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Kaupunginjohtaja Petri Härkönen
Keravan kaupunki

Sipoon kunnan Bastukärrin logistiikka-alue
Keravan omakotiyhdistyksen hallitus esittää muistutuksen Keravan
kaupungille koskien Sipoon kunnan logistiikka-alueen vaikutuksista
Keravan puoleiselle asuinalueelle sekä Keinukallion
liikuntapuistolle.
Kyseinen lähiympäristöön merkittävästi vaikuttava logistiikka-alan
suurhanke on edennyt valituksista huolimatta ja luvattuja selvityksiä
ja suunitelmien tarkistuksia ei ole laadittu. Myöskään alueen
asukkaille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa (3.3.2009, Ahjon
koulu) sovittua suunnitteluryhmää ei ole perustettu. Vastuu ko.
ryhmän perustamisesta oli kaupungin kaavoituspäälliköllä ja
kaupungin insinöörillä. Hankkeen maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista vuorovaikutusta alueen lähinaapureiden kanssa ei
myöskään Sipoon kunta ole missään vaiheessa toteuttanut.
Keravan kaupunki jätti hankkeesta kaavavalituksen, koska näki
hankkeen kaavoituksen toteutuksessa useita virheitä. Yllättäen,
juuri ennen edellä mainittua Ahjon koululla pidettyä yleisötilaisuutta,
kaupunki veti valituksensa pois ja ilmoitti sopineensa Sipoon
kunnan kanssa hankkeesta aiheutuvien haittojen poistamisesta.
Kumpikaan osapuoli, sen enempää Kerava kuin Sipookaan, eivät
ole missään vaiheessa kertoneet alueen asukkaille, miten
hankkeesta aiheutuvat haitat saadaan hallintaan.
Lyhyesti tiivistettynä ongelmat koskevat valtavaa rekkaautoliikennettä, joka tulee tukkimaan Keravantien ja sen risteykset.
Jo tällä hetkellä liikenne välillä Ali-Keravantie – Ratatie on ajoittain
pahasti ruuhkautunut. Pahimmillaan tämän tieosuuden läpäisyyn
menee yli 20 minuuttia. Rajusti kaavahankkeen johdosta lisääntyvä
rekka-autoliikenne aiheuttaa melua, saastuttaa asuin- ja
ulkoilualueen ilmaa sekä lisää merkittävästi suuronnettomuuden
vaaraa (kemikaalikuljetukset). Kiivasta keskustelua on aiheuttanut
myös maakuntakaavassa esitetty 300 m:n suojavyöhyke, joka
Sipoon kaavasuunnittelussa oli kutistunut 50:een metriin. Riittävä
viherkaista kuntien rajalla olisi ollut osa ympäristöhaittojen hallintaa,
mutta sen toteutuksesta ei ole esitetty minkäänlaisia suunnitelmia.
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Pyydämme Keravan kaupunkia selvittämään asianosaisille, miten
hankkeen haitalliset ympäristövaikutukset on tarkoitus ratkaista ja
millä aikataululla. Vuoropuhelu Sipoon kunnan ja ao. virastojen
(Liikennevirasto, ELY-keskus ja AVI) kanssa on välttämätöntä.
Toivomme, että Ahjon kyläillassa 14.9.2010 kaupungilla olisi esittää
keinoja, joilla edellä mainitut ongelmat voidaan tyydyttävästi
ratkaista. Haluamme myös tietää, miksi sovittua suunnitteluryhmää
ei ole perustettu.
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