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VANTAAN KAUPUNKI

Asemakaava-ja asemakaavan muutosehdotus/
nro 511800 Backaksen kartano. Pakkala
LAUSUNNOT JA VASTINEET

Kaupunkisuunnittelu / 11.2.2020

Kaupunginhallitus 10.12.2018 oikeutti kaupunkisuunnittelun pyytämään tarvittavat lausunnot asemakaavaja asemakaavan muutosehdotuksesta nro 511800 Backaksen kartano. Pakkala. Lausuntoja pyydettiin 4 kpl
ja saatiin 4 kpl.
Lausunnonantaja

Lausunto

Tarkistukset

NRO 1
HSY

Muutosehdotus ei edellytä
nykyisen vesihuollon siirtämistä
eikä uuden rakentamista.

-

NRO 2
Uudenmaan
ELY-keskus

Selostukseen päivitettävä
valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet.
sr-määräykseen lisättävä, että
rakennusta ei saa purkaa.
Peittomaalauksen ja maalattavan
peltikaton sävyjä ei ole
määritelty.
Selostukseen pilaantuneista
maista kartta kunnostuksen
jälkeen.
SL-alueella jätetäytön aluetta ei
ole rajattu.
SL-alueen suojeluperuste on
kirjaamatta.

Kaavaselostukseen päivitetään
valtakunnallisia
alueidenkäyttötavoitteita koskeva
kohta sekä pilaantuneita maita
koskevat kartat ja SL-aluetta
koskeva suojeluperuste.
SL-alueen jätetäyttöä koskevaa
määräystä tarkennetaan
sanallisesti: ”Jätetäyttöä ja haittaainepitoisuuksia sisältävän maaaineksen takia alueella olevan,
ohjeellisen ajoyhteyden
pohjoispuolella sallitaan vain
välttämättömien rakenteiden ja
istutusten edellyttämä
maarakentaminen.
Maarakentamisen yhteydessä on
huolehdittava, ettei haitta-aineita
pääse leviämään ympäristöön.
Maarakentamista alueelle
suunniteltaessa tulee
toimenpiteestä olla yhteydessä
kaupungin ympäristökeskukseen.”

NRO 3
Vantaan kaupunginmuseo

sm-alueella olevaan ajoyhteysmääräykseen tulee lisätä, että sen
toteuttamisen yhteydessä on
huomioitava muinaisjäännös smmerkinnän mukaisesti.

-

NRO 4
Vantaan Energia
NRO 1

Ei huomautettavaa.

-
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Lausunto:
Vantaan kaupungin kirjaamo
Kaupunkisuunnittelu
Asematie 7
01300 Vantaa
VD/2327/10.02.04.00/2013
ASEMAKAAVAN MUUTOS NRO 511800, BACKAKSEN KARTANO 40. KAUPUNGINOSA
YLÄSTÖ / 51. KAU-PUNGINOSA, PAKKALA
Asemakaavoitettava alue sijaitsee Pakkalan ja hieman myös Ylästön kaupunginosassa Ylästöntien
eteläpuolella. Aluetta rajaavat pohjoisessa Ylästöntie, idässä Kartanonkosken asuinalue, lännessä
viljelykäytössä oleva peltoalue ja etelässä entisten kasvihuoneiden alue ja Kartanonkosken
liikuntapuisto.
Asemakaavalla suojellaan kulttuurihistoriallisesti ja maisemallisesti arvokas Backaksen
kartanoympäristö ja sallitaan hieman uudisrakentamista suojelualueelle sekä mahdollistetaan
liikerakennuksen rakentaminen entisen tallin ja puimalan yhteyteen.
Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä esittää lausuntonaan seuraavaa:
Aluetta palveleva vesihuolto on rakennettu valmiiksi. Muutosehdotus ei edellytä nykyisen
vesihuollon siirtämistä eikä uuden vesihuollon rakentamista.
Lisätietoja antaa aluepäällikkö Mikko Stenius, puh. (09) 1561 2109.
Vastine:
Tarkistukset:
-
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NRO 2
Lausunto:
kirjaamo(a)vantaa.f
Vantaan kaupunki
Asematie 7
01300 VANTAA
Viite: lausuntopyyntö 17.12.2019

Lausunto asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta,
Vantaa,
Backaksen kartano, 511800
Vantaan kaupunki on pyytänyt Uudenmaan ELY-keskuksen lausuntoa Backaksen
asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta (kaava nro 511800).
Kaavaselostuksen valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva osio on syytä
päivittää. Uudistetut valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet tulivat voimaan
1.4.2018.
Rakennusten suojelumääräystä sr on syytä täydentää maininnalla:
"Rakennusta ei saa purkaa." Muilta osin asemakaavaehdotus huomioi ansiokkaasti
valtakunnallisesti merkittävän kulttuuriympäristön (Backas - Elannon suurtila)
valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden tarkoittamalla tavalla. Rakennussuojelun
osalta suojelutavoitteet on
tunnistettu sekä huomioitu esimerkillisesti ja asemakaavaehdotus on tältä osin
laadittu maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n tarkoittamalla tavalla.
Uudisrakennusten osalta peittomaalatun julkisivun osalta ei käy ilmi, tuleeko myös
niiden olla sävyiltään punaisia vai sallitaanko myös muita sävyjä. Myöskään
konesaumatun peltikaton osalta ei anneta määräyksiä sen sävystä.
Kaavaselostuksessa esitetyt pilaantuneita maita koskevat kartat kertovat ennen
kunnostusta tehdyistä tutkimuksista. Kunnostuksen loppuraportissa esitetyt kartat
kertoisivat paremmin alueen tilanteesta ainakin Krakanojan varrella olevan jätetäytön
osalta. Kunnostuksen aikana tällä alueella tehtiin lisätutkimuksia.
Kaavamääräyksissä jätetäyttö on huomioitu osana SL-määräystä. Jätetäytön aluetta ei
ole erikseen rajattu. Jätetäyttöä on tiedossa Krakanojan pohjoispuolella kaavakarttaan
merkityn ajoyhteyden läheisyydessä eikä siis koko SL-alueella. Nykyisellä merkinnällä
on
mahdollista saada virheellinen käsitys jätetäyttöalueen laajuudesta.
Jätetäyttöalueen merkitsemistä erillisellä osa-aluerajauksella olisi tämän vuoksi hyvä
harkita. Määräyksiin on hyvä lisätä, että maanrakentamista alueella suunniteltaessa
tulee toimenpiteistä olla yhteydessä kaupungin ympäristökeskukseen. Suojeluperuste
on kirjattava kaavaselostukseen
sekä arvioitava luonnontilaa säilyttämistä koskevien määräysten antamista.
Ennen kaivutöiden toteuttamista alueella, jolla saattaa esiintyä jätetäyttöä, tulee
maaperän haitta-aineiden pitoisuus ja jätetäytön laajuus selvittää kaivualueella.
Asian on esitellyt ylitarkastaja Tuomas Autere ja ratkaissut
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alueidenkäyttöpäällikkö Brita Dahlqvist-Solin. Merkintä sähköisestä
hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.
TIEDOKSI UUDELY: Erika Heikkinen, Kirsi Hellas, Olli Jaakonaho, Timo Kinnunen,
Elina Kerko, Anna Puolamäki, Marjo Vuola, Henrik Wager
Tämä asiakirja UUDELY/464/07.01/2013 on hyväksytty sähköisesti / Detta dokument
UUDELY/464/07.01/2013 har godkänts elektroniskt
Esittelijä Autere Tuomas 27.02.2019 12:14

Ratkaisija Dahlqvist-Solin Brita 27.02.2019 12:14
Vastine:
Kaavaselostukseen on päivitetty valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva kohta.
Asemakaavamerkinnän sr sanallinen määritelmä ”suojeltava rakennus” sisältää ajatuksen, että rakennusta ei
pureta, sillä purkamisen jälkeen ei enää olisi mitään rakennusta suojeltavaksi, joten suojeltavan rakennuksen
purkaminen olisi asemakaavan vastainen teko.
Uudisrakennusten julkisivukäsittelyistä ja -sävyistä asemakaavamääräyksissä mainitaan punatiili,
punamultaus ja peittomaalaus ja katon osalta punatiili tai maalattu, konesaumattu pelti. Koska
uudisrakennuksen rakennuslupahakemukseen on liitettävä museoviranomaisen lausunto sekä selvitys, joka
osoittaa rakennuksen/rakennelman sopeutumisesta ympäristöönsä ja maastoon, ei ole katsottu
tarpeelliseksi määritellä erikseen peittomaalauksen tai peltikaton värisävyä.
Päivitetään kaavaselostukseen oikeat, pilaantuneita maita koskevat kartat.
SL-alueen jätetäyttöä koskevaa määräystä tarkennetaan sanallisesti, jottei kaavakartasta tule siltä osin
lukukelvotonta (kursiivit lisäyksiä asemakaavaehdotuksen määräykseen): ”Jätetäyttöä ja haittaainepitoisuuksia sisältävän maa-aineksen takia alueella olevan, ohjeellisen ajoyhteyden pohjoispuolella
sallitaan vain välttämättömien rakenteiden ja istutusten edellyttämä maarakentaminen. Maarakentamisen
yhteydessä on huolehdittava, ettei haitta-aineita pääse leviämään ympäristöön. Maarakentamista alueelle
suunniteltaessa tulee toimenpiteestä olla yhteydessä kaupungin ympäristökeskukseen.”
Päivitetään SL-aluetta koskeva suojeluperuste kaavaselostukseen.
Tarkistukset:
Kaavaselostukseen päivitetään valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita koskeva kohta.
Päivitetään kaavaselostukseen oikeat, pilaantuneita maita koskevat kartat.
SL-alueen jätetäyttöä koskevaa määräystä tarkennetaan sanallisesti: ”Jätetäyttöä ja haitta-ainepitoisuuksia
sisältävän maa-aineksen takia alueella olevan, ohjeellisen ajoyhteyden pohjoispuolella sallitaan vain
välttämättömien rakenteiden ja istutusten edellyttämä maarakentaminen. Maarakentamisen yhteydessä on
huolehdittava, ettei haitta-aineita pääse leviämään ympäristöön. Maarakentamista alueelle suunniteltaessa
tulee toimenpiteestä olla yhteydessä kaupungin ympäristökeskukseen.”
Päivitetään SL-aluetta koskeva suojeluperuste kaavaselostukseen.
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NRO 3
Lausunto:
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Vastine:
Puistoalueen halki on olemassa oleva ajoyhteys Krakanojan länsipuolella olevalle pellolle esitetty
ohjeellisella kaavamerkinnällä (katkoviiva), kun taas muinaismuistoalueen sm-merkintä on sitovalla
merkinnällä (pistekatkoviiva). Asemakaavan logiikan mukaisesti sitova merkintätapa on
oikeusvaikutuksiltaan vahvempi kuin ohjeellinen merkintätapa, eli koko sm-alueella kaivaminen,
peittäminen, muuttaminen tai muu siihen kajoaminen on muinaismuistolain nojalla mielletty. Aluetta
koskevista toimenpiteistä ja suunnitelmista on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa. Määräys koskee
siis myös ohjeellisen ajoyhteyden merkintää.
Tarkistukset:
-
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NRO 4
Lausunto:

Vastine: Tarkistukset: -

