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VASTINEET OAS:STA JÄTETTYIHIN MIELIPITEISIIN  

 

Yleistä 

Kaikki mielipiteet sekä tässä esitetyt vastineet niihin jaetaan tiedoksi kaikille mielipiteen 
jättäneille. Mielipiteen esittäjiä oli yhteensä useita satoja. Mielipiteiden sisältö käsitteli 
lähes kauttaaltaan samoja asioita, suppeammin tai laajemmin. Tästä syystä on selkeintä ja 
helpoimmin luettavaa antaa vastineet asiakohtaisesti jäsennettynä keskitetysti, muutamaa 
poikkeusta lukuun ottamatta. Nämä erityiskysymykset on käsitelty lopussa tämän liitteen 
lopussa. 

Osalliset 

Osallisiksi on hyväksytty kaikki myös Vantaan puolen kiinnostuneet. Sieltä esitettyjen 
pyyntöjen johdosta Tuusulan kunta on laajentanut alkuperäistä arvioitua osallisten joukkoa 
kuulemisen kuluessa. 

 Vaihtoehtoiset alueet 

Joissakin mielipiteissä on esitetty tutkittavaksi vaihtoehtoisia työpaikka-alueita 
Kulomäentien varrelta lännenpää ja kauempana asutuksesta. Kulomäentie on 
muuttumassa Kehä 4:ksi jatkuen edelleen Tuusulanväylän länsipuolelle. Tuusulan 
yleiskaavan valmistelun yhteydessä on katsottu perustelluksi varata koko vyöhyke 
laajamittaisesti työpaikkarakentamiseen. Alueet lännempänä eivät poista tarvetta Kelatien 
alueen laajentamiseen maakuntakaavan mukaisesti. 

Maakuntakaava 

Ristiriitaa maakuntakaavan kanssa ei ole. Taajamatoimintojen aluemerkintä sisältää 
Kelatien kaltaiset pienehköt työpaikka-alueet, sekä jo olevan, että laajennuksen. 
Maakuntakaavan merkintä sallisi sinänsä myös ympäristöön sopivan asutuksen 
kaavoittamisen, ellei lentomelu olisi tämän esteenä. Käytössä olevien lentomelutietojen 
pohjalta koko suunnittelualue on yli 50 dB lentomelun piirissä. Uuden asutuksen lisäämistä 
ei tästä syystä pidetä tarkoituksenmukaisena. Varteenotettavaksi taajaman 
tehostamisvaihtoehdoksi jää työpaikkarakentaminen.  

Maantiekylän osayleiskaava 

Vaikka osayleiskaava ei ole oikeusvaikutteinen, on sitä kuitenkin pidettävä lähtökohtana 
asemakaavaa muutettaessa. Osayleiskaavassa on kaavamääräyksellä TP 9 merkitty jo 
noin 40 % asemakaavaluonnoksen TY-korttelimaasta työpaikkarakentamisen alueeksi. 
Loppuosa on merkitty M-alueeksi reunaehdolla ”M-alueiden ulkoiset rajat tarkentuvat 
suojavyöhykkeiden ja muun maankäytön suunnittelun myötä”. Työpaikkarakentamisen 
suojaetäisyyksien määrittelyssä muita toimintoja vastaan kehoitetaan noudattamaan 



ympäristöministeriön selvityksen ”8/1991 teollisuuden ympäristövaikutukset ja kaavoitus” 
suosittelemia suojaetäisyyksiä. Selvityksen taulukot ovat mukana Maantiekylän 
osayleiskaavan selostuksessa. 

Suojavyöhyke ja virkistys 

Lähes kaikissa mielipiteissä on esitetty vaatimus riittävän suojavyöhykkeen varaamisesta 
Vantaan rajan ja uusien työpaikkakortteleiden väliin. Koska työpaikkarakentamisen tulee 
kaavamääräyksen mukaan olla ympäristöä häiritsemätöntä, riittäväksi leveydeksi on 
kaavaluonnokseen valittu 50 m. Keskeisen kallioalueen kohdalla leveys on noin 100 m. 
Kaavan noin 20 ha kokonaispinta-alasta viheralueiden osuus on noin 6 ha. Erityistä vallia 
suojavyöhykkeelle ei ole suunniteltu. Sen sijaan kaavamääräyksen mukaan puustoa ja 
muuta vyöhykkeen kasvillisuutta on hoidettava näkösuojaa muodostavana.   

Suojavyöhyke on luonnoksessa merkitty suojaviheralueeksi EV-merkinnällä. Se ei ole 
varsinainen virkistysalue. Sen päätarkoitus on toimia näkemäesteenä, pöly- ja 
melusuojana vähäisienkin häiriöiden minimoimiseksi sekä ekologisena vyöhykkeenä. 
Kaavaluonnoksessa on varattu itä-länsisuuntainen poikittainen kevyen liikenteen yhteys 
Vantaan puolelta länteen metsähallituksen metsäalueelle. 

Liikenne ja melu 

Laajennusalueen vaikutuksen liikenteen lisääntymiseen nykytilanteesta Kulomäentiellä ja 
Korsontiellä on arvioitu olevan arkipäivinä keskimäärin n.3 %. Selvityksen teki Traficon Oy/ 
Jaakko Tuominen. Arki-illan huipputunnin lähtevä liikenne tulee kuormittamaan Kelatien 
liittymiä Kulomäentielle ja Korsontielle vastaavasti keskimäärin n. 20 % nykyistä 
enemmän. Nykyiset liikennemäärät perustelevat jo Kulomäentien liittymän varustamista 
liikennevaloilla. Laajennusosan asutuksen puoleisissa kortteleissa rakennukset sijoitetaan 
lähelle kortteleiden itäreunaa siten, että ne suojaavat asutuksen suuntaan melu- ja muilta 
piha-alueiden häiriöiltä. Lentomelun mahdollinen lisääntyminen, luonnonalueen 
muuttuessa osittain rakennetuksi, on erittäin vähäistä.  

Kaava-alueen halkaisevan kokoojakadun leveydeksi on luonnokseen mitoitettu 18 metriä. 
Se on riittävä myös kevyen liikenteen tarpeita varten ja antaa mahdollisuuden 
kadunvarsipaikoitukseen.  

TY-korttelialueet 

Viereisellä Kelatie 2 kaava-alueella työpaikkakortteleiden määräys on muodossa: KTY  
”liike- ja toimistorakennusten sekä ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialue”.  
Kaavaluonnokseen työpaikka-alueen laajennuksen rakentamisen korttelialueita koskeva 
TY- määräys on muodossa: ”ympäristöhäiriöitä aiheuttamattomien teollisuus- ja 
varastorakennusten korttelialue”. Kaavamääräyksessä on lisäksi tarkennettu toimintaan 
liittyviä rajoituksia siten, mm. miltä osin ympäristöhäiriöitä aiheuttava toiminta on kielletty. 
Alueelle ei saa toteuttaa logistiikkakeskusta eikä toimintaa, joka synnyttää ympäristöön 
häiritsevää melua, häiritseviä hiukkaspäästöjä, hajuja, myrkyllisiä kaasuja tai toimintaa, 



joka on erityisen palovaarallista. Liikekerrosalan osuus on rajoitettu 10 prosenttiin tonttien 
kokonaiskerrosalasta eikä päivittäistavarakauppaa sallita. Tonttitehokkuus on sama e=0,4 
kuin viereisellä olevalla työpaikka-alueella, samoin kerrosluku enintään II. 
Työpaikkakortteleiden kokonaiskerrosala on yhteensä noin 45000 k-m2. 

Nykytilanteen ongelmat 

Esitetyissä mielipiteissä on laajasti käsitelty nykytilanteen ongelmia. Lähinnä on ollut 
kysymys Tikkurilan Romu Oy:stä ja Destamatic Oy:stä. Mikäli toiminta ei ole lupien 
mukaista, viranomaisen tehtävä on puuttua toimintaan. Valvovien viranomaisten kanta 
sekä olevan nyt suunnitellun alueen laajennuksen toiminnan osalta tehtäviin rajoituksiin 
otetaan huomioon kaavaehdotusta laadittaessa. 

Laajennusalueen maiden tiedetään olevan puhtaita mahdollista vähäistä pintamaan 
nuhraantumista lukuunottamatta. Laajennusalueen kaavoitusta voidaan hyvin jatkaa 
samanaikaisesti kun tutkitaan ja vaihdetaan olevan Kelatien kaava-alueen likaantuneita 
maita puhtaisiin. 

Hulevesisuunnitelma 

Luonnonalueen rakentaminen, vettä imevän maaperän vähetessä, muuttaa 
hulevesitasapainoa. Hulevedet suuntautuvat Vantaan puolelle. Monissa mielipiteissä, 
Vantaan kaupungin mielipiteestä alkaen, on esitetty huoli hulevesien hallinnasta. Kaavaan 
liittyen onkin jo tässä vaiheessa laadittu erityinen hulevesisuunnitelma (FCG Suunnittelu ja 
tekniikka Oy/ Hannes Björninen). Se sisältää mm. tasausallasverkoston, jolla estetään 
keskitetysti kontrolloiden tulvehtiminen Vantaan puolella Vieremäenojan haaroissa ja siitä 
eteenpäin.  

Asioita, jotka eivät sisälly edellä käsiteltyyn 

Vantaan kaupunki kiinnittää huomiota siihen, ettei ylitetä Vantaan putkiston 
siirtokapasiteettia. Tuusulan puolella onkin varauduttu painevesiviemäriin 
pumppaamoineen Vantaan viemäriverkoston ohittamiseksi. 

Fortum haluaa neuvottelun uusista muuntamovarauksista. Neuvottelu on järjestetty ja sen 
perusteella suoritettu muuntamovaraukset kaavaluonnokseen. 

Elisa Oyj haluaa, että oleva radiomasto, laitetila sekä ajoyhteys sinne säilytetään 
kaavamuutoksen yhteydessä. Näin on menetelty. 

Vantaan puolen liikunta- ja viheraluesuunnitelmat on otettu huomioon kokonaisuuden 
osana. Kaavaluonnokseen on varattu kevyen liikenteen itä-länsisuuntainen yhteys 
Vantaan puolelta metsähallituksen metsään. Kulomäentien liittymässä, varsinaisen kaava-
alueen ulkopuolella, säilytetään edelleen kevyen liikenteen alikulku Vantaan puolen 
virkistysalueelle. 

 


