
 
 

Vantaan kaupunki, kirjaamo   22.4.2021 

 

 

Muistutus Variston sähköaseman asemakaavaehdotuksesta (002443) 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys on 2.5.2020 kommentoinut hankkeen 

osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa. Mielipiteessä esitetyt huomiot ja näkökannat eivät ole 

vaikuttaneet kaavaprosessiin, joten joudumme valitettavasti uusimaan kaavamielipiteemme 

asiasisällön muutamilla lisäyksillä. 

 

 

Alueen kaavallisesta tilanteesta 

 

Kaavassa ositetaan sähköasema ja muuntaja voimassa olevalle yleiskaavan 

lähivirkistysalueelle. Helsingin hallinto-oikeuden ruodinnassa parhaillaan olevassa yleiskaava 

2020:ssa hankealueen länsiosa on osin lähivirkistysaluetta. Lisäksi alueen poikki on osoitettu 

oikeusvaikutteisella kaavakartalla eteläpohjoissuuntainen ekologinen runkoyhteys. 

Raappavuoren ja Petikon merkittävien luontoalueiden välinen, käytännössä ainoa mahdollinen 

ekologinen yhteys kulkee hankealueen poikki. Kyseinen yhteys ja sen tärkeys on todettu 

myös Vantaan kaupungin omassa Ekologisten yhteyksien selvityksessä (Ojala 2018). Alue on 

osoitettu maakunnallisena viheryhteystarpeena myös Uudenmaan voimassa olevassa 

maakuntakaavassa sekä vielä vailla lainvoimaa olevassa Helsingin seudun 

vaihemaakuntakaavassa.  

 

Ekologisen yhteyden toimivuuden parantaminen mm. luontaisen metsittymisen sekä osin 

myös nykyisten avomaiden osittaisen metsittämisen keinoin olisi keskeisen tärkeää. Tärkeintä 

on kuitenkin pitää yhteyden Martinkyläntien ja Petikontien välisen osa-alueen vähät metsäiset 

alueet rakentamisen ulkopuolella.Kaavahankkeen maankäyttö eli sähköaseman ja muuntajan 

rakentaminen keskelle ekologisen yhteyden pullonkaula-alueen ainoita säilyneitä metsiä on 

huonosti harkittua maankäytön suunnittelua. Pidämme kaavaratkaisua voimassa olevien 

maakunta- ja yleiskaavojen vastaisena. 

 

 

Kaavaselostuksen asiasisällöstä  

 

Kaavaselostuksessa ei asiallisella tavalla kerrota alueen tosiasiallisesta asemasta voimassa 

olevissa maakunta- ja yleiskaavoissa. Olennainen, epäilemättä myös asemakaavoittajan 

tiedossa oleva tieto myös muille osallisille olisi epäilemättä ollut se, että luontojärjestöt ovat 

valittaneet Vantaan yleiskaavasta 2020 muun muassa tämän asemakaavahankkeen 

mahdollistamiseksi tehdyn yleiskaavamuutoksen osalta. 

 

Kaavaselostuksessa ei myöskään riittävässä määrin arvioida hankkeen vaikutuksia kaupungin 

omissakin selvityksissä arvokkaaksi todetulle maakunnalliselle ekologiselle runkoyhteydelle. 

Sen sijaan kaavaselostuksessa korostetaan edelleen sitä, että ”alueella ei ole arvokkaita 

luontokohteita” ja väitetään (s. 6), että maakuntakaavan ”viheryhteys säilyy”. Viimeistään 

2020-luvulla ekologisten yhteyksien alueelle sijoittuvat viheralueet on syytä ymmärtää 



 
itsessään arvokkaiksi luontokohteiksi, vaikka niillä ei muita erityisen merkittäviä 

luontotyyppi-tai lajistoarvoja tällä hetkellä olisikaan. Viheryhteyden toimintakyky on osaltaan 

kiinni myös sen leveyden säilymisestä, mitä tämä hanke selkeästi heikentää, 

 

 

Muuta 

 

Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksellä ei edelleenkään ole mitään sitä vastaan, 

jos sähköasema ja muuntaja voidaan sijoittaa voimassa olevan asemakaavan ET-alueelle. Jos 

näin ei voida tehdä, niin hankkeesta on syytä luopua. 
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