aluetta ei missään olosuhteissa tule laajentaa kiinni asuinalueeseen, 
vaan viheraluevyöhyke puustoineen on säilytettävä asuinalueen ja 
teollisuusalueen välissä. 

 
Kaikkein parhaimpana ratkaisuna näen sen, että koko suojametsäalue säilytetään 
nykyisessä käytössään, Tuusulan kunnalla ei mielestäni ole pakottavaa tarvetta 
kaavoittaa tuota suojametsikköä, silla se voi osoittaa parempiakin alueita 
yrityskäyttöön. 
 
Liitteenä kuvia 
 
Jaakko Sippola 
 
Haluan tuoda julki mielipiteeni koskien Tuusulan Kelatien alueen laajennusta. Asun 
itse suunnitellun laajennuksen läheisyydessä ja vastustan laajennusta, koska: 

1)MELUHAITTA 

Mahdollinen metsänkaato ja lisääntyvä raskas liikenne tuo lisää meluhaittaa Kelatien 
teollisuusalueelta Kurkitien asukkaille, tälläkin hetkellä kuuluu ääniä esim. 
puumurskaamosta, vaikka metsää on välissä satoja metrejä ja nyt jos metsä 
kaadetaan pois niin äänet varmasti lisääntyvät entisestään lähiasukkaille. 

2)NÄKÖHAITTA & VÄHENTYNYT VIIHTYVYYS 

Tällä hetkellä Kurkitien asukkailla on hieno metsänäkymä naapurissa & pääsy 
luontoon välittömässä läheisyydessä ulkoilun yms. merkeissä. Kukapa haluaisi vaihtaa 
sen pois ja saada naapuriksi teollisuushalleja. Veikkaanpa ettei kukaan. Ihmiset eivät 
varmasti ole ostaneet elämänsä isointa hankintaa sen takia, että saavat 
teollisuushalleja naapuriinsa. 

3)YMPÄRISTÖHAITTA 

Alueen metsien väheneminen & ympäristön teollistaminen vaikuttaa väistämättä 
luonnon ekologiseen tasapainoon, ja vähentää näin luonnontilaista kasvillisuutta & 
eläinten liikkumista. 

4)ASUNTOJEN ARVON VÄHENEMINEN 

Rumien teollisuushallien rakentaminen hyvin lähelle asutusta vrt.Kurkitie, väistämättä 
laskee ko. tiellä sijaitsevien kiinteistöjen arvoa. RATKAISUEHDOTUS: 

LAAJENNUS TOISEEN SUUNTAAN 1 MUUALLE 



Eikö päättäjät voisivat miettiä Kelatien teollisuusalueen laajennusta länteen päin. 
Siellä ei ole asutusta lainkaan, joten kyseisiä, edellä mainittuja haittoja ei synny 
kenellekään. 

Tuusula on iso kunta, joten tilaa, josta ei aiheudu vastaavia haittoja (lukuun 
ottamatta ympäristöhaittoja), löytyy myös muualta kunnan alueelta. 

 
Vantaan kaupunki 
Korson aluetoimikunta/ Ari Javanainen 
 
Tuusulan kunnan kaavoituksesta ovat 20.6.2011 saapuneet Korson aluetoimikunnalle 
kuulutus sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma Kelatien työpaikka-alueen 
laajennuksesta. Suunnittelualue sijaitsee kunnan kaakkoiskulmassa olevan Kelatien 
työpaikka-alueen ja Vantaan rajan välissä. Vantaan puolella on rajassa kiinni oleva 
Vierumäen pientaloalue. Eteläpäässä alue kytkeytyy liikenteellisesti Kulomäentiehen 

ja pohjoispäässä Korsontiehen. Pohjoisessa alue rajautuu yhteen pientalopalstaan, 
jonka eteläpuolella on suunnittelualueeseen sisältyvä pientalopalsta. 

Mahdolliset mielipiteet osallistumis- ja arviointisuunnitelma sisällöstä on pyydetty 
Korson aluetoimikunnalta 30.6.2011 mennessä. 

Aluekoordinaattori on varmistanut Tuusulan kunnan kaavasuunnittelijalta, että 
mahdollinen aluetoimikunnan kannanotto voidaan toimittaa Tuusulan kunnan 
kaavoitussihteerille vielä syyskuussa. 

Aluekoordinaattori on lähettänyt 21.6.2011 sähköpostitse Korson aluetoimikunnan  
jäsenille ja varajäsenille kuulutuksen sekä osallistumis-  ja arviointisuunnitelman  
Kelatientyöpaikka-alueen laajennuksesta (asemakaavan muutos nro 3489). 

Lisätietoja asiasta antaa Tuusulan kunnan kaavasuunnittelija Veli-Pekka Ristimäki p. 
040 314 2016. Korson aluetoimikunta 21.9.2011 § 6 

Aluekoordinaattorin esitys: 

Aluetoimikunta antaa kokouksessaan mielipiteensä Kelatien työpaikka-alueen 
laajennuksesta. Käsittely: 

Kuultiin suunnittelijainsinööri Ulla-Maija Rimpiläisen esitys hulevesiasioista. 

Jäsen Tuomo Permikankaan esittämä liitteenä oleva aluetoimikunnan  mielipide 
hyväksyttiin yksimieleisesti. 

Merkittiin tiedoksi, että jäsen Anneli Koskinen poistui kokouksesta tämän asian 
käsittelyn aikana klo 18.56 

Aluetoimikunta päätti yksimielisesti antaa Tuusulan kunnalle liitteenä olevan 
mielipiteensä. 

Liitteenä oleva mielipide 



 
Kelatien työpaikka-alueen laajennus, asemakaavan muutos, ro 3489 osallistumis- ja 
arviointisuunnitelma, ilmoitus vireilletulosta 

Korson aluetoimikunta vastustaa kyseistä asemakaavamuutosta. 

Jos asemakaavan muutos toteutetaan, niin Korson aluetoimikunta edellyttää, että 
asemakaavan muutos ja Kelatien työpaikka-alueen laajennus eivät missään 
tilanteessa saa lisätä Korson alueen asukkaille aiheutuvia haittoja. Teollisuusalueen ja 
Vantaan puoleisen asuinalueen suojavyöhykkeen on oltava riittävä estämään 
syntyvien melu-, haju-, pöly- ja esteettisten haittojen lisääntyminen Vantaan puolella. 
Syntyviin hulevesiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, koska alue on tulvaherkkää 

Suojavyöhyke: Läpinäkemättömästä metsästä muodostuvan suojavyöhykkeen on 
oltava vähintään 100 metriä. Aluetoimikunta ei myöskään kannata suojavallin 
rakentamista. 

Melu: Teollisuusalueelta syntyvä melu ei lähimmän asutuksen ulkoalueelta mitattuna 
saa arkena ylittää 55 db:ä klo 8-16 välisenä aikana, ja muina aikoina 45 db:ä. Haju- 
ja pöly: Vantaan puolelle ei saa levitä hajuja ja pölyä toiminnasta. 

Hulevedet: Nykyiset virtaamat eivät saa ylittyä. Uusien riskien synty kiinteistöille ja 
asukkaille on estettävä. 

Rakennusmääräykset Kaavassa on edellytettävä arkkitehtuurisesti korkeatasoista 
rakennuskantaa ja viherkattorakentamista. 

 Ikäihmisten neuvosto 

Lausunto  

Suunnittelualue sijaitsee kunnan kaakkoiskulmassa olevan Kelatien työpaikka-alueen 
ja antaan rajan välissä. Alue on pääosin luonnontilassa olevaa pelto- ja metsäaluetta. 
Alueen kaavoitustyön keskeisimpänä tavoitteena on lisätä työpaikkatontti tarjontaa 
yrityksille. 

Ehdotus 

Pj Kaavanmuutos alue on tarkoitettu työpaikka-alueena käytettäväksi. 
Ikäihmisten neuvostolla ei ole huomautettavaa kaava-luonnoksesta. 

Päätös Ikäihmisten neuvosto hyväksyy kaavaluonnoksen. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


