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ASIA: Helsingin hallinto-oikeuden päätös Kirkkonummen kunnan tekemästä valituksesta koskien Uusimaa 2050-maakuntakaavan kaavakarttaan tehtyä raskaan raideliikennevarikon merkintää Espoon ja Kirkkonummen rajalla Mankissa ja Luomassa.

Helsingin hallinto-oikeus on 24.9.2021 antamallaan päätöksellä todennut (s.125):
”Edellä lausutuilla perusteilla maakuntakaavan valituksissa tarkoitettu raskaan raideliikenteen varikkomerkintä ei ole valituksissa esitetyillä perusteilla lainvastainen.
Tämän vuoksi valitukset on hylättävä.”
Raskaan raideliikenteen varikkomerkinnästä tehtiin kaikkiaan 10 valitusta. Suurin osa niistä
oli Luoman asukkaiden tekemiä; myös Luoman Kyläyhdistys jätti merkinnästä valituksen.
Luoman Kyläyhdistys ja todennäköisesti useimmat luomalaiset valittajat tulevat edelleen
valittamaan varikkomerkinnästä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Luomalaisten mielestä
Espoonlahden pohjukka on sopimaton varikon sijoituspaikka valituksissa esitetyistä syistä
johtuen. Todettakoon, että valitukset eivät ole perustuneet ”not-in-my-backyard” -ajattelulle.
Luomalaiset haluavat, että rantaradan liikennettä kehitetään. Varikolle tulee löytää paikka,
jonne se voidaan mahdollisimman vähäisin ympäristövaurioin ja turvallisesti rakentaa. Jos
varikkomerkintä jää voimaan, varikon sijoittamiselle ei ole vaihtoehtoja – ja niiden hakeminen vie pitkän ajan.
Hallinto-oikeus toteaa päätöksessään, että kaavoituksen myöhemmässä vaiheessa valituksissa esiin tuodut ongelmat tulee selvittää tarkemmin. Avoimeksi jää se odotettavissa oleva
vaihtoehto, että selvityksissä osoitetaan Espoonlahden pohjukan oleva suunnitellulle varikolle rakennusteknisesti, ympäristölähtökohdista (ml. hapan sulfaattisavi) tai muista syistä
mahdoton? Tällöin on menetetty vuosia, vaihtoehtoisia sijoituspaikkoja ei ole selvitetty ja
rantaradan liikenteen kehittäminen viivästyy tuntuvasti.
Kirkkonummen kunta on kaavoitustyössään tehnyt selvät varaukset radan varteen kaupunkiradan jatkumiselle Kauklahdesta edelleen Kirkkonummelle. Mankin-Luoman alue on jo
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nyt asutuksen keskellä ja rantaradan varren asutuksen suunnitellusti tiivistyessä varikko jää
keskelle asutusta. Varikkopaikkaa suunniteltaessa aikajänne on vuosikymmeniä.
Luomalaiset ja Luoman Kyläyhdistys vetoavat Kirkkonummen kuntaan, että
kunta tekemänsä linjauksen mukaisesti valittaa varikkomerkinnästä edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen ja pyytää samalla kaavan toimeenpanokieltoa.
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