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TIIVISTELMÄ

Lemminkäinen Infra Oy:n Vantaan ja Nurmijärven rajalle suunnittelema avokivikaivos
perusteeton ja jyrkässä ristiriidassa mm. kaavoituksen, maa-aineslain, arvokkaan luonnon,
alueen luonnonsuojelualueiden ja satojen talojen ja vuosisataisen asutuksen kanssa







YHTIÖN ESITTÄMÄT PERUSTELUT ONTUVAT PAHASTI — KIVAINEKSESTA EI OLE PULAA
HANKE ON KAAVOITUKSEN, KAAVOITUSPROSESSIN JA MAA-AINESLAIN VASTAINEN
AIE ON JYRKÄSSÄ RISTIRIIDASSA LUONNOSUOJELUALUEIDEN JA LAAJAN VIHERKÄYTÄVÄN KANSSA
ALUUEELLA ON YLI 240 PIENTALOA JA TILAA — ASUTUKSESTA ANNETAAN HARHAANJOHTAVA KUVA
HANKE TUHOAISI PYSYVÄSTI ALUEEN LUONTOARVOT, VIRKISTYSKÄYTÖN JA SEUDUN MUUN POTENTIAALIN
SEUTU TARJOAA ALUEEN KUNNILLE RUNSAASTI VETOVOIMAISIA MAHDOLLISUUKSIA, JOTKA HANKE ESTÄISI

Lemminkäinen Infra Oy:n Vantaalle Riipilään suunnittelema 70 ha suuruinen avokivilouhos on vailla pohjaa
kun esitettyjä perusteluita tutkitaan tarkemmin. Yhtiön itse esittämät perusteet kiviainestarpeesta ja
kiviainespulasta osoittautuvat viranomaisdokumentteihin perustuvien laskelmien perusteella harhauttaviksi.
Hanke on jyrkässä ristiriidassa mm. kaavoituksen, maa-aineslain, luonnonsuojelulain, alueen luonnonsuojelualueiden, viherväylän ja ympäröivien satojen talojen ja tilojen vuosisataisten kulttuurimaisemien kanssa.
Toteutuessaan tällaisen valtavan ja pitkäkestoisen hankkeen vaikutukset olisivat peruuttamattomia ja sitoisivat
vuosikymmeniä myös alueen tulevaa maankäyttöä, josta ei ole julkistettu maakunta- ja yleiskaavaa
selvempää poliittista linjausta. Lemminkäisen ajama tarpeeton hanke tekisikin päätökset näppärästi
demokraattisten päättäjien ja harkittujen kaavoitusprosessien puolesta. Luoteis-Vantaalla ja Nurmijärvellä on
paljon potentiaalia ja maata rakennettavaksi ja luontoalueiksi, pääkaupunkiseudun pitkän aikavälin tarpeisiin.
Luontoarvot ovat kiistattomat. Alueella on sarja luonnonsuojelualueita ja valtioneuvoston vanhojen metsien
suojeluohjelmaan kuuluva Riipilän metsä. Lemminkäisen hanke tuhoaisi luonnon lopullisesti. YVA:ssa yhtiö
edellyttää topakasti, että valtioneuvoston on vain tehtävä uusi päätös suojelualueesta. Vantaalaisilla ja nurmijärveläisillä on todella syytä vedota kuntien, Uudenmaan ympäristökeskuksen sekä ympäristöministeriön päättäjiin.
Louhoshanke tuhoaisi myös hankealuetta laajemman merkittävän Uudenmaan maakunnallisen viherkäytävän.
Murskaamon vuosikymmeniksi tuoma kivipöly ja jatkuvan melun leviäminen erittäin kapealle tai olemattomalle
suojakaistaleelle on enemmän kuin todennäköistä — se on varmaa. Luontoarvot menetettäisiin täysin.
Koskemattomana, rikkaana luontokeitaiden ketjuna säilynyt alue tarjoaa koko pääkaupunkiseudulle valtavan
potentiaalin myös osana viherkehää. Vantaanjokivarren ulkoilureitit sekä jylhän kallioisten Riipilän metsän,
Lamminsuon luonnonsuojelualueen ja Vestran liito-oravametsien kautta kulkevat polut yhdistävät
tulevaisuudessa Viikin kaislikot ja Nuuksion erämaan, yhtenä eheänä viherkehänä ja ulkoilureitistönä.
Luoteis-Vantaalla tulee tulevaisuudessa asumaan huomattava määrä ihmisiä sekä omakotitaloissa että radan
varren kerrostaloissa. Harkittu ja vetovoimainen työn, asumisen ja vapaa-ajan miljöö on kehitettävissä
historiallisiin kulttuurimaisemiin, seutukunnan aidoimmat ja alkuperäisimmät vahvuudet ylpeästi hyödyntäen.
Jo nyt Lemminkäinen on pelkällä YVA-ohjelman käynnistämisellään tehnyt seudulla asumisesta piinaavan tilan.
Nuoria perheitä on muuttanut ja rakentanut taloja aivan alueen viereen ja uusia rakennetaan koko ajan. Kukaan
ei kehtaa myydä, eikä saa myydyksi, asuntoaan lähivuosina. Jo nyt prosessi on laskenut alueen arvoa ehkä vuosikymmeneksi. Alue alkaa jo hankkeen julkistamisen myötä näyttäytyä suunnittelupöydillä haitallisten toimintojen
potentiaalisena sijoitusalueena — vaikka se on nyt viherväylää. Kuka korvaisi Lemminkäisen aiheuttamat
vuosikymmenten haitat koko yhteiskunnalle? Asukkaille? Kuka korvaisi pysyvät vauriot maisemiin, kuka arvokkaan
viherväylän ja luonnonsuojelualueiden tuhon? Ehkä hankkeen estää liito-oravadirektiivi? Räjäytysuhan alla
olevassa Riipilän metsässä ja lähimetsissä asuu liito-oravia, valuma-alueella taas vuollejokisimpukoita. Vaikka
kaikki järkisyyt ovat selvästi tätä hanketta vastaan, silti yhtiö on käynnistänyt toimenpiteensä. Mihin yhtiö luottaa?
Seudun asukkaat ja yhdistykset vastustavat jyrkästi Lemminkäisen louhoshanketta. Perusteellisesti tehty
arviomme hankkeen seurauksista poikkeaa olennaisesti Lemminkäisen YVA-ohjelman pohjatiedoista.
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Uudenmaan ympäristökeskukselle
JOHDANTO

LEMMINKÄINEN INFRA OY:N VANTAALLE SUUNNITTELEMA
AVOKIVIKAIVOS PERUSTEETON JA JYRKÄSSÄ RISTIRIIDASSA
KAAVOITUKSEN, MAA-AINESLAIN, ARVOKKAAN LUONNON JA
SATOJEN TALOJEN SEKÄ VUOSISATAISEN ASUTUKSEN KANSSA
Luoteis-Vantaan asukasjärjestöt ja Nurmijärven Klaukkalan Metsäkylän asukkaat ovat laatineet
yhteistyössä tämän lausunnon Lemminkäinen Infra Oy:n Riipilään suunnittelemasta kiviainesten
ottohankkeesta. Lausuntoon yhtyvät myös useat eri henkilöt, tahot, yritykset ja yhdistykset, kuten
partio, seudun harrastusseurat, nurmijärveläiset kyläyhdistykset ja muut allekirjoittaneet.
Käsitellessänne Lemminkäinen Infra Oy:n YVA-ohjelmasta annettuja lausuntoja ja palautteita Vantaan
Riipilään suunnitteilla olevasta laajasta kiviainesten ottohankkeesta (Vantaa, Riipilä, tilat Övre-Kistola
Rn:o 3:103, Kumpula 2 Rn:o 4:486, Köningstedtin vuori Rn:o 4:624, Lamminmetsä Rn:o 4:510,
Seppälä Rn:o 7:65), vaadimme teitä huomioimaan seudun asukkaiden ja toimijoiden ehdottoman
jyrkän kielteisen kannan hanketta kohtaan sekä arvioimaan tarkasti tässä auditointi-raportissa
esille tuotavat, merkittävinä pitämämme seikat. Esitämme yksiselitteisesti jälkimmäisen
toteutusvaihtoehdon eli V0 hyväksymistä.
Lemminkäinen esiintyy ”yhteiskunnallisin perustein” ja perustelee hanketta pääkaupunkiseudun
kiviainestarpeella. Yhtiö suurentelee kiviainestarpeen määrän jopa seitsenkertaiseksi (mahdollisesti
harhautus on vielä suurempi). Näin ollen, yhtiön esittämä keskeinen peruste hankkeelle ei pidä
paikkansa. Lisäksi Riipilän alueen YVA-laskelman tiedot poikkeavat yhtiön Hakkilaan tekemän YVAselvityksen tiedoista. Monet seikat osoittavatkin miten yhtiö näyttää yrittävän manipuloida päättäjiä.
Arivoitaessa tätä hanketta ja sen perusteluja, on ilmeistä, että tässä tapauksessa tarvitaan
ehdottomasti YVA-menettelyn lisäksi yhtiöstä ja sen palkkaamasta konsulttiyhtiöstä
riippumatonta tietoa kiviainestarpeesta ja reaaliaikaista tietoa kiviainesvarojen riittävyydestä.
Edellytämme, että ympäristökeskus laatii Lemminkäisen ja Rambollin tiedoista riippumattoman
ajantasaisen laskelman kiviainestarpeesta ja jo käynnissä olevista ja rakentamisen takia käynnistyvistä
sekä muista YVA-menettelyn piirissä olevista hankkeista, josta tulee kiviainesta joko louhinnan tai
kierrätyksen kautta Uudenmaan ja pääkaupunkiseudun käyttöön. Lisäksi on otettava huomioon
maakuntakaavatasolla selvitetyt kiviainesten ottoon osoitetut lukuisat suuret alueet. Ihmettelemme,
ollaanko Vantaalla valmiita valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden rikkomiseen? Valtioneuvoston
päätös 13.11.2008 ja Ympäristöministeriön ympäristöhallinnon ohjeet 1/2009 ”Maa-ainesten kestävä
käyttö” velvoittavat tarkasti kiviainesten otosta virkamiehiä sekä kaavoitusta kaikilla tasoilla, myös
maakuntatasolta kuntatasolle ja ympäristökeskusten tehtäviin asti.
Kaavoitusprosessin ja maa-aineslain vastainen, perusteeton kaupallinen hanke estäisi ja
lukitsisi laajemman seudullisen suunnittelun vuosikymmenien ajaksi. Alueen pitkän aikavälin
suunnittelun näkymät muuttuisivat vakavasti yhden yhtiön oman kaupallisen kilpailuedun tavoittelun
takia, koska 70 hehtaarin suuruinen valtava kivilouhos tekisi Vantaan kaupungin ja Nurmijärven kunnan
kannalta tärkeät vetovoimaiset hankkeet mahdottomiksi.
Huomioitavaa on myös, että hankealuetta ympäröi runsas asutus sekä Vantaan että Nurmijärven
alueilla; yli 240 taloa 0-1000 m säteellä, ja 114 taloa lähimmällä 0-600 m säteellä. Hanketta on myös
valmisteltu ilmeisen tahallisesti salassa ja vähäisellä tiedottamisella, jopa lähiasukkaat ovat saaneet
tiedon hankkeesta vasta Helsingin Sanomien lehtiartikkelista 29.8.2009.

Seudun yhdistykset ja muut
tahot sekä allekirjoittaneet

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE
Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta

sivu 5 (43)
2.10.2009

Lemminkäinen Infran suunnittelema valtava avokivikaivoshanke on jyrkässä ristiriidassa
ympäristön, kaavoituksen ja asukkaiden viihtyvyyden kanssa. Mittava hanke rajoittaisi
olennaisesti alueen tarjoamien ulkoilu- ja asumismahdollisuuksien pitkäjänteistä kehittämistä.
Kivilouhoksen mahdollisen avaamisen keskeiset vaikutukset olisivat:
















Luonnon ja alueen kiistattomien luontoarvojen pysyvä tuhoaminen. Louhosalueelle kuuluisi
myös valtioneuvoston vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvan Riipilän metsä ja liito-orava-alue.
Louhos tuhoaisi Seutulan ja Vantaanjokilaakson peltomaisemista nousevat kulttuurimaisemat.
Louhosaluetta laajemman ekologisen kokonaisuuden tuhoaminen (hankealueen keskeinen
sijainti merkittävällä laajemmalla maakunnallisella viherväylällä ’Nuuksio-Espoo-Vestra-SyväojaLamminsuon luonnonsuojelualuee-Riipilä-Palojoki-Keski-Uusimaa’) Louhosalue on täysin
sopimaton kahden luonnonsuojelualueen väliin. Lamminsuon luonnonsuojelualue on
louhoksen valumavesien välittömin vaikutuspiiri, lisäksi myös kivipölyllä on haittavaikutuksia.
Alue ei soveltuisi enää metsätalous- eikä ulkoilukäyttöön, vaikka kaupungin yleiskaavassa se
on määritelty metsäalueeksi. Muutos olisi pysyvä.
Merkittävän, keskeisesti sijaitsevan lähivirkistysalueen ja potentiaalin tuhoutuminen.
Ympäröivien ja avautuvien kulttuurimaisemien ja kauniiden maisemakuvien pysyvä tuhoaminen.
Ympäröivien satojen asuintalojen ja tilojen elinolojen sekä arvon turmeleminen sekä
vetovoimaisen asuinalueen kääntäminen muuttotappioalueeksi. Luottamus yleiskaavaan ja
kaavoittajilta saataviin tietoihin murenee.
Pohjavesien vaarantumisen takia kaivojen sekä maalämpöjärjestelmien vauriot ovat
todennäköisiä. Ympäröivät talot ja tilat ovat täysin riippuvaisia omista kaivoistaan.
Kaupunki on panostamassa lähivuosina alueella asumista tukevaan infrastruktuuriin, joka
mahdollistaa myös omakotiasuntojen lisäämisen ajan mittaan. Kuitenkin kaupungin omistamien
kallioiden luovuttaminen Lemminkäiselle johtaisi siihen, että vetovoimaiselle alueelle ei muutettaisi,
vaan sieltä muutettaisiin pois. Kaupungin toimet osoittautuisivat rahoitusmielessäkin ristiriitaisiksi.
Metsäalue muuttuisi lähes ympärivuorikautiseksi räjäytysten ja murskaamotoiminnan ’villiksi
länneksi’, jonka levittämä kivipöly, melu sekä kivikuljetusten lähes jatkuva virta haittaisivat
olennaisesti asumista alueella ja vaarantaisivat terveyden ja turvallisuuden.
Ihmisten yleisen asumisturvallisuuden ja terveyden vaarantaminen. Kivipölyn vaikutus
vähintään 20 vuodeksi suunnitellun toiminnan ajan ei voi olla vaikuttamatta mm. lähitalojen
allergisiin ja astmaa sairastaviin lapsiin. Koko sukupolven mitta vietettäisiin stressitilassa,
melussa ja karmaisevasti raiskattavassa lähiympäristössä. Toivottomuuden tunne on käsin
kosketeltavaa ihmisten tapaamisissa. Lemminkäinen pakottaisi perheet menettämään kodit.
Talot olisi pakko hylätä ja ihmisten muuttaa kodeistaan. Eikä kukaan enää osta näitä taloja.
Lemminkäinen ei lupaa niitä ostaa. Lisääntyvistä sairauksista koituu lasku veronmaksajille.
Edellä kuvatut vaikutukset kertovat karulla tavallaan miten louhoshanke on ristiriidassa lakien
ja säädösten kanssa. Esimerkiksi maa-aineslain 3 §:n 2 momentti määrää: ”alueella, jolla on
voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, ottaminen ei saa vaikeuttaa alueen
käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmella kaupunki- tai maisemakuvaa.”
Näkemyksemme eroaa merkittävästi Lemminkäinen Infran YVA-ohjelmassa esittämistä kannoista.
Lausuntomme useat kohdat osoittavat että laajat puolueettomat lisäselvitykset ovat tarpeen.
Myös itse YVA-ohjelmassa on paljon virheitä ja outoa johdattelua. Esimerkiksi yhtiön esittämä
maisemointi jättäisi kivilouhoksen kymmenien metrien mittaiset jyrkät reunat, heittäisi 50 cm multaa
louhoksen pohjalle ja kylväisi männynsiemeniä. Siten se YVA-ohjelman mukaan soveltuisi jälleen
metsäalueeksi ja ulkoilukäyttöön. Vaatii melkoista kanttia visioida tällaista maisemointia.

Seudun yhdistykset ja muut
tahot sekä allekirjoittaneet

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE
Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta

sivu 6 (43)
2.10.2009

Mikä pahinta, hyväkin suunnitelma johtaisi erittäin todennäköisesti alueen käyttöön kaatopaikkana
tai läjitysalueena tai muussa arvokkaan viherväylän ja asumisen kannalta haitallisessa
toiminnassa — on varmaa, että alue ei palautuisi ikinä metsämaaksi.
Vastustammekin jyrkästi YVA-ohjelman selvitystyön kohteena olevaa hanketta ja esitämme
suosittelemaan hankevastaavalle koko hankkeen ja selvitystyön keskeyttämistä jo
lähtökohdiltaan täysin lainvastaisena.
”Maa-aineslaki 24.7.1981/555
3 § (23.5.1997/463)
Ainesten ottamisen rajoitukset
Tässä laissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu:
1) kauniin maisemakuvan turmeltumista;
2) luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien
tuhoutumista;
3) huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia
luonnonolosuhteissa; tai
4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden
laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain
mukaista lupaa.
Alueella, jolla on voimassa asemakaava tai oikeusvaikutteinen yleiskaava, on
sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta
alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunkitai maisemakuvaa. (5.2.1999/134)
Maa-aineksia ei saa ilman erityistä syytä ottaa meren tai vesistön
rantavyöhykkeellä, ellei aluetta ole asemakaavassa tai oikeusvaikutteisessa
yleiskaavassa osoitettu tätä tarkoitusta varten. (26.5.2000/495)
Ottamispaikat on sijoitettava ja ainesten ottaminen järjestettävä niin, että
ottamisen vahingollinen vaikutus luontoon ja maisemakuvaan jää
mahdollisimman vähäiseksi ja että maa-ainesesiintymää hyödynnetään
säästeliäästi ja taloudellisesti eikä toiminnasta aiheudu asutukselle tai
ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa.”

Arviointi- ja lupamenettelystä päättävien on nähtävä YVA-ohjelman maksettuja puheita ja
yhtiön omasta näkökulmastaan tahallisesti esittämiä kantoja pidemmälle. Päättäjien on
myös nähtävä poikkeuksellisen arvokkaan luonnon sekä harvinaisen jylhän kallioisen
metsä- ja maanviljelysmaiseman asema osana pääkaupunkiseudulla säästynyttä
poikittaista metsävyöhykettä ja vanhimpia kulttuurimaisemia.
Tätä aluetta tulee kehittää sen vahvuuksista käsin. Luonnon ja asutuksen sopusoinnin
säilyttäminen uudistuksissakin on kestävien periaatteiden mukaista ajattelua.
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ALUEIDEN KÄYTÖN SUUNNITTELU JA KAAVAHIERARK IA
Seuraavaksi kiinnitetään huomiota alueen sijaintiin sekä alueiden käytön suunnitteluun,
kaavahierarkiaan ja kaavojen ohjaavaan vaikutukseen.
HANKEALUE SIJAITSEE ARVOKKAALLA VIHERVÄYLÄLLÄ JA TUHOAISI SEN (ks. s. 27-31 ja s. 39-40)
Tarkasteltaessa hanketta, on syytä kiinnittää huomiota hankealueen sijaintiin. Hankealue sijaitsee
keskellä tärkeää maakunnallista viherväylää, joka jatkuu Espoosta Keski-Uusimaalle
yhteneväisenä viher-, natura-, luo- ja luonnonsuojelualueiden ketjuna, minkä hanke tuhoaisi.
Tässä valossa maa- ja metsätalousalueeksi merkityn alueen merkitys viherväylänä on suuri.
HANKE ON YLEISKAAVAN VASTAINEN
Ohjelmassa katsotaan, ettei hankkeelle ole kaavoituksellisia esteitä. Maininta on outo, sillä
hankealueen käyttö maanottoon ei sisälly oikeusvaikutteiseen uuteen Vantaan yleiskaavaan,
josta ote on oheisena kuvana. Tässä kaavassa on lausuttu alueelle muu käyttötarkoitus (M)
kuin maanotto (Eo), joten hanke on katsottava luonteeltaan kaavan vastaiseksi.
Huomioitavaa on myös, että hankealueen ympärillä on useita pientaloalueita ja runsaasti
asutusta (AT, A4, sekä lukuisia kiinteistöjä ja tiloja) sekä Vantaalla ja Nurmijärvellä: suunnitellun
avokivikaivoksen lähivaikutusalueella on yli 240 pientaloa ja tilaa (0-1000 m).
Hankealue on kooltaan merkille pantavan suuri 70,4 ha, se sijaitsee keskeisellä paikalla ja
suunnitellulla toiminnalla ratkaistaan alueen maankäyttö ainakin 30 vuotta kestävällä tavalla.
Tämän kokoisen alueen käytön tulisi jo perustua kaavoihin kaavahierarkian mukaisesti ja
yksityiskohtaisimman kaavan mukaisen maankäytön osoittamalla tavalla.

Kartta 1:

Ote Vantaan yleiskaavasta.

Hankealue

on lisätty tämän ylesikaavakartan
päälle punaisella (punainen vinoraidoitus).

Lisäksi
jopa tästä yksinkertaisesta
piirroksesta näkee myös Vantaan luoteisrajaa
vasten kulkevan viher-, natura-, luo- ja SLväylän, miten Vestrasta (ja Espoosta)
kulkeva yhteneväinen arvokas
vihervyöhyke suojelualueineen
kulkee (maakunnan) halki
kohti (Palojokea ja keskistä
Uuttamaata) Lemminkäinen Infran haluaman
hankealueen kautta.
Avokivikaivos katkaisisi ja
tuhoaisi, ja siten pilaisi
tämän tärkeän
viheryhteyden.
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YVA-OHJELMA PYRKII JOHDATTELEMAAN KAAVOITUSTA JA MAANKÄYTTÖÄ HALUTTUUN SUUNTAAN
Ohjelmassa kerrotaan, että ”vaikutuksia maankäyttöön arvioidaan tarkastelemalla nykyistä,
ottotoiminnan aikaista sekä tulevaa maankäyttöä. Lähtökohtina ovat alueen kaavatilanne sekä
tulevat maankäyttöstrategiat. Vaikutuksia alue- ja yhdyskuntarakenteeseen sanotaan
tarkasteltavan ottotoiminnan näkökulmasta siten, että arvioidaan mahdolliset aluerakenteen
muutokset eri vaihtoehdoissa.” Kaavoituksen maankäyttöä ohjaavaa vaikutusta ei näytetä
arvostettavan, vaan asiaa tarkastellaan maanottajan näkökulmasta ja maankäyttöä pyritään
ohjaamaan haluttuun suuntaan. Ohjelmassa jopa luvataan, että jälkikäytöstä tullaan
antamaan ehdotuksia YVA-selostuksessa. Tämän kaltaisen johdattelun ei katsota kuuluvan
ympäristövaikutusten arviointiin. Yhtiön pitäisi suunnitella maisemointia.
Sen sijaan yleiskaava ohjaa maankäyttöä ja keskimäärin yleiskaava uusitaan 10-20 vuoden
välein. Täten Vantaan juuri hyväksytyn uuden yleiskaavan tahdonilmaus on tarkoitettu
voimassaolevaksi nyt hankkeen myötä keskustelussa olevat parikymmentä vuotta, jonka
päätteeksi kaavoituksesta vastaavat virkamiehet ja päättäjät arvioivat jälleen maankäyttöä.

VIRANOMAISTEN VALVOTTAVA YLEISKAAVAN TOTEUTUMISEDELLYTYKSIÄ
Hankkeen mahdollinen toteutuminen estäisi ja vaikeuttaisi yleiskaavan toteutumista.
”Viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä
ja päättäessään niiden toteuttamisesta katsottava, ettei toimenpiteillä
vaikeuteta yleiskaavan toteutumista (MRL 42.2 §).”
”Velvoite koskee kaikkia valtion ja kunnan viranomaisia, joilla on alueiden
käyttöön liittyviä suunnittelu- tai toteuttamistehtäviä. Velvoite tarkoittaa toimimista
tavalla, joka on yleiskaavan kanssa samansuuntaista eikä vähennä mahdollisuuksia
yleiskaavan toteuttamiseen. Viranomaisen oman hallinnonalan suunnittelun,
järjestämisen ja toteuttamisen lisäksi on katsottava, ettei yleiskaavan toteutumista
vaikeuteta myöskään viranomaisen ulospäin suuntautuvassa toiminnassa, kuten
erilaisten lupien käsittelyssä, tien suunnittelussa tai valtion rahoitusta koskevien
päätösten tekemisessä.”
Lähde:

’Yleiskaavamerkinnät ja –määräykset’ -opas, Ympäristöministeriö

MAANOTTOTARKOITUKSELLE EI LÖYDY PERUSTELUJA MYÖSKÄÄN 1. VAIHEMAAKUNTAKAAVASTA
EIKÄ VALTIONEUVOSTON VALTAKUNNALLISISTA ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEISTA
Hankealueen käytölle maanottotarkoituksiin ei löydy perusteita myöskään uudesta
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavasta (ote oheisena kuvana sivulla 9), jolla on tarkistettu ja
täydennetty voimassa olevaa maakuntakaavaa. Valtakunnallisten alueiden
käyttötavoitteiden, joiden tarkistamisesta valtioneuvosto teki päätöksen 13.11.2008, mukaan
maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä
niiden kulutus ja kulutustarve pitkällä aikavälillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuolto ja
suojelutarpeet. Kiviainesten ottoon osoitettavien alueiden on perustuttava arviointiin, jossa
selvitetään alueiden luonto- ja maisema-arvot sekä toisaalta soveltuvuus vesi- ja
kiviaineshuoltoon.
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VALTAKUNNALLISET ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEET JA YMPÄRISTÖMINISTERIÖN
YMPÄRISTÖHALLINNON OHJEET 1/2009 ”MAA-AINESTEN KESTÄVÄ KÄYTTÖ” VELVOITTAVAT
VIRANOMAISIA JA KAAVOITUSTA TARKASTI MAA-AINESTEN OTTAMISESTA
Ympäristöministeriön Ympäristöhallinnon ohjeiden 1/2009 ”Maa-ainesten kestävä
käyttö” mukaan yksittäisen ottamissuunnitelman tulisi perustua alueellisiin maa-ainesja pohjavesivarojen käytön suunnitelmiin, joissa on osoitettu suojelu- ja käyttötarpeet ja
selvitetty ainesten määrä ja laatu sekä niiden kulutus ja kulutustarve. Saman ohjeen
mukaan maa-ainesten ottamisen ja muun maankäytön yhteensovittamisen tavoitteet sisältyvät
valtioneuvoston valtakunnallisiin alueidenkäyttötavoitteisiin (VAT).
Velvoite valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ”toteuttamisesta ja huomioon
ottamisesta koskee sekä valtion viranomaisten toimintaa että maakunnan suunnittelua
ja muuta alueidenkäytön suunnittelua, kuten yleis- ja asemakaavoitusta.”
Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009: ”Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on edistää
ja valvoa kuntien maankäytön suunnittelua ja valvottava, että kuntakaavoituksessa
otetaan huomioon valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (MRL 18§).”
Merkille pantavaa on, että vaihemaakuntakaavassa on osoitettu maanottoon soveltuvia alueita
sekä hankealueen pohjois- että kaakkoispuolella (ks. kuva alla) ja ettei Vantaan
yleiskaavassakaan ole suunnittelualuetta koskevaa aluevarausta maanottoon.

Kartta 2:

Ote Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavasta, jossa on esitetty alueiden käyttöä
maanottoon (purppuranväriset pystyraidoitetut alueet).
Lemminkäinen Infran esittämää hankealuetta ei ole esitetty maanottoon.
Sen sijaan Lemminkäisen hankealue sijoittuu 1. vaihemaakuntakaavassa esitettyjen
aluevarausten väliin.
Tähän kuvaan Lemminkäisen hankealueen sijainti on lisätty tätä lausuntoa
selventämään merkitsemällä alue kartan keskiosaan vihreällä (harva vaakaraidoitus).
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HANKEALUE SIJOITTUU MAAKUNTAKAAVAN TAAJAMATOIMINTOJEN LAAJENEMISALUEEN VIEREEN
Uudenmaan 8.11.2006 vahvistetussa maakuntakaavassa hankealueelle ei ole tehty mitään
varausta. Helsingin Sanomissa 6.9.2009 uutisoitiin, ”Vantaa rauhoittelee: Riipilästä ei tule
louhoserämaata”. Uutisen mukaan Vantaan kaupungin yrityspalvelujohtaja Leea MarkkulaHeilamo kertoi hankealueen sijoittuvan maakuntakaavassa taajamatoimintojen
laajenemisalueelle. Tarkkaan kaavasta katsottuna laajenemisalueet on kuitenkin osoitettu sekä
kaakosta että luoteesta suoraan Klaukkalan eritasoliittymän suuntaan, kuten
maakuntakaavakartta osoittaa.
Uudenmaan liiton maakuntakaavassa Vantaan ja Nurmijärven välille on piirretty pitkän
aikavälin suunnitelmaksi yhdyskuntarakenteen kehittämistavoitteita osoittavia nuolia. Nurmijärven kunnalla on alueella arvokasta paljon potentiaalia ja selkeitä Klaukkalan
kehityssuunnitelmia kohti Metsäkylää. Käytännössä nämä kaikki tarkoittavat Klaukkalan
ohitustien ja radan rakentamista pitkällä aikavälillä. Ne kulkisivat louhinta-alueen länsipuolelta.
Tähän on ideoitu myös nauhakaupunkivyöhykettä, jossa kaupunkimainen tiivis asuminen ja
maaseudun miljöö yhdistyisivät. Uudellamaalla jos missä on resursseja tähän. Pitkäaikaisiin
kehityssuunnitelmiin sopimaton, erittäin pitkäaikainen laaja louhoshanke rajoittaisi nimenomaan
yhteiskunnan taholta optimaalisinta pitkän aikavälin seudullista suunnittelua ja kehitystä.

YMPÄRISTÖMUUTOKSEEN JOHTAVALLA SUUNNITELMALLA PYRITÄÄN OHJAAMAAN KAAVOITUSTA
(PÄINVASTOIN KUIN PITÄISI), MIKÄ EI OLE MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN MUKAISTA!
Kaavahierarkian mukaan suunnitelmat täsmentyvät siirryttäessä kaavajärjestelmän
yleispiirteisemmästä kaavasta yksityiskohtaisempaan kaavaan. Yleispiirteisempi kaava
ohjaa yksityiskohtaisempaa. Tarkentuvaan suunnitteluun sisältyy hierarkkinen ohjausvaikutus,
jonka lähtökohtana on ajatus, että tietyn alueen suunnittelun on mukauduttava sitä suuremman
kokonaisuuden asettamiin vaatimuksiin. Kaavajärjestelmä on siten asteittain täsmentyvä, joka
johtaa yksittäistä hanketta koskevaan toteuttamissuunnitelmaan ja viime kädessä
rakennusluvan mukaiseen rakentamiseen tai muuhun ympäristömuutokseen. Nyt asiassa on
menetelty ja yritetään toimia päinvastoin, mikä ei ole maankäyttö- ja rakennuslain
mukaista. Ympäristömuutokseen johtava ottosuunnitelma on jo jätetty ja kaavoitusta
pyritään ohjaamaan sen mukaisesti.

SUUNNITELTU TOIMINTA EI OLE KAAVOITETUN MAANKÄYTTÖTAVAN MUKAISTA
Ohjelmassa todetaan ”Suunnittelualue sijoittuu maakuntakaavassa ja 1.
vaihemaakuntakaavassa merkinnöittä jätetylle alueelle. Valkoisten alueiden käytöstä päättää
paikallinen taso eli kunta. Kunta voi sijoittaa näille alueille mitä tahansa paikallista toimintaa.”
On merkille pantavaa, ettei suunnitellun kaltaista laajaa 30 vuotta vähintään kestävää
ottoa ole merkitty maakuntakaavan tarkistuksen yhteydessäkään ottoalueeksi. Tämä
tarkoittaa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet (VAT) ja ympäristöministeriön ohjeet
huomioon ottaen sitä, etteivät maakuntakaavojen merkinnät tue alueen käyttöä
suunniteltuun tarkoitukseen.
Maakuntakaavan ohjaavan vaikutuksen mukaisesti suunnittelualue on merkitty Vantaan
yleiskaavassa maa- ja metsätalousalueeksi (M). Ohjelmassa kuvataan kaavamerkinnät ja määräykset, muttei todeta, mitä selvitystä niiden huomioon ottaminen edellyttää.
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Suunniteltu toiminta ei ole merkityn maankäyttötavan mukaista, kun otetaan huomioon,
että toiminta tulee kestämään ainakin 30 vuotta (Lemminkäisen esittämä 20 vuoden
toiminta-aika on vääränlaista kuvaa antava, asiasta tarkemmin jäljempänä tässä lauselmassa).
Ohjelmassakin on alueen maankäytöstä lausuttu: ”Alueella sallitaan maatilataloutta palvelevaa
rakentamista seuraavasti: kaksi asuntoa 2-5 hehtaarin suuruisilla tiloilla, kolme asuntoa 5-20 hehtaarin
suuruisilla tiloilla, lisäksi yksi asunto kutakin tilan pinta-alan täyttä kahtakymmentä hehtaaria kohti.
Rakentaminen on ensisijaisesti sijoitettava tilakeskusten yhteyteen tai siirrettävä AT tai A4- alueille ja
toissijaisesti sijoitettava yleiskaavan tienvarsivyöhykkeille. Lisäksi sallitaan yleistä ulkoilua palveleva
vähäinen rakentaminen. Alueen halki kulkee ohjeellinen pohjois-eteläsuuntainen ratsastusreitti.
Suunnittelualueen pohjoisosiin on lisäksi osoitettu 400 kV voimalinjamerkintä (Z4) ja keskiosiin 110 kV
voimalinjamerkintä (Z1). Suunnittelualue rajautuu pohjoisessa ja luoteessa maatalousalueeseen (MT) ja
koillisessa pientaloalueeseen (A4). Alueen koillispuolelle sijoittuu lisäksi Josvaholmin rehevä
korpipainanne, joka on merkitty kaavaan luonnonsuojelualueeksi (SL). ”
MAANOTTOHANKE EI SAA ESTÄÄ KAAVAN TOTEUTTAMISTA
YVA-OHJELMAN ESITYS ALUEEN PALAUTTAMISESTA METSÄTALOUSKÄYTTÖÖN EPÄREALISTINEN
Tässä osiossa toteamme tarkemmin Lemminkäisen tavasta esittää alueen ”maisemointi” ja
palauttaminen metsätalouskäyttöön. Suunnitelma on irvikuva ja tuhoaa koko alueen pysyvästi.
Täten kyse ei ole, kuten Lemminkäisen suunnitelmassa ja osin myös Vantaan kaupungin
kaavoituslautakunnan lausuntoluonnoksessa nähdään, väliaikaisesta maankäytön
muutoksesta, jonka jälkeen kaupunki voisi ottaa maan teollisuus- ja asumiskäyttöön sekä
kunnostaa siitä ulkoilualueen. Alueella ei olisi tasattua maata vaan kymmeniä metrejä syvä
jyrkkäreunainen louhos, kuten YVA-menettelyn suunnitelmakin toteaa. Täten esitys on
sisäisesti ristiriitainen, eikä sitä voi pitää vakavasti harkittuna.
YVA-ohjelman esittämän 20 vuoden louhintaperiodin korostamisella pyritään mitä ilmeisimmin
herättämään mielikuva rajatusta hankkeesta, joka ei muuttaisi kaupungin pitkän aikavälin
suunnitelmia. Kaavoituksen kannalta olennainen on myös kiviaineksen louhinta-aikaa kuvaava
laskelma, joka kertoo, että todennäköinen käyttöaika on 30 vuotta jo lasketulle kivimassalle.
Tarkasteltaessa hankealueen mahdollisia jatkokäyttösuunnitelmia, on realistista todeta, että
asutusta haittaavia kaupunkitoimintoja pyritään tyypillisesti keskittämään tietyille seuduille. Mikäli
Lemminkäinen Infra saisi tämän alueen käyttöönsä, se täydentäisi lähellä olevaa YIT:n vanhaa,
pientä louhosta, jonka maisemoinnissa YIT vitkuttelee. Yhdessä ne tulisivat todennäköisesti
keräämään pitkäksi aikaa muutakin alueen käyttömahdollisuuksia rajoittavia hankkeita. Lisäksi on
erittäin suuri vaara, että ne muodostaisivat pysyvän esteen, eli pysyvän haitallisten toimintojen
keskittymän.
Vuosikymmenten massiivinen kivilouhos ja sen myöhemmät seuraukset mahdollisine
epätoivottuine maankäyttösuunnitelmineen tekisivät nykyisestä, luontorikkaasta
kulttuurimiljööstä ja vetovoimaisesta seudusta käytännössä asuinkelvottoman.
Luontoarvot tuhoutuisivat jo ensimetreillä. Päinvastainen kehittämisnäkymä on edelleen
valittavissa, mutta ei enää, mikäli hanke saisi luvat.
Jo lupapäätökseen asti etenevä harkinta näyttäytyy riskitekijänä, koska lupapäätösten tulkinnat
oikeusasteissa, johon päätös joka tapauksessa menee, ovat helposti yhtiöiden valtausoikeuksien
kannalla. Tällaisista suurista maankäyttöä koskevista päämääristä kaupungissa tulisi avoimesti
keskustella. Muutoin todennäköiset ja lähes väistämättä toteutuvat kehityskulut ovat vain suppean
piirin tiedossa ja hyödynnettävissä esimerkiksi rakennus- tai asuinpaikkaa valittaessa.
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Kaavoituksen tulisi ohjata kaupungin maankäyttöä. Nyt kuitenkin näyttä siltä, että yhden yhtiön
kiviainesten käytön tavoitteet pakottaisivat kaupungin vain sopeutumaan juuri sen ajan, jonka
yleiskaavan piti olla voimassa. Väistämättä kansalaisten mieleen hiipii kysymys, onko yhtiön ja
kiinteistöistä vastaavien kaupungin virkamiesten välillä tehty jokin sopimus, jonka tarkoitus on
ohittaa yhteiskunnallinen kaavoitus, lautakunnat ja päätöksentekoprosessit?
Merkille pantavaa on, että yhtiön toimet romuttaisivat lisäksi kaikki ne suunnitelmat, joita alueen
pitkäaikaiselle käytölle on maakuntatason suunnittelussa asetettu. Näitä suunnitelmia on, vaikka
alue on maakuntakaavassa valkoisena alueena. Maakuntakaavaakin uusitaan, seudulle
kohdistetut kehittämisnuolet eivät voisi toteutua, joten yhtiön toiminta rajaisi myös maakunnallista
ja lähinnä Nurmijärveä ja Vantaata koskevaa pitkän aikavälin suunnittelua.
Laajan kivilouhostoiminnan sijoittaminen välittömästi asuinalueiden viereen ja alueelle, jolle
kaupunki on investoimassa asumista tukevaan infraan (vesijohdot, pyörätiet), näyttää
ristiriitaiselta. Yleiskaavan mukaiseen ja taajamarakenteen tiivistämisen politiikkaan sopisi jo
olemassa olevan omakotiasutuksen lisääminen. Pääkaupunkiseudulla on tonttipula eikä
kiviainespula. Kuka muuttaisi alueelle, johon on tulossa jättimäinen kivilouhos? Tähän asti
muuttajia on ollut, koska julkisuudessa ei ole ollut tietoa hankkeesta, vaikka siitä on kaupungin
virkamiehillä ollut tieto jo vuoden 2008 keväällä. Yleiskaava on asukkaiden ja muuttajien
tietopohja. Mihin asumistaan suunnittelevat kuntalaiset voivat luottaa, ellei kaavatietoihin?
Yhtiö ei ehkä perusta suunnitelmiaan kaavoihin, mutta kansalaisille kaavat ovat oman toiminnan ja
tulevaisuuden suunnittelun lähtökohta erityisesti asuinpaikkaa valittaessa.
YVA-OHJELMAN ESITTÄMÄSTÄ MAISEMOINNISTA JA MAANKÄYTÖN JOHDATTELUSTA
YVA-ohjelmassa suhtaudutaan aivan liian kevyesti maisemointiin. YVA-selvityksen tulee
vastata maisemointiin paremmin. Alueko mukamas palautettaisiin metsämaaksi sillä, että
tehtäisiin jyrkkäreunaiset kivilouhokset ja syvän rotkon pohjalle tuotaisiin maata 50 cm ja siihen
istutettaisiin puita? Alueen maisemointi ja palauttaminen metsätalouden käyttöön ja ulkoilualueeksi
tarkoittavat aivan muuta, kansalaisten ja muiden kuin kivilouhoksia työkseen markkinoivien
hankevastaavien mielissä. Kymmenien metrien jyrkille louhosreunoille on toki suunniteltu turvakaiteet! Sähkölinjaa varten suunnitelmassa jätetty kymmeniä metrejä korkea, mutta kapea kallioharjanne, ’Vantaan käänteinen Grand Canyon’ on koko hanketta luonnehtiva irvikuva. Metsäalueeksi palauttaminen tarkoittaa vähintäänkin metsää muun luonnon tasolla. Millä maa täytettäisiin?
Miten varmistetaan ettei saastuneita maita käytetä? Suojelualueiden ja asutuksen tuntumassa?
Metsittämisen ja elvytyksen tulee kattaa louhosta laajempi alue, mikäli se vaurioituu toiminnan takia.
Kaavoituksen tehtävää ohjata maankäyttöä pitkällä aikavälillä ei yhtiön esityksessä arvosteta.
Ohjelmassa luvataan, että jälkikäytöstä tullaan antamaan ehdotuksia YVA-selostuksessa.
Jo ohjelmaluonnoksessa annetaan ymmärtää, että maisemointi ei ole oikea ratkaisu, vaan
louhoksen käyttö läjitemaan vastaanottokeskuksena.
Täten on realiteetti, että alueelle mitä todennäköisimmin tultaisiin suunnittelemaan ja ilmeisesti
myös sijoittamaan esimerkiksi yhdyskunnan toiminnan kannalta haitallisia aineita ja käyttämään
aluetta esimerkiksi rakennusmaan kaatopaikkana, mahdollisesti YIT:n seudulla olevan pienen
alueen ohella. Nämä kaksi muodostaisivat uuden keskittymän. Aluetta suunnitellaan käytettävän
myös kierrätettävän kiviaineksen murskauksen. On ilmiselvää, että erilaisia epätoivottuja
jatkolupahakemuksia olisi varmasti tulossa. Puhutaan siis pysyvästä ratkaisusta.
Luontoarvot ja viherväylä tuhoutuisivat jo alkuvaiheessa. Samoin koko vuosisataisten historiallisten miljöiden arvo ja seudun muu positiivinen tulevaisuuspotentiaali menetettäisiin heti tällaisen
hankkeen myötä. Nyt on vielä mahdollisuus valita toisin, mutta ei enää, jos hanke toteutetaan.
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KULMAKORPI JA SENKKERI RATKAISEMASSA PÄÄKAUPUNKISEUDUN MAANLÄJITYSONGELMAT
Edellä keskusteltuun viitaten, haluamme tuoda esille ratkeamassa olevan rakentamisen
ylijäämämaiden sijoituspaikkoja koskevan tilanteen. Espoossa uudeksi paikaksi on tulossa
Espoon Kulmakorpi ja Helsingin ja Vantaan uudeksi läjityspaikaksi puolestaan Senkkerin alue
Tuusulan ja Vantaan rajalla.
Nämä kummatkin mainitut kohteet ovat esimerkiksi Riipilää soveltuvampia maanläjityspaikkoja ja
tähän kyseiseen tarkoitukseen varattuja myös maakuntakaavassa. Vantaan yleiskaavassa ei ole
varauduttu muihin suuriin täyttömäkiin kuin nyt jo täyttymässä olevat Kulomäki ja Pitkäsuo, mistä
on mainintoja myös aivan uusimmissa Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistoilla.
”…Pitkäsuon ja Kulomäen nykyiset läjitysalueet täyttyvät. Senkkerin alue on
tällaiseen toimintaan hyvin sopia alue.”
Lähde: Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta, lausuntoehdotus, esityslista §55 (5.10.2009)
”[Senkkerin] Hankkeella turvataan pääkaupunkiseudun kiviainesten saatavuutta.
Helsingin ja Vantaan alueilta syntyville rakentamisen ylijäämämaille tarvitaan
pikaisesti sijoituspaikkoja. Vantaan Pitkäsuon ja Kulomäennykyiset läjitysalueet
täyttyvät lähiaikoina: Kulomäki vuonna 2012 ja Pitkäsuo vuonna 2016. Vantaan
yleiskaavassa ei ole varauduttu muihin massiivisiin täyttömäkiin kuin jo olemassa
olevat Kulomäki ja Pitkäsuo.”
Lähde: Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta, päätösehdotus, esityslista §55 (5.10.2009)

YVA-MENETTELYJEN HEIKOT TULOKSET JA LUPAEHTOJEN RIKKOMINEN KAIKKIEN TIEDOSSA
Tarkasteltaessa laajemmin YVA-menettelyjen toteutumista ja lupavaiheissa asetettuja
velvoitteita, valvontaa, toteutumista ja sanktioita, joudumme toteamaan yleisesti tiedetyn
huonon luottamuksen YVA-menettelyissä käsiteltäviä skenaarioita ja lupauksia kohtaan.
Valitettavan hyväksi huonoksi esimerkiksi kelpaa vaikkapa seudulla oleva pieni YIT:n vanha
kivilouhos: yhtiö on faktisesti vain jättänyt maisemoimatta oman louhosalueensa ja siitä on
tullut rakennusmaan kaatopaikka ja työkone- sekä muun tavaran varastoalue, jolle haetaan
yhtiön toimesta jatkuvasti aina vain uusia ja uusia toimilupia milloin millekin haitalliselle
toiminnalle (vuosien saatossa esimerkiksi ’saastuneiden maiden sijoituspaikka’ –aie,
’asfalttiasema’ –aie jne). On siis kokemuspohjaista näyttöä siitä, että YVA-menettelyssä alkuun
luvatut asiat, tai edes aikanaan myönnettyjen lupien reunaehdot, eivät tule loppupeleissä
pitämään paikkansa.
Miten Lemminkäisen tuleva YVA-selvitys aikoo ottaa huomioon asukaspalautteet ja todella
toteuttaa niissä vaaditut ja esille tulleet asiat? Miten varmistetaan, että työpajoissa, selvityksessä
ja tilaisuuksissa tarjotaan asukkaille neutraalia tietoa? Miten Lemminkäisen tuleva YVA-selvitys
aikoo varmistaa, että tehty selvitys velvoittaa yhtiötä todella toimimaan sen mukaisesti? Kuinka
YVA-selvitys tulee takaamaan, että yhtiöllä riittää rahallistakin pakotetta ja motivaatiota
kunnolliseen maisemointiin? Paljonko varoja tarvitaan? Paljonko on ’pantattuna’ jälkityön
takaamiseksi? Mitä Lemminkäisen tuleva YVA-selvitys ja sen myötä, ja perusteella, haettavaksi
tulevat luvat tulevat esittämään valvonnasta? Lupaehtojen täyttämisestä? Entä rikkomisesta?
Millaiset pakotteet yhtiö määrää itselleen mikäli hanke ei toteutuisikaan kuten YVA-selvityksen
on tarkoitus kuvata? Omavalvonta ei toimi. Omavalvonta ei siten ole vaihtoehto.
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YVA–OH JELMAN VIRHEITÄ JA HARHAANJOHTAVUUKSISTA
YVA-OHJELMASSA NÄKYVÄ ASENNE EI OLE YVA-LAIN HENGEN JA TARKOITUKSEN MUKAINEN
Arvioidessanne YVA-ohjelmaa, kiinnittäkää huomiota Ramboll Finland Oy:n Lemmikäisen
toimesta ja lukuun laatiman raportin YVA-menettelyä väheksyvään asenteeseen.
Ohjelmassa todetaan: ”Hankealueelle on laadittu maa-ainesten ottosuunnitelma, joka on
päivätty 16.2.2009. Tämän ottosuunnitelman kerrotaan olleen YVA-menettelyn lähtökohtana.
YVA-menettelyn jälkeen laadittua ottosuunnitelmaa katsotaan mahdolliseksi päivittää tai
muuttaa, mikäli menettelyn tulokset antavat siihen aihetta.”
Jos YVA-menettelyä pidetään toissijaisena ja sen tuloksia harkinnan mukaan huomioon
otettavina, niin tulevaan YVA-selostukseen on suhtauduttava kriittisesti. Jos selostus ei tule
olemaan YVA-lain ja –asetuksen hengen ja tarkoituksen mukainen, se on hylättävä.

HANKKEEN KESTOAIKA JA LAAJUUS EPÄREALISTINEN
HANKE TULISI VENYMÄÄN PIDEMPIAIKAISEKSI MITÄ YVA-OHJELMA VÄITTÄÄ
Lemminkäinen Infran laadittaman suunnitelman mukaan Vantaan Riipilälstä louhittaisiin kalliota
yhteensä 9 180 000 m3ktr (noin 24,8 milj. tonnia). Oletuksena YVA:ssa on, että hankealueelta
louhitaan kalliota noin 450 000 m3ktr (noin 1,2 milj. tonnia) vuosittain, jolloin toiminta kestäisi
noin 20 vuotta. ”Käytännössä vuotuinen ottomäärä vaihtelee huomattavasti riippuen
markkinatilanteesta.”
Taloustilanteesta riippuen, ja verrattaessa myös Lemminkäisen muiden toimipisteiden kykenemiin
vuosituotantolukuihin, on erittäin todennäköistä, että toiminta tulisi kestämään ainakin 30
vuotta, koska jatkuva 1,2 miljoonan tonnin vuosituotanto on epärealistinen.
Kiviainesten louhinta-aikataulu on laadittu niin nopeaksi, että yhtiökin epäilee YVA-ohjelmassaan
sivulla 43 tulevaa louhinta-aikaa pidemmäksi: ”Koska kiviaineksen menekkiä on etukäteen hankala
arvioida, on epävarmaa, miten kauan maa-ainesten ottotoiminta tulee alueella jatkumaan.”

HANKKEEN PEUSTELUT OVAT VÄÄRISTEILTYJÄ JA YKSINOMAAN LIIKETALOUDELLISIA
Hankkeen perustelut ovat ensi sijassa ja lähes yksinomaan liiketaloudellisia eivätkä
kaikilta osin edes tosia. Perusteluina on mainittu mm.: ”Ottoalueiden sijoittaminen
mahdollisimman lähelle kasvukeskuksia vähentää kuljetuskustannuksia sekä siitä aiheutuvia
päästöjä. Mahdollisimman lyhyillä kuljetusetäisyyksillä on lisäksi positiivisia vaikutuksia
rakentamiskustannuksiin. Alue soveltuu kuljetusetäisyyksien puolesta hyvin maa-ainesten
ottoalueeksi, sillä se sijaitsee suhteellisen lähellä markkina-aluetta ja hyvien kulkuyhteyksien
varrella. Kuljetuksia varten ei tarvitse rakentaa uusia teitä, alueelle johtavaa tieliittymää ja
alueen sisäisiä työmaateitä lukuun ottamatta.”
Ohjelmassa esitetty väite, että olemassa olevat ottoalueet eivät tulevaisuudessa riitä
kattamaan kysyntää, pitänee pääkaupunkiseudulla paikkansa sora-alueiden osalta, mutta
kallioalueita alkaa olla jo käytössä eri puolilla, eikä niistä ole eikä tule olemaan minkäänlaista
pulaa.
Vaihtoehto 0:kin tarkoittaa, että hanketta ei toteuteta Riipilässä ja pääkaupunkiseudun
rakentamiseen tarvittavaa kiviainesta louhitaan muualta. Arviointiselostuksessakin voisi
helposti näiltä osin todeta, että ottoalueita on lähiympäristössä.
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LEMMINKÄISELLÄ SALAISIA TIETOJA, TAI SITTEN YHTIÖ VÄÄRISTELEE KIVIAINESTIETOJA ILMEISENÄ
TARKOITUKSENAAN JOHTAA VIRKAMIEHIÄ, PÄÄTTÄJIÄ JA SUURTA YLEISÖÄ PAHASTI HARHAAN
KALLIOKIVIAINESVARAT OVAT VALTAVAT, MONINKERTAISET TARPEESEEN NÄHDEN
KIVEÄ RIITTÄÄ JO UUDENMAAN MUISTA UUSIMMISTA ARVIOIDUISTA KOHTEISTA YLI 112 VUODEKSI
Lemminkäinen perustelee hanketta järkiperäisesti ajatteleviin henkilöihin vetoavalla tavalla
väittäen, että kalliokiviaineksesta on tulevaisuudessa pulaa.
Tämä tarkoittaa todellakin t u l e v a i s u u d e s s a , sillä useat viranomaistiedot, kuten
Suomen ympäristökeskuksen tilastojen, ja Uudenmaan liiton julkaisemien selvityksien sekä
Lemminkäisen ja Ramboll Finlandin itsensä esittämät tiedot osoittavat tekemiemme laskelmien
perusteella, että jo pelkästään aivan uusimpien arvioitujen ja käyttöönotettujen
kiviaineksenottopaikkojen volyymi riittävää Uudellamaalla vähintään 112 vuodeksi. Lisäksi
on huomioitavaa, että tässä ei ole edes vielä huomioitu useita valtavia, jopa useiden satojen
hehtaarien kiviainesvarantoalueita, joilla on vielä valtavasti arvioimatonta ”yva-tonta” kivivolyymia.
MAA-AINESTARVE UUDELLAMAALLA JA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 2006-2030
LEMMINKÄINEN VÄITTÄÄ KIVIAINESTARVETTA LIKI SEITSENKERTAISEKSI
L e m m i n k ä i n e n: 25,0 milj. k-m3:n vuositarve

Selvitykset: 3,7 milj. k-m3:n vuositarve

Lemminkäinen Infran aluejohtaja Petri Ruostetoja väittää Helsingin Sanomien haastattelussa
(HS 29.8.2009 s. C15), että pääkaupunkiseudulla tarvitaan kiviaineksia 25 miljoonaa kuutiota
kiveä joka vuosi. Tämä Lemminkäisen esittämä väite kiviainestarpeesta on selvityksien ja
viranomaistietojen valossa harhaanjohtava lukema ja paikkansapitämätön.
Alla oleva Uudenmaan liiton selvitys ”Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuva”
(Uudenmaan liiton julkaisuja E 94 – 2007, s. 12) osoittaa, että pääkaupunkiseudulla
tarvitaan ns. massakiveä 30 vuoden aikajaksolla yhteensä 111 miljoonaa kiintokuutiometriä
(3,7 milj. k-m3 vuodessa), ja koko Uudenmaan alueella vastaavasti (pääkaupunkiseutu tähän
lukuun sisältyen) 157 miljoonaa k-m3 (5,2 milj. k-m3 vuodessa).

Lähde:

Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuva, Uudenm. liiton julkais. E 94, 2007
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MAA-AINEKSENOTTOALUEITA UUDELLAMAALLA 4 901 HEHTAARIA
Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa on osoitettu yhteensä 44 eri kohdetta maaainesten ottoon, yhteispinta-alaltaan 4 901 ha. Kaavassa on osoitettu ottoalueiden
likimääräinen sijainti ja pinta-ala.
Arvioitaessa kiviaineslupien myöntämisedellytyksiä ja vaikutuksia, on kuitenkin huomioitava,
että käytäntö on osoittanut, että kiviaineksenottoon osoitetut ja suunnitellut alueet voivat
kuitenkin suurentua kooltaan merkittävästi alkuperäisestä suunnitelmasta, jolloin näiden
kiviaineksenottoon varattujen alueiden kiviainestuotto nousee merkittävästi suuremmaksi.
Esimerkkinä suurentuneista hankkeista Etelä-Tuusulassa sijaitseva Focus-alue, jonka
kaavassa osoitettu pinta-ala on 18 ha, mutta parhaillaan vireillä olevassa YVA-menettelyssä
ottoalueen pinta-ala on jo kasvanut 78,5 ha:in (mm. Lemminkäinen Infra on mukana tässä
hankkeessa).

MAA-AINESTEN RIITTÄVYYS UUDELLAMAALLA HYVÄ, MONINKERTAINEN
Uudenmaan liiton raportissa ”Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuva” (Uudenmaan liiton
julkaisuja E 94 – 2007, s. 13) on selvitetty kiviainesvarojen riittävyyttä.
Kiviainesvarannot ovat hyvät, ja käyttöön helposti saatavia massoja on tiedossa liki
kolminkertainen määrä ennustettuun tarpeeseen nähden.
Ottaen vielä huomioon nousemassa olevan, laajoja maa-aloja raiskaukselta säästävämmän
trendin kiviaineksenottopaikkojen hyödyntämisessä, minkä mukaisesti pienemmältä alalta
otetaankin kiviaineksia myös maanpintaa syvemmältä (esimerkkinä Ämmässuo), nousee
laskennallinen kiviainesmassojen saantimäärä pienelläkin maanpinnan tason alapuolelle
menemisellä (taulukossa laskennallisesti -10 metriä) liki viisinkertaiseksi tarpeeseen nähden.

Lähde:

Uudenmaan kiviaineshuollon kehityskuva
Uudenmaan liiton julkaisusarja E 94, 2007
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TILASTOIHIN EHTINEET MAA-AINESLUVAT UUDELLAMAALLA NOIN 84 MILJOONAA k-m3
Suomen ympäristökeskuksen 8.9.2009 meille toimittaman kuntakohtaisen (Suomen
ympäristökeskuksen mukaisesti mahdollisesti puutteellisen) maa-aineslupatilaston mukaan,
Uudellamaalla on tilastoihin ehtineitä maa-ainesten ottolupia vähintään 84 miljoonaa k-m3:
Eloperäiset maalajit
Kalliokiviaines
Sora ja hiekka

247 320 k-m3
43 720 000 k-m3
39 655 688 k-m3

Uudenmaan alueella on kalliokiviaineslupia tilaston mukaan siten noin 44 miljoonalle k-m3:lle
tilastojen laahatessa hieman jäljessä uusimmasta viimeisimpien vuosien lupatilastoista. Luku on
lähellä vuonna 2007 julkaistua ”Suomen ympäristökeskuksen raportteja” (nro 17), jonka mukaan
maa-ainesten ottomäärät ja lupatilanne oli Uudellamaalla noin 98 milj. k-m3 ja kalliokiviainesten
osalta 47 miljoonaa k-m3, mikä on vastaavasti ollut sen hetkinen ajantasaisin lupatilasto
vuodelta 2005, eli noin kaksi vuotta jäljessä vuonna 2007 julkaistun raportin
julkaisuajankohdasta.

Lähde:

Suomen ympäristökeskuksen raportteja nro 17, 2007

PÄÄKAUPUNKISEUDUN KIVIAINESHUOLTO TURVATTU VUOSIKYMMENIKSI
Vuonna 2009 ja edeltävinä vuosina 2007-2008 on arvioitu lisäksi lukuisia uusia suuria, tai
laajentuvia kiviaineksenottoalueita, jotka sijaitsevat myös maakuntakaavassa nimenomaisesti
kiviaineksenottoon osoitetuilla paikoilla (Mäntymäki, Kulmakorpi, Senkkeri…). Näistä useat on
osoitettu kaksoismerkityksellä kaavassa myös ns. rakentamisen ylijäämämaiden sijoitukseen.
”Yleisesti voidaan pitää hyvänä, että pääkaupunkiseudun kiviaineshuoltoa
turvataan useaksi vuosikymmeneksi. [Senkkerin] Hankkeella turvataan
pääkaupunkiseudun kiviainesten saatavuutta. Helsingin ja Vantaan alueilta syntyville
rakentamisen ylijäämämaille tarvitaan pikaisesti sijoituspaikkoja. Vantaan Pitkäsuon
ja Kulomäennykyiset läjitysalueet täyttyvät lähiaikoina: Kulomäki vuonna 2012 ja
Pitkäsuo vuonna 2016. Vantaan yleiskaavassa ei ole varauduttu muihin massiivisiin
täyttömäkiin kuin jo olemassa olevat Kulomäki ja Pitkäsuo.”
Lähde: Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta, päätösehdotus, esityslista §55 (5.10.2009)

Seudun yhdistykset ja muut
tahot sekä allekirjoittaneet

VASTUSTAVA LAUSUNTO JA MIELIPIDE
Lemminkäinen Infra Oy:n hankkeesta ja YVA:sta

sivu 18 (43)
2.10.2009

UUSIMMAT KIVIAINEKSENOTTOALUEET JA HANKKEET LISÄKSI VÄHINTÄÄN 146,8 MILJOONAA k-m3
Koska tilastoihin asti ehtivät lupapäätöstiedot laahaavat noin kaksi vuotta reaaliaikaa jäljessä ja
koska valtava määrä uusia kiviaineksen ottohankkeita on arvioitu aivan viime aikoina ja uusia
valtavan suuria hankkeita on vireillä, olemme tarkastelleet kiviainesten riittävyyttä ottaen huomioon
myös aivan viime vuosina / parhaillaan käynnissä olevat suurimmat kiviainesten ottohankkeet, joista
kiviainesta tuodaan pääkaupunkiseudulle (nämä eivät sisällä kehäradan tunnelin, länsimetron tai
muiden infra- ja rakennuskohteiden tuottamia ylijäämälouheita, jotka kattavat ison osan tarpeesta).
Keräämämme listaus osoittaa, että tilastoitujen kivenottopaikkojen lisäksi uusimmat
hankkeet kasvattavat markkinoiden kiviainesvolyymin moninkertaiseksi.
Kiviaineksesta ei ole pulaa. Pelkästään nämä listaamamme alla olevat 18 merkittävää
kohdetta Uudellamaalla takaavat kiviaineksen riittävyyden pitkälti yli sadaksi vuodeksi.
Tarkempi laskelma tarpeesta ja riittävyydestä on esitetty jäljempänä tässä lausunnossa.
Lisäksi useilla maakuntakaavatasolla osoitetuilla maa-ainestenottopaikoilla (lisäksi kaiken
kaikkiaan osoitettu kiviainesvarantoja 44 alueella, yhteensä 4 901 hehtaarin alalta) on vielä näiden
lisäksi valtavasti myös täysin käyttämätöntä ja hyödyntämätöntä kiviainespotentiaalia.
Esimerkkinä Mäntsälän ns. Ohkolan alue, jossa mm. NCC toimii. Kyseinen maakuntakaavan
kivenottoalueissa ”Jätyri, Sammalkallio” –nimellä luetteloitu kohde on 444 hehtaaria, minkä vielä
käytättämätön kiviainespotentiaali on valtava.
Espoo, Kulmakorpi (Lohja Rudus)
osassa lupa, lisäosa YVA 2009
Nurmijärvi, Mäntymäki (Lohja Rudus)
osassa lupa, lisäosa YVA 2009
Tuusula, Senkkeri, käynnissä oleva (Seepsula)
Maa-aineslupa
Tuusula, Senkkeri, YVA valmis (Seepsula)
Maa-aineslupahak. 20.8.2009
Tuusula, Senkkerin [lisä-]eteläosa (Seepsula)
YVA 26.6.2009
Tuusula, Focus (Morenia, Lemminkäinen Infra)
YVA-ohjelma 11.2.2009
Sipoo, Bastukärr (Lohja Rudus)
YVA-selostus 20.11.2008
Sipoo, Nikkilä (NCC)
Ympäristölupa 11.5.2007
Porvoo, Ali-Vekkoski (Vekkox Oy)
Ympäristölupa 19.2.2008
Porvoo, Mickelsböle (BJ-Eklund Oy)
Ympäristölupa 9.6.2009
Porvoo, Kulloo (Itä-Uudenmaan Jätehuolto Oy)
Maa-aineslupahakemus 2009
Porvoo, Kulloo (Lohja Rudus)
Ympäristölupa 27.8.2007
Sipoo, Linnanpelto (Lemminkäinen Infra, Vekkox)
YVA-päätös 11.12.2008
Lohja, Muijala (Lemminkäinen.)
Ympäristölupa 24.11.2008
Hyvinkää, Jukola (Destia, Rudus, Lemmink., Tiehall.) YVA 2009
Pornainen (Löfgren, NCC, Virkki, Destia, Tiehallinto)Voimassa olevat luvat
Vantaa, Veromies, lentoas. (Lemminkäinen Infra)
Voimassa olevat luvat
Vantaa, Suomen Pankki (YIT, K3 Logistics)
Maa-aineslupa 2009
YHTEENSÄ

Lähteet:

27,8
15
3,5
42,6
26
9,3
3,7
1,5
1,8
0,7
1,97
1,5
3,5
1,1
1,9
1,97
1,85
1,2
146,82

milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3
milj. k-m3

YVA:t, ympäristölupahakemukset sekä ympäristökeskusten ja kuntien päätökset

YHTEISKUNNAN INFRASTRUKTUURIHANKKEET ASETTAVAT USEAN NÄIDEN HANKKEIDEN
TOTEUTTAMISEN ENSISIJALLE YHTEISKUNNALLISESSA KIIREELLISYYSJÄRJESTYKSESSÄ
Tarkasteltaessa uusimpia yllä listattuja hankkeita, yhteiskunnan on huomioitava, että useat
näistä edellyttävät kiireellistä louhintaa, koska ne ovat tärkeitä yhteiskunnan toimintojen
vuoksi (Kulmakorpi: kiire, jotta saadaan rakennustyömaiden ylijäämämaille sijoituspaikka;
Bastukärr: louhittava tulevan teollisuuden tieltä; Focus: tuleva teollisuus ja Kehä IV edellyttävät
pikaista louhimista; Lentokentän tienoo: perustuvat kaikki hyötykäyttöön; Senkkeri: varattu myöskin
kaavassa sekä kiviainesten ottoon JA => ylijäämämaiden loppusijoitukseen [Pitkäsuo ja Kulomäki
täyttyvät v. 2016 ja 2012] jne.) — jolloin mahdollinen uuden vain yhden kaupallisen yrityksen
yksityistä etua ajavan louhoksen avaaminen Riipilään vaarantaisi näiden yhteiskunnan
kehitykseen ja hyötyyn perustuvien louhosten valmistumista.
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TODELLISUUDESSA UUDEN [MUILLA KUIN RAKENNUSPAIKOILA] KALLIOISTA LOUHITTAVAN JA
MUUALTA KULJETETTAVAN KIVIAINEKSEN TARVE ON VAIN MURTO-OSA KOKONAISTARPEESTA:
YLIJÄÄMÄLOUHE KATTAA 70-80 % KOKONAISTARPEESTA
Tarkasteltaessa kiviaineshuollon, -kysynnän ja tarpeen kokonaiskuvaa, on aivan
keskeistä huomioida, että valtaosa Uudellamaalla tarvittavasta kalliokiviaineksesta
saadaan rakentamisen yhteydessä irroitettavasta ylijäämälouheesta (kierrätyskivestä ja
paikan päällä louhittavasta maaperästä).
Lemminkäinen Infra Oy:n ja Ramboll Finland Oy:n juuri elokuussa 2009 valmistuneen
selvityksen ”Kiviaineksen kierrätyksen YVA-menettely Hakkilan alueella Vantaalla”
(Ympäristövaikutusten arviointiselostus, elokuu 2009) mukaisesti:

”Rakentamisen yhteydessä irrotettua ylijäämälouhetta käytetäänkin yhä enemmän
kiviainestuotteiden jalostuksessa. Pääkaupunkiseudun kalliokiviaineksesta jopa
70-80 % valmistetaan prosessoimalla tällaisista ylijäämälouheista”.
Lähde:

Lemminkäinen Infra Oy ja Ramboll Finland Oy
”Kiviaineksen kierrätyksen YVA-menettely Hakkilan alueella Vantaalla”
Ympäristövaikutusten arviointiselostus, elokuu 2009

Ottaen huomioon rakentamisen yhteydessä irroitetun ylijäämälouheen suuren osuuden
kiviaineksien kokonaistarpeen tyydyttämisessä, saadaan aikaisemmin esitettyihin
lukuihin ja selvityksiin perustuva laskelma, joka kuvaa todellista kiviainestarvetta.
Seuraavalla sivulla olevassa laskelmassa tarkastellaan kiviainesten todellista riittävyyttä
[sekä Lemminkäisen julkisuudessa esittämiä väitteitä] edellä esitettyjen laajojen
viranomaistietojen sekä useiden selvitysten tuomassa valossa.

Kuva 1:

Rakentamisen yhteydessä irroitettavan ylijäämälouheen osuus pääkaupunkiseudun
kiviainestarpeesta tyydyttää nykyisin 70-80 % kokonaistarpeesta.
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KALLIOKIVIAINEKSESTA EI OLE PULAA
PELKÄSTÄÄN AIVAN UUSIMPIEN LOUHOSHANKKEIDEN TUOTTO RIITTÄÄ VÄHINTÄÄN 112 VUODEKSI
KIVIAINEKSET TIIVISTELMÄ / LASKELMA
UUDENMAAN KIVIAINESVAROJEN RIITTÄVYYS JA TARVE
Uudenmaan kiviainestarve 2006-2035
- josta pääkaupunkiseudun kiviainestarve 2006-2035

157 milj. k-m3 (100 %)
111 milj. k-m3 (70,7%)

Uudenmaan kiviainestarve 1 vuotta kohden
- josta pääkaupunkiseudun kiviainestarve 1 vuotta kohden

5,2 milj. k-m3 (100 %)
3,7 milj. k-m3 (70,7%)

[Huomio suuresti poikkeava väite: Lemminkäinen
väittää pääkaupunkiseudun tarpeeksi 1 vuotta kohden]

[ 25 milj. k-m3 ]

Koska pääkaupunkiseudun tarpeesta 70-80 % katetaan rakentamisen yhteydessä
irroitettavasta ylijäämälouheesta, saadaan seuraava laskelma.
Laskelmassa 75 % pääkaupunkiseudun kiviainestarpeesta katetaan ns. kierrätyskiviaineksilla /
ylijäämälouheella. Laskelman yksinkertaistamiseksi oletetaan että koko Uudenmaan
kiviainestarpeen kattamisesta vastaavan ylijäämälouheen hyödyntämisosuus on sama, 75 %.
Uudenmaan todellinen uuden kiviaineen kiviainestarve 2006-2035
pois lukien ylijäämälouheiden hyödyntäminen (75% kokonaistarpeesta)
Kokonaistarve 157 milj. k-m3 x 0,25
39,25 milj. k-m3
(”uutta muualta kuljettavaa” kiviainesta tarvitaan 25 %)
Uudenmaan uuden kiviaineen kiviainestarve 1 vuotta kohden
- josta pääkaupunkiseudun uuden kiviaineen tarve 1 vuotta kohden

1,3 milj. k-m3
0,9 milj. k-m3

Koska pelkästään aivan uusimmat aiemmin listatut kiviaineshankkeet tuovat markkinoille uutta
kiviainesta vähintään 146,82 miljoonaa k-m3, riittävät jo pelkästään nämä aivan uusimmat
kiviaineshankkeet tuottamaan kiveä Uudellemaalle vähintään 112 vuodeksi
(146,82 milj. k-m3 : 1,3 milj. k-m3/vuosi) vaikka yhtään listauksen ulkopuolista uutta
kiviainespaikkaa ei edes selvitettäisi eikä otettaisi käyttöön.
Mikäli listattuun uusien kiviaineskohteiden tuottamaan kiviainesmäärään lisätään vielä Suomen
ympäristökeskuksen tilastoimat ja lausuntotoimikunnalle toimittamat tilastotiedot vanhemmista
voimassa olevista maa-ainestenottoluvista, joista kalliokiviaineksen ottolupien osuus oli noin
44 milj. k-m3, saadaan markkinoilla olevan kiviaineksen kokonaismääräksi yhteenlaskulla
146,82 milj. k-m3 + 43,7 milj. k-m3 = yhteensä 190,52 milj. k-m3.
UUDENMAAN ALUEELTA OTETTAVA JA MARKKINOILLA OLEVA KALLIOKIVIAINES
RIITTÄÄKIN TÄTEN 146 VUODEKSI (190,52 milj. k-m3 : 1,3 milj. k-m3/vuosi) VAIKKA
LISTATTUJEN KOHTEIDEN LISÄKSI YHTÄÄN UUTTA KIVIAINESTEN OTTOPAIKKAA EI
ARVIOITAISI JA OTETTAISI KÄYTÖÖN 146 VUOTEEN.
YLLÄ OLEVAAN PERUSTUEN ON TÄTEN TODISTETTU ETTEI UUDELLAMAALLA OLE
PULAA KALLIOKIVIAINEKSESTA, EIVÄTKÄ LEMMINKÄISEN VÄITTEET KIVIAINEKSEN
PULASTA OLE TOTTA, EIKÄ LEMMINKÄISEN AJAMALLE RIIPILÄN HANKKEELLE SITEN
OLE [MUITA KUIN PELKÄSTÄÄN YHTIÖN ETUA AJAVIA KAUPALLISIA] PERUSTELUJA.
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KÖNIGSTEDTIN VUOREN MAAT, OMISTAJAT JA EUROT
Hankealueella sijaitsee viisi tilaa, joista kolme on yksityisomistuksessa ja joista kahden omistaja
on Vantaan kaupunki. Tilojen joiden nimet ja omistajat on lueteltu tässä lounaasta koilliseen:
Övre-Kistola, määräala

Rn:o 3:103

Vantaan kaupunki (Riipilän metsä, vanhojen metsien
suojelumetsä, hankittu etuosto-oikeudella, Vantaan
kaupungin hallituksen päätös 19.5.2008)

Kumpula
Köningstedtin vuori
Lamminmetsä
Seppälä

Rn:o 4:486
Rn:o 4:624
Rn:o 4:510
Rn:o 7:65

Yksityishenkilö Tolonen (koko nimi sopimustiedoissa)
Yksityishenkilö Vuorela (koko nimi sopimustiedoissa)
Vantaan Kaupunki
Yksityishenkilö Mäkinen (koko nimi sopimustiedoissa)

Kolmen yksityisen maanomistajan ja Lemminkäinen Infran välillä on maankäyttösopimukset, jotka löytyvät Vantaan käräjäoikeudesta. Tiivistelmä tiedoista alla taulukossa:
”Kumpula" 92-416-4-485
37 000 euroa / hehtaari
”kertakorvaus koko toiminta-ajalta, tilan koko 14,775 ha”
"Königstedtin vuori" 92-416-4-624
1,80 euroa + alv / kalliokiintokuutiometri
"maanrakennuskustannusindeksin
kokonaisindeksiin sidottuna, noin 16 ha:n käyttöalue"
"Seppälä" 7-65
1,75 euroa + alv / kalliokiintokuutiometri
"maanrakennuskustannusindeksin
kokonaisindeksiin sidottuna), noin 10 ha:n käyttöalue, tarkka rajaus tehdään maastossa"
Vantaan kaupungin omistamien maiden ja Lemminkäisen välisiä sopimuksia emme sen
sijaan ole onnistuneet löytämään tai saamaan käsiimme mistään. Myöskään emme ole
saaneet selville, mikä, kuka tai ketkä ovat voineet sopia yhteiskunnallisessa omistuksessa olevien
maiden mukana olosta tällaisessa hankkeessa, koska emme ole löytäneet asiasta mitään
kaupungin lautakunta-, valtuusto- tai hallituspäätöksiä tai muita viranhaltijapäätöksiä.
Kuitenkin Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelulautakunnan esityslistalla lukee sopimuksesta:
”Vantaan kaupunki on antanut Lemminkäinen Infra Oy:lle 2.3.2009 valtuutuksen
käynnistää YVA-lain mukaisen ympäristövaikutusten arviointiprosessin sekä
valtuuttanut Lemminkäinen Infra Oy:n hakemaan ympäristö- ja maa-aineslupia
maa-ainesten ottamista ja käsittelyä varten kiinteistölle 92-416-4-510 ja 17.3.2009
määräalalle 92-416-3-103-M60 ”.
Lähde: Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta, esityslistat (21.9.2009 ja 5.10.2009)
Eikö näin merkittävän päätöksen tulisi kuulua lautakunnille, valtuustolle tai kaupunginhallitukselle?
Lemminkäinen Infran YVA-ohjelman asukastilaisuudessa 19.8.2009 Lemminkäiseltä kysyttiin onko
kaikkien maanomistajien kanssa jo sovittu kiinteistökaupasta tai kiviaineksen luovuttamisesta.
Lemminkäisen maa-ainespäällikkö Pekka Uusivirta vastasi yli 50 todistajan läsnä ollessa, että eihän
yhtiö muuten aloittaisi tällaisen hankkeen valmisteluja. Tästä vastauksesta yleisö sai sen kuvan, että
kaupunki on jo antanut luvan louhintaan maanomistajana. Tällainen harhauttaa ja luulo Vantaan
suostumuksesta lamaannuttaa asukkaita. Kaupungin virkamiesten mukaan lupaa itse kivenottoon ei
ole annettu. Onko maanomistaja-Vantaa jo antanut suostumuksen louhintaan vai ei?
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Yhdistämällä YVA-ohjelmassa listatut ottomäärät kutakin tilaa kohden ja käräjäoikeudesta löytyvät
maanomistajien ja Lemminkäisen väliset maankäyttösopimukset, on saatu alla näkyvä laskelma
vuoresta saatavista korvauksista euroina.
Mitä vuori ja hanke sitten tuottaisi Lemminkäiselle on jo suurempi kysymys ja selittäisi varmasti
Lemminkäisen rahallisia motiiveja lähteä ajamaan avokivikaivosta epäsopivalle paikalle: suojelualueelle keskelle tiheää asutusta. Näitä yhtiön itsensä saamia tuottoja on kuitenkin vaikea arvioida,
sillä Lemminkäinen jatkojalostaa peruskivituotteita korkeampikatteisiksi (asfalttiliiketoimintaan jne.).
Keskeistä laskelmassa on Vantaan kaupungin osuus. Olettaen, että Vantaan kaupungilla olisi
samantasoinen sopimus Lemminkäisen kanssa, mitä parhaan sopimuksen sopineella yksityisellä
on, huomataan järkyttävä tilanne:
Vantaan kaupunki nettoaisi hankkeesta vain 120 600 € toimintavuotta kohden (20 v).
Tai vastaavasti, Vantaan kaupunki nettoaisi hankkeesta 80 400 € toimintavuotta kohden (30 v).
Tai vastaavasti, Vantaan kaupunki nettoaisi hankkeesta 60 300 € toimintavuotta kohden (40 v).
Tämä summa on todella yllättävän pieni ja vähäpätöinen: kaupungin mahdollisuus tähän
mitättömän pieneen kiviainestuottoon tuhoaisi samalla kertaa seudun arvomiljöön,
ympäristön, valtavan laajat alueet, suuren tulevaisuuspotentiaalin, laajat virkistysalueet ja
jo lähtökohtaisesti satojen veronmaksajien kodit ja elinmahdollisuudet.
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VANTAAN KAUPUNGIN RISTIRIITAINEN ROOLI MAANOMISTAJANA
Vantaan kaupungin omistamat maat ja mahdollinen osallisuus avokivikaivoksessa aiheuttaa
ristiriitaisia tunteita ja kysymyksiä kuntalaisilta.
Tällainen kivilouhostoiminta olisi täydessä ristiriidassa sen kanssa, miten kaupunki kehittää
aluetta ja Marja-Vantaata, tai miten laajempi seutukunnallinen suunnittelu on kehittymässä
kohti Klaukkalaa ja Nurmijärveä.
Kaupunki on panostanut jatkuvasti lisää Riipilän viihtyisyyteen ja houkutellut alueelle uusia
veronmaksajia ja pientalorakentajia. Riipilän vesihuoltoa on kehitetty aikataulussa, ja
kevyenliikenteen väylää valmistellaan. Kunnallinen vesi on suunnitelmien mukaan tulossa
Reunaan asti vuonna 2016. Omakotiasutus saa tästä signaalia että alueeseen panostetaan ja
että alue kehittyy. Uudessa 25.2.2009 yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta ja
asuinalueet edelleen asuinalueita. Seudulla on myös suojelukohteita: Lamminsuon
luonnonsuojelualue, Riipilän vanhat metsät ja Josvaholmin rehevä korpipainanne, joiden
säilyttämisen ja hoivaamisen luulisi kuuluvan Vantaan etujen ajamiseen.
Kaupunki omistaa hankealueelta ja seudulta useita maa-aloja, jotka tukevat alueen
kehittämistä osana pääkaupunkiseudun viherkehää, johon alue jo nyt elimellisesti kuuluu.
Esimerkkejä Vantaan kaupungin omistamista arvokkaista luontokohteista alueella: Riipilän
vanha suojelumetsä (6,5 ha), osa Königstedtin vuoren laesta (Lamminmetsä, 8 ha) sekä
viereinen hieno luo-alue, Syväojan metsä ja lehdot (42 ha).
Jos suunnitellulle alueelle sijoittuisi Vantaan kaupungin luvalla megaluokan kivenmurskaamo ja
avokivikaivos, se olisi kaupungin puolelta pientaloasumista ja Seutulan historiallisten
arvomiljöiden säilyttämisen sekä arvokkaiden luontokohteiden kanssa täysin päinvastainen
signaali. Tällainen päätös kertoisi kaupungin tahtovan keskenään ristiriitaisia asioita,
molemmat eivät voi toteutua.
Seudun kehittäminen, vesihuollon parantaminen ja kevyenliikenteen väylien rakentaminen ovat
linjassa kaavoituksenkin kanssa. Myös laajemmalla kaavoitustasolla on esitetty, että MarjaVantaalta kehitetään nauhakaupunkimallia kohti Klaukkalaa. Kivilouhos ja avokaivos lukitsisivat
seudullista suunnittelua vuosikymmeniksi ja vaikutukset ulottuisivat muihinkin naapurikuntiin.

YVA:N JA SUUNNITELMAN MUITA PUUTTEELLISUUKSIA JA VIRHEITÄ
Myös useat rakenteelliset poikkileikkauskuvat ja suunnitelman yksityiskohdat ovat arveluttavia
ilmeisen keskeneräisiä. Suunnitelmaan sisältyy myös selviä puutteita ja virheitä:
Ohjelman maininta ”On myös mahdollista, että myöhemmin tullaan louhimaan
voimansiirtolinjan alta.” on outo. Linja on merkitty alueena yleiskaavaan ja maininta on kaavan
vastainen. Poikkileikkauskuvassa 1-1 oleva 30 m korkea sähkölinjan alle jäävä
kallioharjanne ei sovi maisemaan lainkaan ja on itsestään selvää, ettei moista
harjannetta voi jättää paikoilleen, sehän olisi kuin ”Vantaan käänteinen Grand Canyon”.
Asia olisi sovittava sähköyhtiön kanssa ennen kuin arviointiselostus esitellään.
Rakennettavalta selkeytysaltaalta kaivetaan oja vesien ohjaamiseksi Lamminsuonojaan.
Vesien vaikutus suojelualueen ekologiaan on selvitettävä.
Vaiheiden 2 ja 6 välinen raja ei estä melun leviämistä itään. Rajaus olisi muutettava siten, että
mäkeä jää meluvalliksi mahdollisimman pitkäksi ajaksi.
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Ohjelmassa sanotaan: ”Pintamaat varastoidaan ottoalueen reunoille siten, että ne muodostavat
samalla meluvalleja asutuksen suuntaan. Hankkeen vaikutusten arvioinnin yhteydessä
tehtävien melulaskentojen perusteella saadaan tiedot siitä, mihin kohtaan meluvallien
rakentaminen on tarpeen. Pintamaat pyritään myös sijoittamaan sellaiseen kohtaan, ettei
niiden siirto toiminnan edetessä olisi tarpeen. Osa pintamaista voidaan myös kuljettaa pois
hankealueelta, jos niille ei löydy loppusijoituspaikkaa hankealueelta. Poistettavia pintamaita on
koko hankealueella arviolta noin 400 000…600 000 m3. Pintamaiden osalta laaditaan
lupamenettelyssä kaivannaisjätedirektiivin mukainen suunnitelma.”
Näiltä osin toteamme, että suunnittelualueen ja kaivualueen välinen tila näyttää
piirustusten mukaan niin ahtaalta, etteivät pintamaat mahdu sille kuin koillisosassa
louhinnan loppupuolella. Minne alkuvaiheiden pintamaat sijoitetaan jää epäselväksi.
Pintamaakasojen ympäristövaikutukset (ulkonäkö maisemakuvassa sekä pintavesi- ja
pohjavesivaikutukset) on unohdettu, sen sijaan meluvallien maisemavaikutus näyttää
sisältyvän vaikutustarkasteluun.
Reuna-alueet sanotaan louhittavan siten, että lopputilanteen kallioseinämät ovat miltei
pystysuorat (kaltevuus noin 7:1). Maininta on outo. Liki pystysuorat jyrkät kallioseinämät
ovat vaarallisia ja maisemaan täysin sopimattomia. Alueen lopullisen muodon soveltuvuus
ympäristöön tulee sekin esittää. Meille naapureille se on tärkeä ympäristövaikutus.
Lemminkäinen Infra Oy:n mainitaan hakeneen maa-ainesten ottolupaa hankealueen
lounaispuolella noin 3 km etäisyydellä olevalle kallioalueelle (kohta 1.6). Toisessa yhteydessä
(kohta 4.1) etäisyydeksi mainitaan 800 m lounaaseen. Kolmannessa kohdassa (5.3.12) alueen
sanotaan olevan kaakossa 3 km:n päässä. Huolimattomuus vie ennestään pohjaa koko YVAohjelman ja selvitystyön uskottavuudelta. Mikä lie oikein, vai onko suunniteltuja alueita
useampiakin kuin nyt selvityksen kohteena oleva 70 ha:n hankealue ja 800 metrin
päässä sijaitseva toinen Lemminkäisen mielimä kivilouhoshanke?
Hankealue ei ole lentomelualuetta. Alueella on potentiaalia mm. virkistykseen ja asutukseen.
Hanketta on valmisteltu salassa. Asukkaita ja edes rajanaapureita ei ole tiedotettu. Tiedotuksen tarkoituksellista vähyyttä ja hankkeen salassa pitämistä kuvaa, että useat 200 metrin päässä
asuvat ovat saaneet tiedon koko hankkeesta vasta lukiessaan la 29.8.2009 Helsingin Sanomia.
YVA-MENETTELYN TULEE TARJOTA NEUTRAALIA TIETOA
YVA-ohjelmaa varten järjestettävän työpajan tulee tarjota asukkaille neutraalia tietoa. Yhtiön nyt
esittämä YVA-ohjelma sekä YVA-tilaisuudessa Seutulan VPK:lla 19.8.2009 esiintynyt
Lemminkäisen johto eivät vastaa kuvaa neutraalista YVA-selvistystyöstä. Hanke esitettiin
pääkaupunkiseudun kannalta väistämättömäksi. Kerrottiin myös, että jos ja kun sinä käytät
kiviainesta, niin sinun on myös moraalisen velvoitteen nimissä syytä kannattaa tätä hanketta.
Ikään kuin kiviaineksesta olisi pulaa ja kuin vaihtoehtoisia kiviaineksen lähteitä ei olisi olemassa, ja
ikään kuin Lemminkäinen olisi markkinoiden ainoa kiviainestoimittaja. Informaatiopaketti palveli
vain Lemminkäisen tarkoituksia eikä selvittänyt yleisölle pääkaupunkiseudun kiviainestarvetta ja
tarjontaa. Erityisen vastuutonta oli yhtiön johtajien toiminta. Yhtiön johtaja antoi esimerkiksi asiasta
kysyttäessä selvästi ymmärtää, että yhtiöllä ja Vantaan kaupungilla olisi jo sopimus kiviainesten
käyttöluvasta siltä osin kuin on kyse Vantaan kaupungista maanomistajana (ei tietenkään
lupaviranomaisen roolista). Kaupungin yrityspalvelujohtaja Lea Markkula-Heilamo on kuitenkin
todennut, ettei kaupunki ole tehnyt tällaista sitoumusta, vaan ainoastaan antanut luvan YVAprosessin käynnistämiseen. Tässäkin yleisöä ja mediaa harhautettiin, aivan keskeisessä asiassa.
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HANKEALUETTA YMPÄRÖIVÄSTÄ ASUTUKSESTA YRITETÄÄN ANTAA HARHAANJOHTAVA KUVA
HANKEALUEEN VÄLITTÖMÄSSÄ LÄHEISYYDESSÄ ON YLI 240 PIENTALOA JA TILAA
MYÖS KLAUKKALA ALKAA JO ALLE 500 METRIN PÄÄSTÄ HANKEALUEESTA

Kartta 3:

Suunnittelualuetta ympäröivät sadat asuintalot. Hankkeen todellinen vaikutusalue
alavien ja ilman luonnollisia esteitä olevien pinnanmuotojen johdosta on tätä YVAohjelmassa esitettyä karttakuvaa laajempi: YVA:ssa tulee käyttää laajempaa karttaa.

Hankealueen sijainti on kuvattu ohjelman alussa puutteellisesti ja harhaanjohtavasti.
Läheisestä asutuksesta kerrotaan seuraavin sanoin: ”Riipiläntie ja sen varrella oleva Reunan
asuinalue sijaitsevat suunnittelualueen itäpuolella. Suunnittelualueen länsipuolella olevaan
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Klaukkalan taajamaan on etäisyyttä linnuntietä noin 4 km.” Maininta on puutteellinen ja
harhauttaa.
Louhosalueen läheisyydessä on erittäin paljon asutusta, yli 240 pientaloa ja tilaa.
Tämä on oleellista, ei se, että suunnittelualueen länsipuolella olevaan Klaukkalan taajamaan olisi
etäisyyttä linnuntietä noin 4 km.
Kaiken huipuksi, tämäkin Lemminkäisen ja Rambollin 4 kilometriksi väittämä etäisyys on väärä ja
harhaanjohtava. Kartasta tarkistusmitattuna, suunnitellulta hankealueelta Klaukkalan taajamaalueelle on linnuntietä vain 2 400 metriä. Klaukkalan postinumeroalue ja Klaukkala alkavat sen
sijaan jo alle 500 metrin päässä suunnitellulta avokivikaivosalueelta. Näin ollen, Klaukkala alkaa jo
500 metrin päästä hankealueesta, ja Klaukkalan taajama-alueelle on matkaa 2 400 metriä.
Lemminkäisen ja konsulttien tiedossa on varsin hyvin, että Nurmijärven kunta on kasvattamassa
Klaukkalaa voimakkaasti kohti hankealuetta eli kohti Nurmijärven kunnan eteläisimpiä ja
nopeimpien liikenneyhteyksien päässä olevia kunnan kasvavia ja kehittyviä premium-alueita.

Kuva 2:

Räjäytettäväksi suunnitellun Königstedtin vuoren ympärillä on paljon asutusta, yli 240 taloa.
Kuvassa lapset leikkivät kotipihallaan 200 m takana näkyvästä kallio[louhoshanke]alueesta.

Näiden totuuksien valossa hankkeen vaikutukset ja skenaariot ja kokonaisvaikutelma
sekä asutuksen että seutukunnallisen suunnittelun suhteen esimerkiksi nurmijärveläisille
päättäjille on jo aivan toinen kuin mitä Lemminkäisen ja Ramboll Finlandin ilmeisen
tahallisesti harhauttama ja virheellinen esitys ja 4 kilometriksi väitetty etäisyys antavat
lukijoiden ymmärtää.
Myöhemmin asutus tuodaan hieman paremmin esille maininnalla: ”Noin 300 m etäisyydellä
pohjoisesta osa-alueesta sijaitsee Reunan pientaloalue, jossa on noin 50…60 asuintaloa.
Reunan alueella sijaitsevat myös hankealuetta lähimmät olevat loma-asunnot. Hankealueen
kaakkoispuolella Rosbackassa, Katajistossa ja Takamäellä on yhteensä noin 15 asuintaloa,
joista lähimmät ovat noin 160…200 m etäisyydellä suunnitelluista louhinta-alueista.
Hankealueen pohjoispuolella Lammintiellä on muutamia asuintaloja, joista lähin on noin 250 m
etäisyydellä louhinta-alueesta.”
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LUONTOARVOT, ASUMINEN, YMPÄRISTÖ JA VIHERKEHÄ
HANKEALUE SIJAITSEE MAAKUNNALLISESTI MERKITTÄVÄLLÄ VIHERVÄYLÄLLÄ JA
KATKAISISI TÄRKEÄN EKOLOGISEN YHTEYDEN AIHEUTTAEN HYVIN LAAJOJA VAIKUTUKSIA
1. Alue on osa maakunnallisesti tärkeää ekologista käytävää ja lähiyhteyksiensä vuoksi
hankkeen vaikutusalue kuuluu Vantaan kaikista tärkeimpiin luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen arvokkaisiin alueisiin, josta on tehty useita artikkeleita: (Anna Ojala; Vantaan
luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alueet), Vantaan kaupunki
ympäristökeskukselle; (Luontotutkimus Solonen; Länsi-Vantaan liito-oravakannan
suojelusuunnitelma), Sinikka Rantalainen; Luonnonsuojeluselvitys YK0019).
2. Samalla viherväylällä sijaitseva Lemminkäinen toinen viereinen avokivikaivoshanke,
Königstedtin vuorelta 800 metriä lounaaseen, tyrmättiin Vantaan ympäristölautakunnassa
sekä 27.4.2009 että 24.8.2009: yhtenä keskeisimmistä perusteluista on juuri tämä
laajempi ekologinen yhteys Vestraan [ja edelleen Espooseen ja Nuuksioon], Syväojan
metsään, Lamminsuon luonnonsuojelualueelle ja Riipilän liito-oravametsiin — nyt näitä
samoja metsiä esitetään hävitettäväksi ja tuhottavaksi:
”Louhittava alue on osa merkittävää luontokokonaisuutta, joka on ekologisessa
yhteydessä Vestrasta aina suojellulle Lamminsuolle ja Riipilän liitooravametsiin.”
”Alue liittyy elimellisesti laajempaan kokonaisuuteen, joka käsittää EUluokituksen mukaisia boreaalisia luonnonmetsiä sekä muita tätä arvokkaampiakin
arvokkaita luontotyyppejä (mm. korpia ja lehtoja) sekä uhanlaista lajistoa.”
”Alue edustaa jatkuvasti vähenevää eteläsuomalaista hakkuilla heikennettyä, mutta
silti monipuolisia luontoarvoja omaavaa metsää”
Asiaa ratkaistaessa on harkittu, voitaisiinko lupa myöntää haittoja lieventävillä
lupamääräyksillä. ”Ekologisen kokonaisuuden turmeltuminen louhinnan myötä
olisi väistämätöntä eikä sitä voida estää millään lupamääräyksillä. ”
”uhanalaista lajistoa ei ole laisinkaan selvitetty.”
”Alueella tehty luontoselvitys viittaa puutteineenkin siihen, ettei alue sovellu
kiviainesten ottamistoimintaan”.

Yllä olevat lainaukset:
Vantaan ympäristölautakunnan kielteinen päätös 27.4.2009
”Syväojan kasvistollisesti arvokkaita kohteita ovat puronvarsilehto sekä kalliojyrkännelehto.
Syväojalta on tavattu liito-orava. Syväojan metsä on osa maakunnallisesti tärkeää ekologista
käytävää." (Ojala 2005)

3. Lemminkäisen kivilouhoshankkeen kohteena oleva luonto, kalliomaisema ja lehtometsä
ovat arvokkaita ja avautuvat maisemakuvat kauniita. Hankealueen metsää ja lehtoaluetta
luonnehtivat poikkeuksellisen jylhät ja korkealle kohoavat kalliot, ja toisaalta rehevänpuoleiset
notkelmat. Kohteen lounaisosassa on kosteikkoa ja lounaaseen laskeva puro. Alueen lajistoon
kuuluvat monilukuiset eläimet ja kasvit, joista osa kuuluu suojeltaviin lajeihin.
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SUOJELLUT LAMMINSUO, JOSVAHOLM JA RIIPILÄN METSÄ TÄRVELTYISIVÄT
LEMMIKÄISEN HAVITTELEMAN KIVILOUHOKSEN HANKEALUE SIJOITTUU VÄLITTÖMÄSTI KAHDEN
LUONNONSUOJELUALUEEN VÄLIIN JA JOPA SUORAAN YHDEN SUOJELUMETSÄN PÄÄLLE
Hankealue sijaitsee kahden luonnonsuojelualueen (Lamminsuo ja Josvaholm) välissä ja yhden
suojelumetsän (Riipilän metsä) päällä.
4. Hankealueella olevassa valtakunnalliseen vanhojen metsien suojeluohjelmaan
kuuluvassa Riiipilän metsässä [Lemminkäisen kivilouhoshankkeen alueella] on
luontodirektiivin liitteen IV (A) tiukasti suojeleman liito-oravan pesäpaikka ja elinpiiriä
(2007, 2006, 2002). Kohteella on lajille sopivia järeähköjä kolohaapoja.
Vanhat metsät ovat elintärkeitä luonnon monimuotoisuudelle ja Suomen uhanalaisista
metsälajeista 31 prosenttia elää vanhoissa metsissä. Alueen luontoarvot tulee säilyttää ja
ihmisen ja yhteiskunnan toiminnalla ei saa olla kielteisiä vaikutuksia niihin — mitä vanhalle
suojelumetsälle tekisivät Lemminkäisen suunnittelemat puiden kaataminen, eloperäisten
maa-ainesten kuorinta ja poisto, kallioperän räjäytykset, varastointialueet ja siirrettävien
maiden läjitys? Täällä asuu metsäkauriita, kuusipeuroja, valkohäntäpeuroja sekä liitooravia (Rossi 2005). Onko Vantaalla varaa tuhota näin arvokas ympäristö?
Hanke onkin jyrkässä ristiriidassa paitsi kaavoitukseen myös suojelualueeseen nähden.
Ohjelmassa todetaan: ”Suunnittelualueen eteläosassa sijaitsee kymmenen hehtaarin
suuruinen, vanhojen metsien suojeluohjelmaan vuonna 1996 valtioneuvoston
periaatepäätöksellä liitetty Riipilän metsä (AMO010348).”
Lemmikäinen Infra siis itse tietää, että sen suunnittelema kivilouhoshanke sijoittuu
jopa suoraan Riipilän vanhan metsän päälle ja jopa Riipilän metsän länsiosaan on
suunniteltu louhintaa. Myös varikko- ja varastoalue sijoittuu suoraan Riipilän metsän
alueelle.
Riipilän vanhan metsän alueen omistaa pääosin Vantaan kaupunki. Yhtiön asennetta
kuvaa sen lyhyt toteamus, jossa se topakasti ohjeistaa valtioneuvosta vain
ryhtymään toimenpiteisiin! ”Ennen kuin alueelle voidaan suunnitella muita toimintoja,
tulee valtioneuvoston tarkistaa suojeluohjelman rajaus luonnonsuojelulain 77.2 §:n
mukaisesti”, jatkaa YVA-ohjelma.
KUINKA NIIN? EIKÖ YHTEISKUNNALLISESSA OMISTUKSESSA OLEVAN
SUOJELUALUEEN TODELLA TULISI OLLA SUOJELUALUE — EIKÄ MAHDOLLINEN
AVOKIVIKAIVOS?
Kaavanvastaisella valtavan suurella hankkeella olisi hirvittävän suuret ja laajalle ulottuvat
ympäristövaikutukset, jotka kohdistuisivat lähimmilläänkin suoraan kolmeen eri
suojelualueeseen, ympäröiviin maa- ja metsätalousmaihin, luo-alueelle sekä satoihin
perheisiin ympäröivillä asuinalueilla.
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Hankealue ja luonnonsuojelualueet, suojeltu vanha Riipilän metsä sekä
yhteiskunnallisessa omistuksessa (Vantaan kaupungin omistamat) olevat tilat
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Aivan tuore Suomen Luonnonsuojeluliiton käyttämän luontokartoittajan tekemä
maastokäynti ja luontokartoitus osoittavat että viereisessä metsässä, samalla
viheryhteydellä, Lemminkäisen viereisen toisen kivilouhoshankkeen hankealueella, 800
metrin päässä, asuu runsaasti liito-oravia. Liito-oravilla on laaja elinpiiri.
Koska vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluvan Riipilän metsän alueella on ennenkin
(2007, 2006, 2002) tavattu liito-oravia, voidaan pitää erittäin todennäköisenä että havaintoja
saataisiin tälläkin hetkellä. Vuodenaika ei vain ole soveltuva maastokäyntiin (papanat on
havaittavissa / erottuvat lähinnä parhaiten kevättalvi/kevätaikaan).
”Maastokäynnin perusteella on ilmeistä, että liito-oravat käyttävät laajasti palstan
6:39 alueella sijaitsevia kangasmaita ja lehtoja. Eniten jätöksiä näytti löytyvän
kallioiden reunamilta järeiden kuusten ja haapojen juurilta.”
”on todennäköistä, että liito-oravia elää alueella laajemminkin kuin vain Syväojan
luo-alueella sekä palstalla 6:39.
”Kaavailtu kiviainestenottoalue hävittäisi nähdäkseni metsiä, jotka toimivat liitooravalle tärkeinä lisääntymis- ja levähdysalueina”

Lähde (edellä olevat lainaukset): luontokartoittaja Keijo Savola (26.5.2009)
5. Alue toimii yhdyskäytävänä viereisen Lamminsuon luonnonsuojelualueen ja Vestran /
Luhtaanmäen / Riipilän / Palojoen / Keski-Uudenmaan eläimille. Lamminsuo on
pääkaupunkiseudun edustavin suojeltu suoalue, jossa ovat edustettuina niin korpi-, luhta-,
räme- kuin ruovikkoalueetkin. Selvityksen mukaan alueella on myös erittäin runsas lintukanta.
Neliökilometriltä löytyy peräti 445 lintuparia mukaan lukien harvinaisuudet, kuten uhanalainen
pikkusieppo. Vuonna 1988 tehdyn selvityksen mukaan Lamminsuolla havaittiin 84 eri
suurperhoslajia.
[Lamminsuon] "Rauhoitetun alueen pinta-ala on 28,8 hehtaaria. Rauhoituksen tarkoituksena
on pääkaupunkiseudun edustavimman rehevän suokompleksin säilyttäminen. Lamminsuon
eteläosa on pääosin korpea ja luhtaa, itä- ja koillisreunassa kasvaa tiheää ruovikkoa.
Keskiosasta löytyy erilaisia rämeitä. Suon lajistoon kuuluvat mm. harvinainen
punakämmekkä sekä liito-orava. Länsireunalla on komea kalliojyrkänne ja luonnontilaista
kuusikkoa, jossa on hieno aarnimetsän tunnelma."

6. Vesistöjen tilasta ja eliöstöstä ei ole tietoja YVA-ohjelmassa. Louhoshankkeen
karmaisivammat vaikutukset pohjavesiin ja pintavesiin kohdistuisivat suoraan
ympäröivään luontoon, luonnonsuojelualueelle ja asutukseen. Lemminkäiseltä saatujen
tietojen mukaan hankealueella käytettäisiin 4 500 000 kiloa ANO ammoniitti
räjähdysainetta (ammoniumnitraatin ja polttoöljyn seosta). Jopa Lemminkäisen itsensä
teettämä suunnitelma kertoo, miten valtaosa 70 hehtaarin hankealueen vesivaikutuksista
kohdistuisi suoraan viereiseen Lamminsuonojaan, joka virtaa suoraan viereisen Lamminsuon
luonnonsuojelualueen läpi kohti Vantaanjokea. Miten haitalliset aineet vaikuttaisivat luontoon?
Lamminsuon 29 hehtaarin luonnonsuojelualue on pääkaupunkiseudun edustavin
suokompleksi, joka on rauhoittettu. Koko Lamminsuon luonnonsuojelualue ja sen
vesitasapaino sekä puhtaus olisivat hankkeen toteutumisen myötä todellisessa
väistämättömässä vaarassa. Jättimäisiksi vedenkeräys/valuma-altaiden vesiä keräävä vaikutus
olisi merkittävä ja kaikki työmaalla käytettävät jäämät ja saasteet kulkeutuisivat suoraan
Lamminsuon luonnonsuojelualueelle ja edelleen Vantaanjokeen.
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Valtaviksi suurentuvilta valuma-alueilta rankkasateilla tulvivat vesimäärät saasteineen ja
hiukkasineen vaarantaisivat Lamminsuon ja edelleen Vantaajoen ekologian. Myös
Lamminsuonojan kyky siirtää rankkasateiden seurauksena syntyviä valtavia vesimääriä on
erittäin kyseenalainen, mm. Hämeenlinnanväylän alituksen kohdalla. Jo nykyisellään
Lamminsuonoja tulvii keväisin voimakkaasti mm. Lamminsuontielle asti.
Lamminsuonojassa on tavattu taimenta, haukea ja purokatkaa. On huomioitavaa, että
Lamminsuonoja on suorassa yhteydessä Vantaanjokeen, joka on erittäin tiukasti
suojellun vuollejokisimpukan elinpiiriä. Vuollejokisimpukka (Unio crassus) on uhanalainen
simpukkalaji. Se on mainittu Euroopan unionin luontodirektiivin liitteessä IV (a), joka tarkoittaa,
että lajin yksilöt ovat tiukasti suojeltuja myös muualla kuin suojelualueilla. Vuollejokisimpukan pääesiintymät maailmassa sijaitsevat Mustionjoessa ja Vantaanjoessa.
Myös valumavesien laadun mahdollinen muutos Lamminsuon ekologiaan on tarkasteltava
ja sitä on jatkossa valvottava haitallisten vaikutusten estämiseksi. Ei riitä kerrottu, että
Lamminsuonojan nykytila selvitetään ottamalla siitä vesinäyte.
7. Vesistöihin ja suojelualueisiin kohdistuvia vaikutuksia ei ole arvioitu myöskään
viereisen Josvaholmin suojelualueen osalta. Josvaholmin rehevä korpipainanne sijoittuu
suoraan hankealueelta koilliseen, ja Lemminkäisen tekemän suunnitelman mukaan vaiheen 5
valumavedet kohdistuisivat suoraan tälle hankealuetta toiselta reunaltaan rajaavaan
suojelualueeseen. On selvää, että myös Josvaholmin suojelualue tulee ulottaa
ympäristövaikutusten arvioinnin, tutkimuksien ja tarkastelun piiriin.
8. Puoli miljoonaa rekka-autokäyntiä, räjäytykset ja muut päästöt saastuttavat myös ilmaa.
LUONNONSUOJELULAIN SEKÄ MAA-AINESLAIN VASTAISUUS
Ohjelmassa mainitaan (kohta 1.5) puutteellisesti, että ”Lupa on myönnettävä, mikäli
ottotoiminta ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa.”
Lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on lisäksi
noudatettava, mitä luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään. Tämä
on sanottu maa-aineslain 1 §:ssä. Näin ollen edellä mainituista kysymyksestä muodostuu
keskeinen ja ratkaisun tulisi tapahtua ennen kuin arviointiselostus voidaan hyväksyä.
Selostusta ei kannata edes kuuluttaa ja sitä koskevia asukastilaisuuksia järjestää ennen
kuin tämä kysymys on ratkaistu. YVA-projektin jatkaminenkin on kyseenalaista, jos
suunnitellulle otolle ei ole luonnonsuojelulain mukaisia (kuten ei muitakaan)
hyväksymisedellytyksiä. Naapureita ja muita lausunnonantajia ei pitäisi turhaan asialla
vaivata, kuten nyt tehdään. Hankkeen aikatauluun olisi varattava ja merkittävä aika, jonka
odotetaan kuluvan edellä mainitun päätöksen saamiseen.
Keskeiseksi ja erityistä huomiota vaativaksi ympäristövaikutustarkasteluksi muodostuu
hankkeen vaikutus maisemaan. Maa-aineslain 3 § 1 momentti kieltää ottamasta aineksia
niin, että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista ja saman pykälän 2
momentti kieltää maisemakuvan turmelemisen. Hankealueen maastokartasta ilmenee
hankkeen sijoittuvan kolmen pellon väliseen noin 1,6 km pitkään ja noin 30 m korkeaan
selänteeseen. Jos tämä selänne louhitaan poikkileikkauskuvan 4 mukaisesti pois, niin
maisemavaikutus ulottuu peltomaisemissa kauaksi eri suuntiin, erityisesti kalliolta pohjoiseen
(kts. valokuva), samoin myös etelänpuoleisille pelloille ja taloihin. Tämän maa-aineslain 3 §
vastaisen ympäristövaikutuksen voi arvioida jo arviointiohjelman kansikuvasta.
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Kuva 3: Hankealueen kallioilta avautuu useassa kohdassa avara kaunis maisemakuva, erityisesti kohti Nurmijärven
Palojoelle vievää Metsäkyläntietä ja perinteikästä uusmaalaista kylämiljöömaisemaa. Rinteen alhaalta alkavan ja kallioilta
katsojan eteen avautuvan peltomaiseman ja kuvauspaikan välinen korkeusero on 30 metriä. Kuvan keskellä olevat
omakotitalot antavat näkymän suoraan pellon yli kohti kallioseinämää [etäisyys hankealueelle n. 200 m].

Kuva 4: Vastakuva Metsäkyläntieltä. Vuori kohoaa maisemasta yli 30 metriä kohoavana selänteenä. Kallioylänne ja 1,6
km pitkä hankealue muodostavat korkean maisemasta nousevan selänteen (tässä kuvassa arviolta n. ½ km).
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TERVEYS, ASUMISVIIHTYVYYS JA YMPÄRISTÖ
HANKEALUEEN LÄHIVAIKUTUSPIIRISSÄ ON YLI 240 PIENTALOA JA TILAA
HANKE RIKKOISI YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MÄÄRÄYKSIÄ NAAPURUUSSUHTEISTA
1. Hankealueen lähivaikutuspiirissä on yli 240 pientaloa ja tilaa (0-1000 m). Lähimmät
asuintalot ja pihat sijaitsevat 160 metrin päässä hakemuksen kohteena olevasta
louhosaluesuunnitelmasta.
Näin keskelle ja lähelle asutusta suunniteltavaa kivilouhoshanketta ei voida hyväksyä eikä
perustella. Lemminkäisen suunnittelema kivilouhoshanke pilaisikin luonnon lisäksi alueen
välittömässä läheisyydessä sijaitsevat pientaloalueet ja niiden asumisedellytykset pysyvästi.
Ympäristönsuojelulain 42 §:n 1 momentin kohdan 5 mukaan luvan myöntäminen
edellyttää, ettei toiminnasta aiheudu eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:n 1
momentissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta.
Kalliokiviaineksen ottamisalueella suojaetäisyydeksi asutukseen suositellaan vähintään 300600 m. Tämän Lemminkäisen ajaman jättiläishankkeen ja suunnitelman vaikutuspiirissä
kaikista lähimmän 0-600 metrin säteellä sijaitsee peräti 114 pientaloa.
Todellisuudessa vaikutusalue on huomattavasti tätäkin laajempi, sillä
kallioselännettä ympäröivät esteettömät alavat maanmuodot edistävät sekä melun
että pölyn leviämistä vielä kauemmaksi, erityisesti Nurmijärven Palojoelle vievän
Metsäkyläntien, Lammintien, Reunan, Männikön, Katajiston, Peräjänkulman,
Luhtaanmäen, ja Keimolan asuinalueiden suuntiin. Vaikutusalue tulee rajata vähintään
1000 metriin.
Viitaten Vantaan ympäristölautakunnan kielteiseen päätökseen 27.4.2009 ja
kieltoperusteluihin tämän hankkeen viereiselle, Lemminkäisen halajamalle toiselle
kivilouhoshankkeelle, siteeraamme Vantaan ympäristölautakunnan päätöstä, jonka
kohteena olevalla alueella etäisyydet asutukseen olivat 300 ja 400 metriä (eli kyseisesä
kielletyssä hankkeessa olisi ollut pidemmät suojaetäisyydet mitä tässä hankkeessa):
”Suojaetäisyys asutukseen ei ole riittävä, koska etelän asutuksen suuntaan
toiminnan melu pääsee leviämään esteettä kapeaa kallioiden rajaamaa alavaa
painannetta pitkin. Maanpinta laskee myös itään mentäessä ilman luonnollisia
esteitä, mikä edesauttaa sekä melun että pölyn leviämistä tähän suuntaan.”
Viittaus: Vantaan ympäristölautakunnan kielteinen päätös 27.4.2009
2. Räjäytykset aiheuttavat pohjavesiin muutoksia, jotka saattavat tyrehdyttää
juomaveden saannin kaivoista tai aiheuttaa veteen laatuongelmia. Kallioalueen joka
puolella on asuintaloja, eikä alueen pohjavesien suuntia ja korkeustasoja ole liiemmin
tutkittu. Kaikki alueen taloudet saavat vetensä omista kaivoista. Alueella ei ole
kunnallistekniikkaa ja kaikilla kiinteistöillä on omat kaivot ja porakaivot,
syvyyksiltään 40–150 metriä. Päättäjien on huomioitava, että valtaosa lähiseudun yli 240
talosta jää edelleen täysin omien saastumis- ja ehtymisvaarassa olevien kaivojensa
varaan, vaikka kunnallinen vesihuolto saapuisikin aikataulussa Reunaan vuonna 2016.
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Lisäksi useilla taloilla on maalämpökaivot mm. Syväojalla, Lammintiellä ja Reunassa,
syvyydet yli 200 metriä. Lisäksi uusia maalämpölämmitysjärjestelmähankkeita on
parhaillaankin vireillä kiinteistöjen valitessa tämän suosituksi käyneen lämmitysmuodon
sekä uudisrakennuksissa että saneerauskohteissa esimerkiksi öljylämmityksestä
siirryttäessä. Räjäytysten seurauksena maalämpökaivot saattavat vaurioitua, jolloin
lämmönsiirtoaineina käytettävät haitalliset aineet voivat päästä luontoon ja
saastuttaa pohjavedet. Myös pohjaveden erisuolaiset kerrokset saattavat sekoittua.
”Lämpökaivoihin liittyvät riskit ja ongelmat
Lämpökaivojen ympäristöriskit liittyvät pääasiassa pohjaveden pilaantumiseen
suoraan tai välillisesti esimerkiksi maaperän saastumisen kautta. Riskiä aiheuttavat
pinnalta valuvien vesien suora pääsy pohjaveteen puutteellisesti tiivistettyjen
kaivorakenteiden takia ja lämmönsiirtoainevuodot. Suomesta on tiedossa yksi varma
tapaus, jossa lämmönsiirtoainevuoto on pilannut naapurikaivon veden. Riski on myös
kalliopohjaveden eri kerrosten sekoittuminen kuten suolaisen pohjaveden
sekoittuminen makeaan veteen.
Lämpökaivon poraus voi muuttaa pohjaveden virtausolosuhteita ja vaikuttaa
pohjaveden määrään. Kallioperän raoissa olevalle pohjavedelle voi avautua uusia
kulkureittejä, mikä saattaa muuttaa lähikaivoista saatavan veden määrää ja
pahimmillaan aiheuttaa lähikaivojen kuivumisen.
Lämmönkeruuputkistossa käytetään eri aineiden ja veden muodostamaa liuosta
lämmönsiirtoaineena, jotta putkiston vesi ei jäädy. Suomessa yleisimmin käytettävä
aine on etanoli. Jonkin verran on käytetty myös betaiinia ja kaliumformiaattia.
Ennen lämpökaivon poraamista on selvitettävä, onko kunnan määräyksissä tai
muussa ohjeistuksessa jollain tavalla rajoitettu lämpökaivojen rakentamista. Joissain
kunnissa lämpökaivon poraaminen saattaa vaatia luvan tai poraaminen voi olla
kiellettyä esimerkiksi pohjavesialueella.”

Lähde: Maa- ja metsätalousministeriö, uutiset ”Lämpökaivo tuottaa pientalon
lämpöenergian”. http://www.mmm.fi/fi/index/luonnonvarayhteistyo/uutiset/090915_lampokaivo.html
Miten toiminnan riittävä valvonta varmistettaisiin, etteivät juomavesikaivot pääsisi kuivumaan /
pilaantumaan ja että kiinteistöjen sinänsä ympäristöystävälliset maalämpöjärjestelmät eivät
rikkoudu ja saastuta ympäristöä, eikä maalämpöjärjestelmien pinnat alene ja tehoa menetetä?
Miten kiinteistöt voivat sijoittaa maalämpöjärjestelmiin, jos Lemminkäisen hanke tuhoaa ne?
Neljännen kaivuvaiheen vaikutus kaakossa olevien asuntojen kaivoihin on ilmeinen. Onko
räjäyttämissuunnitelmissa ylipäätään otettu esille mahdollinen vaikutus pohjaveden eri
kerrostumien sekoittumiseen?
Talojen maalämpöjärjestelmät on sisällytettävä myös alkukartoituksen piiriin ja laadittava
suunnitelma vaurioiden estämiseksi. Mahdolliset haitalliset vaikutukset kaivojen veden
saatavuuden vähentymiseen ja vahingot veden loppumisesta on korvattava. Asian
sivuuttamiseen ei riitä ohjelmassa oleva maininta: ”Jonkin verran muutoksia alueen
valuma-alueisiin kuitenkin syntyy ottotoiminnan myötä.”
Etelä-Nurmijärvellä toimivan Lohja Ruduksen Mäntymäen kivilouhoksen
ympäristövaikutusten arvioinnissa on tutkittu kaikki rengas- ja porakaivot 0-1000
metrin etäisyydellä hankealueesta. Tämän tulee olla vähimmäislähtökohta tämänkin
hankkeen ympäristövaikutuksien arvioinnissa.
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3. Tärinä ja räjäytykset aiheuttavat myös rakennuksiin vaurioita, joita voi olla hyvin
hankala seurata kymmenen vuoden aikana koska osa alueen taloista on perustettu vain
osittain kallion päälle. Tärinän aiheuttamien materiaalivaurioiden arviointia vaikeuttaa se,
ettei aina voida arvioida mitkä vahingoista ovat tärinän ja mitkä taas ovat ensisijaisesti
seurausta roudasta, lämpötilanmuutoksista, betonirakenteiden kutistumisesta.
YVA-menettelyn aikana sanotaan tehtävän mm. melu-, päästö- ja tärinälaskelmia.
Laskelmien luotettavuutta ja käyttökelpoisuutta on syytä epäillä. Ohjelmassa kerrotaan
esimerkiksi seuraavaa: ”Päästövaikutusten arvioinnissa arvioidaan toiminnan vaikutukset
ilmanlaatuun laatimalla päästöjen määräarviot eri toiminnoista.”
Päästölaskennan tiedot eivät kerro mitään asukkaisiin kohdistuvista vaikutuksista ja heille
koituvista haitoista. Myöhemmin ohjelmassa täsmennetään päästön arviointia:
”Toiminnasta aiheutuvaa pölymäärää voidaan arvioida esimerkiksi suhteessa louhittavaan
kiviainesmäärään.” Tällainen menetelmä ei vaikuta luotettavalta edes päästön arviointiin
saatikka arviointiin toiminnan vaikutuksista ilmanlaatuun lähiympäristössä. Kaiken lisäksi
30 toimintavuoden aikana koneet ja työtekniikat päästöineen ja vaikutuksineen tulisivat
muuttumaan useaan kertaan.
Kysymyksen herättää myös lausuma: ”Tärinäarvioinnissa huomioidaan erityisesti ihmisten
mahdollisesti kokemat häiriövaikutukset.” Lienee selvää, että räjäytystärinät tulisivat
todella häiritsemään. Mitä huomiointi tarkoittaa?
Myöhemmin ohjelmassa todetaan: ”Tarvittaessa alueella tehdään koeräjäytyksiä ja niiden
yhteydessä tärinämittauksia, jonka jälkeen määritetään tärinää mittaavan
heilahdusnopeuden raja-arvot.” Tarkoitetaanko tällä, mitä on sanottu, että raja-arvot
määritetään huomioitujen häiriövaikutusten perusteella? Kenen mielipide on tällöin
ratkaiseva, häiriön kokijan vai mittaajan?
4. Kivilouhoshankkeen melusta muodostuisi merkittävä terveys- ja ympäristöhaitta
alueen asukkaille ja eläimistölle. Melu on yksi tämän hetken yleisimmistä elinympäristön
laatua heikentävistä tekijöistä (Ympäristöhallinnon melutorjunnan yleiset linjaukset). Maaainesten otto aiheuttaisi alueen asukkaille kestämätöntä ja huomattavaa terveys- ja
meluhaittaa lähimpien talojen ja pihojen sijaitessa vain parin sadan metrin päässä
Lemmikäisen suunnittelemasta louhosalueesta. Räjähdysmäisesti kasvavan melun määrään
vaikuttaisivat kivi-aineksen poraus, räjäytys, murskaus sekä raskaan liikenteen melu.
Ympäristöhallinnon strategiaehdotuksessa todetaan, että muun muassa meluton
ympäristö on tärkeä ihmisen hyvinvoinnin osatekijä. Meluntorjunnan tulee siten
olla ministeriön keskeisiä ympäristöterveyden osa-alueita. Melun ja tärinän
ehkäisy ja väheneminen vaikuttavat myös asumisen, yhdyskuntien ja rakennetun
ympäristön laadun parantumiseen.
Meluntorjuntaa käsittelevästä kohdasta (kohta 8.4) puuttuu porausmelun vähentäminen.
Tämä on ympäristön kannalta tärkeää meluntorjuntaa, koska porauspaikkaa ei voi siirtää
kuten murskaamoa. Ei riitä, kuten on kerrottu, että melua tuottavaa toimintaa ja tärinää
rajoitetaan ajallisesti esimerkiksi siten, että meluavaa työtä ei tehdä yöaikaan tai
viikonloppuisin. Mahdollisen louhinta-alueen tarkka rajaus on tärkeä, jotta
ympäristövaikutukset poraukset voidaan ylipäätään arvioida.
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5. Kivipöly aiheuttaa merkittäviä pitkäkestoisia terveydellisiä haittoja ja sen
vaikutukset ympäristöön ovat pitkäkestoisia. Tästä hankkeesta koituisi väistämättä
hirvittävät pölyhaitat erityisesti usein vallitsevalla lounaistuulella alueen koillispuolelle
mm. Reunaan, Lammintielle, Metsäkyläntielle ja avaria peltoja pitkin myös kaakkoon ja
etelään, sadoille ihmisille. Asuminen ja eläminen kivipölyssä olisi mahdotonta.
Terveyskuluista aiheutuisi myös kallis lasku yhteiskunnalle. Kivipöly pilaa myös satoa
puutarhoissa. Kasvien ja eläinten elinympäristö turmeltuu. Kivipöly aiheuttaa myös
materiaalista haittaa kiinteistöissä sekä ajoneuvoissa.
6. Kuka maksaa korvaukset kotien menetyksestä ja tyhjiksi jäävistä taloista, talojen,
tilojen, metsien ja kiinteistöjen arvonlaskun? Talot eivät käy kaupaksi. Lemminkäinen ei
niitä osta. Yhtiö on käsittääksemme lunastamassa vain kaikista pahimmassa paikassa, vain
kymmenien metrien päässä olevan nuoren perheen vastavalmistuneen omakotitalon —
työmaatoimistoksi. Jo pelkkä kivilouhossuunnitelman yrittäminen seutukunnalle on ajanut
seudun piinaavaan tilanteeseen vuosikausiksi. Kukaan ei kehtaa myydä, eikä saa kaupaksi
talojaan eikä tilojaan ennen kuin tämä hankeasia vihdoin ratkeaa vuosien päästä eri oikeus- ja
valituskäsittelyjen jälkeen. Ihmiset asuvat Lemminkäisen pakottamina vankeina omissa
kodeissaan, joita ei voi myydä kuin korkeintaan suureen ale-hintaan. Kuka korvaa
heikentyneet kiinteistöjen arvot, pitkittyneet myyntiajat ja suunnitelman tuomat vaikeudet?
Millaiseen ohjelmaan Lemminkäinen on varautunut korvatakseen yhtiön aiheuttamat
kohtuuttomat seuraukset? Vasta keväällä Reunasta myytiin kallis talo, upea luonto esillä:
”Sijainti metsäalueen laidalla takaa rauhan ja mahtavat ulkoilumahdollisuudet (SKV).”
7. Harvinainen kalliomaisema ja alueen luontoretkeily- ja virkistyskäyttö tuhoutuisivat
pysyvästi. Alueella on suuri merkitys virkistyskäytössä etelänurmijärveläisille ja
länsivantaalaisille, joka näkyy muun muassa useina risteilevinä polkuina. Alueella on myös
useita hevostiloja ja hankealueen poikki kulkee myös karttoihin merkitty ratsastusreitti.
Maa-ainesten otto pilaisikin harvinaisen luonnon lisäksi maisemat pysyvästi ja laajasti ja
pilaisi tämän jylhän alueen virkistyskäytön.
8. Yhteisvaikutukset muiden infrastruktuurihankkeiden ja Nurmijärven Mäntymäen
kivenottoalueen kanssa selvitettävä tarkasti jo Riipilän kivenottoa koskevissa
alustavissa selvityksissä ja YVA-menettelyssä. Hankkeen arvioinnissa ja suunnittelussa
sekä päätöksenteossa on huomioitava myös moninaiset yhteisvaikutukset. Esimerkiksi
tästä Lemminkäinen Infran ajamasta hankealueesta 2,7 kilometriä pohjoiseen sijaitsee jo
toiminnassa oleva Lohja Ruduksen suuri kivenottoalue Mäntymäki (maakuntakaavassa
kivenottoon osoitettu), joka on juuri laajenemassa entisestään. Jo lähtötasot on mitattava!
Mikäli tämä Riipilän hanke saisi pienenkään toimiluvan, jäisi näiden kahden
kivenottoalueen väliin useita kymmeniä taloja, mukaan lukien esimerkiksi Lammintien,
Metsäkylän, Palojoelle johtavan Metsäkyläntien sekä Toivalan asuinalueet.
Tämän Lemminkäisen Riipilän YVA-menettelyn yhteisviranomaisena toimiva Uudenmaan
ympäristökeskuksen Timo Kinnunen tuntenee tämän hankkeen hyvin, toimiihan hän
molempien hankkeiden YVA-menettelyissä yhteysviranomaisena.
Myös Klaukkalan ohikulkutien rakennusta suunnitellaan lähelle hankealuetta ja Metsäkylää
sekä Nurmijärven ja Vantaan rajaa. Hankkeiden yhteisvaikutukset sekä asutukseen että
kaavojen toteuttamisedellytyksiin sekä erityisesti Lamminsuon luonnonsuojelualueeseen ja
seudun useisiin liito-orava-alueisiin on selvitettävä ja otettava huomioon Riipilän YVA:ssa.
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Ohjelmassa sanotaan myös ylimalkaan, että ”Vaikutusten tarkasteluun sisältyy haitallisten
vaikutusten lieventämismahdollisuuksien selvittäminen ja lieventämistoimenpiteiden
suunnittelu.” Millaisessa tapauksessa asukkaiden mielipiteellä ja YVA-palautteilla voisi
olla vaikutuksia yhtiön toimintaan? Asukkaille ei riitä haitallisten vaikutusten
lieventäminen vaan tavoitteena tulee olla niiden (ja vahinkojen) estäminen. Terveydellisiä
haittoja ei saa missään tapauksessa toiminnalla aiheuttaa.
Myös toisaalla ohjelmassa todetaan pyrkimykseksi, että ”haitat alueen asutukselle jäävät
mahdollisimman vähäisiksi.” Perusteluksi mainitaan kömpelösti: ”Kiviainesten ottotoiminnan
keskittämisen yhdelle isolle alueelle useiden pienien alueiden sijasta helpottaa myös
toiminnasta aiheutuvien haitallisten vaikutusten hallintaa.”
Lähiasukkaita tämä näkökohta ei kiinnosta. Asumisen laatu heikkenisi merkittävästi. Miltä
kuulostaa kivenlouhinta iltakymmeneen? Haitat olisivat ilmeiset ja ylivoimaiset. Hanke pilaisi
paitsi luonnon, vuosituhansiset miljööt ja kulttuurimaisemat, sekä tuhoaisi asuinedellytykset.
ASUMISTURVALLISUUS
1. Kivilouhoshankkeen vuoksi kuorma-autoliikenne lisääntyisi merkittävästi Vanhalla
Hämeenlinnan tiellä ja lisäisi vaaratilanteita. YVA-ohjelmassa on arvioitu 500 000
rekkalastillisen lisäliikennettä alueelle. Alueella asuu lapsiperheitä, eikä tiellä ole
kevyenliikenteen väylää edes nopean maantien laidassa sijaitsevalle linjaautopysäkille. Pysäkki sijaitsee suunnitellun maa-aineksen ottoalueen vieressä. Linjaautopysäkille kävelee aamuisin kymmenen alle 9-vuotiasta alakoululaista. Tien ylitys sujuu
kivikuorma-autojen ja niitä ohittavien henkilöautojen seassa. Tieosuudella ei ole suojatietä.
2. Vantaan kaupungin kuluihin olisi laskettava kevyen liikenteen väylän rakentaminen
välittömästi Vanhan Hämeenlinnantien varteen.
3. Riipiläntien puolella asuvat asukkaat kysyvät, mikä saa hankkeen suunnittelijat
uskomaan, että kuorma-autoilijat ajaisivat alueelle pelkästään Vanhan
Hämeenlinnantien kautta? Autoilijat tunnetusti ajavat mistä vain pääsevät ja mistä on
suorin tie. On väistämätöntä että näin laajalta hankealueelta tapahtuva puolivilli raskaan
kaluston valtavan runsas liikennöinti tulisi vaarantamaan myös kapean Riipiläntien varressa
asuvien ja kulkevien turvallisuuden. Seutulan koulun ympäristössä on jo nyt liikenne
lisääntynyt uuden Katriinantien ja Tikkurilantien valmistuttua.
4. Suunnitellun maa-aineksen ottoalueen lähistöllä asuu ja ulkoilee myös paljon lapsia,
miten estetään lasten ja sivullisten pääsy ja eksyminen louhinta-alueelle?
5. Räjäytystöiden sinkoamat irtokivet aiheuttavat vaaraa ihmisille, eläimille, liikenteelle,
kasveille sekä asuinrakennuksille. Riipilässä sijainneesta Aurinkokallion kivilouhoksesta
lensi 1990-luvulla räjäytyksissä sinkoavia irtokiviä jopa kilometrin päähän räjäytyspaikalta.
ILMASTONMUUTOS JA RANKKASATEIDEN VAIKUTUS KASVAVAAN TULVARISKIIN
Ilmastonmuutos on tuomassa säätiloihin entistä rajumpia vaihteluja, ja esimerkiksi kerralla
satavat rankkasademäärät ovat kasvamassa ja yleistymässä.
Kesän sadeilmaston muutosta leimaa ennen kaikkea rankkasateiden voimistuminen, sillä
rankkasateiden arvioidut suhteelliset muutokset ovat tyypillisesti suurempia kuin keskimääräisen
sateen suhteelliset muutokset. Niinpä siinäkin tapauksessa, että kesän kokonaissademäärä ei
juuri muuttuisi, rankkasateet kuitenkin voimistuvat. Yhteinen piirre on kuitenkin se, että
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Suomessa kesäkauden keskimääräisten rankkasateiden voimistuminen on huomattavampaa
kuin eteläisen Itämeren ympäristössä. Vaikka lämpötilat ja sademäärät muuttuvat selvästi,
tuuliolosuhteita ilmastonmuutos ei näyttäisi heilauttavan (lounaistuuli vallitsee).
Ilmastonmuutoksella on siten suuri vaikutus etenkin jo tiivisti rakennetuilla alueilla, joissa
vettä läpäisemätöntä pintaa on paljon eikä tilaa ylimääräiselle vedelle ole. Myös
harvinaisten ja voimakkaiden sateiden aiheuttamiin tulviin sillä on suuri merkitys.
Vastaanottavan vesistön vedenkorkeus ja sen oletettavissa olevat muutokset on otettava
huomioon. YVA:n tulee huomioida suuret valuma-alueet, rankkasateet ja tulvariskit paremmin.
Esimerkiksi Lamminsuonoja tulvii jo nykyisellään usein Lammintielle.
”Sekä maapallonlaajuisiin että alueellisiin ilmastomallisimulaatioihin nojaavien
tutkimustulosten mukaan Pohjois-Euroopassa on tulevaisuudessa odotettavissa
sekä keskimääräisen sademäärän kasvua että rankkasateiden voimistumista ja
etenkin yleistymistä (Christensen ym. 2007).”
Lähteet ja asiantuntijat:

Ilmatieteenlaitos, tri Kirsti Jylhä ja tutkija Kimmo Ruosteenoja

SY31/2008 Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU) Aaltonen, Hohti, Jylhä, Karvonen, Kilpeläinen,
Koistinen, Kotro, Kuitunen, Ollila, Parvio, Pulkkinen, Silander, Tiihonen, Tuomenvirta ja Vajda, 2008.
Suomen ympäristö 31/2008, Luonnonvarat, 123 s. Suomen ympäristökeskus (SYKE). URN:ISBN:978952-11-3211-7, ISBN 978-952-11-3211-7 (PDF). Julkaisu on saatavana myös painettuna ISBN 978952-11-3210-0 (nid.)
•

SY31/2008 Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU), sivut 1-78.pdf (3920 Kb) Korjauksia
tehty sivuilla 32-53, 28.1.2009

•

SY31/2008 Rankkasateet ja taajamatulvat (RATU), sivut 79-123.pdf (2803 Kb)

•

SY31/2008 Korjausliuska.pdf (Painettuun julkaisuun) (57 Kb)

ALUE ON SEUDUN ASUKKAIDEN LÄHIVIRKISTYSALUETTA
Seudun asukkaiden lähivirkistysalueena jatkuvasti käytettävältä jylhältä Königstedtin vuorelta
avautuu useita kauniita maisemakuvia. Esimerkkinä liitteenä olevat valokuvat Palojoelle vievän
Metsäkyläntien suuntaan (hankealueelta pohjoiseen, korkeusero kuvassa noin 30 metriä).
Lähivirkistysalueiden merkityksen seudun asukkaille totesi myös Vantaan ympäristölautakunta
viereisen Lemminkäinen Infran ajaman hankkeen kieltäneessä päätöksessään:
”Luontoselvityksessä todetuilla luontoarvoilla ja alueella ympäristöineen on
huomattava merkitys myös lähialueiden asukkaille.”
”Yleiskaavassa ei pohjoiselle Vantaalle ole varattu virkistysalueita, mihin
perusteluiksi yleiskaavan selostuksessa mainitaan alueen maaseutumaisuus.
Virkistysalueet eivät muodosta verkostoa lukuun ottamatta Seutulan kylää, vaan
kullekin kehitettävälle asuinalueelle on varattu lähivirkistysalueita. Syväojan kylä ja
ottoalueen ympärillä oleva haja-asutus eivät kuulu kehitettäviin asuinalueisiin eikä
niille siksi ole erikseen varattu lähivirkistysalueita.”
”Aluetta ympäristöineen voidaankin näin ollen pitää lähiseudun asukkaiden
virkistysalueena,”

Yllä olevat lainaukset: Vantaan ympäristölautakunnan kielteinen päätös 27.4.2009
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VIHERKEHÄN TULEVAISUUS JA MAHDOLLISUUDET
Alueen hienoutta sekä luonnonsuojelu- ja virkistysarvojen tärkeyttä sekä mahdollisuuksia tulisi
korostaa ennestään pitkänäköisesti. Luonnontilaisen alueen sijainti yhä kehittyvällä Vantaalla
sekä uuden ns. Marja-Vantaan asuinalueen läheisyys nostaa edelleen arvokkaan
luontoalueen merkitystä myös ajatellen tulevaa virkistyskäyttöä ja lisääntyvää
virkistystarvetta, koko pääkaupunkiseudun kasvavana voimavarana.
Vantaalaiset hakevat nyt tällaisia kallioalueita virkistykseen Vihdistä ja Espoosta, esimerkiksi
Salmen ulkoilualueelta sekä Espoon Nuuksiosta. Koska automatkan päässä oleva Nuuksio
on jo täynnä ulkoilijoita ja myös idän Sipoonkorpeen on matkaa, keskiselle
pääkaupunkiseudulle sijoittuvalle, tuhansilta kotiovilta avautuvalle ulkoilureitistölle on
selkeä tilaus ja tarve — johon Seutulan, Vestran, Keimolan, Luhtaanmäen, Syväojan ja
Riipilän yhdistävällä ulkoilureitistöllä, arvomiljöillä ja monipuolisella luontokohteiden
kirjolla on tarjota upea vastaus. Naapurissa kulkee myös Seitsemän veljeksen ulkoilureitti.
Alue on liitettävissä helposti keskuspuistoon ja se kuuluu nyt jo elimellisesti pääkaupunkiseudun viherkehään. Tulevaisuudessa Vantaanjokivarren ulkoilureitistö ja Keimolan
korvissa ja Riipilän jylhillä kallioilla kulkevat polut sekä Lamminsuon suojelualueen ja
Vestran ikimetsät yhdistävät Viikin kaislikot ja Nuuksion erämaan, ehyenä viherkehänä.
Louhoshanke olisi peruuttamaton virhe ja estäisi ehyen viherkehän. Laaja yhteistyöryhmä on
suunnitellut seudulle vanhat idylliset kylät ja seudun arvokkaat luontokohteet yhdistävän
kulttuuri- ja ulkoilureitin, ”Königstedtin kunnailla”, jota on jo esitelty muutamissa
tilaisuuksissa.
Yksi reitti pystyy tarjoamaan erittäin monipuoliset maisemalliset elämykset useantyyppisen
viherkeitaan yhdistelmänä: samalla reitillä sekä jukolaista syvänvihreää metsäreittiä, jylhän
kallioisia jyrkänteitä, kallioylänteitä ja vuoria, vantaanjokista kulttuurimaisemaa sekä idyllisiä
uusmaalaisia kyliä — useiden luonnonsuojelualueiden kera. Alueen luontokohteita, miljöitä ja
kulttuurimaisemia esittelevä internet-sivusto on nähtävillä osoitteessa www.konigstedt.info.
Näiden Riipilässä sijaitsevien kallioiden, Königstedtin vuoren, erittäin keskeinen sijainti
ja helppo saavutettavuus luo seudulle valtavan hienon mahdollisuuden houkutella
runsaasti ulkoilijoita Seutulaan ja Riipilään sekä seudun luonnonsuojelualueille ja
hankealueen ympärillä avautuviin kulttuurimaisemiin. Hankealueen erittäin keskeistä
sijaintia kuvaa hankealueen ympärille piirrettävä 15 kilometrin säde: ympyrän sisällä on
kahdeksan eri kuntaa: Vantaa, Helsinki, Espoo, Nurmijärvi, Vihti, Tuusula, Kerava ja Järvenpää
– satoja tuhansia uusmaalaisia.
Jo pelkästään alueen tulevan virkistyskäytön vuoksi on syytä vastustaa jyrkästi Lemmikäisen
kivilouhoshanketta. Ihmettelemme myös Ramboll Finlandin konsulttien tekemän YVA-ohjelman
tarkkuutta ja virheitä. Seudulla asuu todennetusti muiden muassa metsäkauriita, kuusipeuroja,
valkohäntäpeuroja sekä liito-oravia. (Rossi 2005) Kuten edellä on todettu, YVA-ohjelmassa on
annettu virheellinen kuva monesta asiasta. Erityisesti YVA-ohjelmassa julkaistut [tahallisen
hakemalla haetut huonot] valokuvat antavat vääränlaisen kuvan alueen luonnosta ja puustosta.
Ihmettelemme, onko näin arvokkaan alueen pysyvä tuhoaminen ja uhraaminen kiviaineksen
ottoon tarkoituksenmukaista, kun tämän kaupungissa sijaitsevan alueen luontoarvot ovat
kiistattomat ja alue luo lisäksi monimuotoiset mahdollisuudet luonnonläheiseen virkistyskäyttöön
ja yhdistettävyyteen muihin hienoihin viheralueisiin ja ulkoilupuistoihin. Tätä tukee myös Vantaan
kaupungin alueella omistamat Riipilän vanha suojelumetsä (6,5 ha), osa Königstedtin vuoren
laesta (Lamminmetsä, 8 ha) sekä viereinen hieno luo-alue, Syväojan metsä ja lehdot (42 ha).
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LOPPULAUSE JA ALLEKIRJOITUKSET
YMPÄRISTÖKESKUKSEN TOIVOTAAN EDELLYTTÄVÄN PERUSTELLISIA SELVITYKSIÄ
Ohjelman lopussa (kohta 9) suhtaudutaan ympäristövaikutusten seurantaan välinpitämättömästi,
tosin ristiriitaisesti aiemmin ja jopa myöhemmin kerrottuun nähden. Ympäristövaikutusten
arviointityön lopuksi sanotaan selvitettävän, onko alueella kohteita, joihin kohdistuu niin merkittäviä
tai niin vaikeasti ennustettavia vaikutuksia, että niiden tarkkailu edellyttäisi seurantaohjelman
laatimista.
Jos vaikutusten seuranta katsotaan tarpeelliseksi, arviointiselostuksessa sanotaan esitettävän
ehdotus seurantaohjelmaksi, joka sisältää myös ehdotuksen seurannan käytännön järjestelyistä.
Ympäristövaikutusten tarkkailun pitäisi olla normaalia ja tässä tapauksessa läheisen
asutuksen runsauden sekä läheisten suojelukohteiden vuoksi itsestään selvää. Tarkkailu on
tarpeen mm. tärinöiden, melun, pohja- ja pintavesivaikutusten selvittämiseksi.
Ympäristökeskuksen toivotaan edellyttävän asian perusteellista selvittämistä
kaavoitukseen, tielinjauksiin ja -järjestelyihin, luonnonsuojelualueisiin ja maa-aineslain
tarkoittamiin hyväksymisedellytyksiin nähden.
Erityisen selkeä tarve on kiviainesyhtiöiden ja niille työskentelevien ympäristökonsulttiyhtiöiden, kuten Lemmikäinen Infran ja Ramboll Finlandin laskelmista ja esityksistä
riippumattoman, puolueettoman ja reaaliaikaisen, sekä jo käynnissä että arviointivaiheessa
olevien aivan uusimpienkin hankkeiden yhteenvedolle eli todellisen ’kiviainestarve- ja
riittävyys’ -selvityksen tekemiselle. Tässä selvityksessä tulee ottaa huomioon myös jo tarjolla
olevat ja nopeasti käyttöön saatavat kiviainesvarat, sekä ns. ylijäämälouheen kierrätyskäyttö
suurilta rakennustyömailta, kuten kehäradalta. Esitämme, että tätä selvitystä tekemään nimetään
Uudenmaan ympäristökeskus tai muu puolueeton työryhmä ympäristöministeriön valvonnassa.
Edellytämme myös, että YVA-menettelyssä on sovittava myös tarkemmasta maisemointisuunnitelmasta. Toteamme myös, että emme myöskään hyväksy tai tule hyväksymään ’omavalvontaisia’
suunnitelmia, vaan kaikkiin mahdollisiin valvontatehtäviin on nimettävä puolueeton virkamiestaho.
Korostamme vielä ennakoivasti, että me allekirjoittaneet emme hyväksy alueelle louhinta- tai
maanottotoimintaa missään muodossa tai laajuudessa. Mikäli YVA-ohjelmaa koskevissa
keskusteluissa, kuten lautakunnissa, esitettyjä muita kuin 0 ja 1 vaihtoehtoja tulee myöhemmin
esille, ilmoitamme jo ennakkoon että minkäänlainen louhinta tai kivenotto alueella ei saa
hyväksyntäämme. Jo vähäisempikin, vaikka vain aivan Hämeenlinnantien varteen sijoittuva
louhinta, riittäisi aiheuttamaan kaiken sen tuhon, mitä tässä raportissa on kuvattu. Viheryhteys
katkeaisi ja tuhoutuisi ja alueen muu positiivinen kehitys ja potentiaali estyisivät sillä seisomalla.
Lisäksi toivotaan, että tässä mainituista arviointiohjelman puutteista ja virheistä huomautetaan
hankevastaavalle. Mikäli ympäristövaikutusten arviointiselostus tästä hankkeesta sivuuttaa edellä
mainitut oleelliset asiat eikä täytä menettelyn tarkoitusta ja sille sovellettavassa lainsäädännössä
asetettuja vaatimuksia, selostus pyydetään hylkäämään.
Tässä lausunnossa listatuin perustein allekirjoittaneet Reunan, Lammintien, Nurmijärven,
Metsäkylän, Klaukkalan sekä Palojoelle vievän Metsäkyläntien, Riipiläntien, Männikön,
Pirttirannan, Seutulan, Peräjänkulman, Katajiston, Lehtimäen, Keimolan, Syväojan ja
Luhtaanmäen asuinalueiden sekä muiden lähialueiden järjestöt, asukkaat, työpaikat,
koulujen vanhempainyhdistykset ja muut tahot vastustavat jyrkästi Lemminkäisen
suunnittelemaa hanketta ja maa-ainesten ottoa ja kannatamme vaihtoehtoa V0.
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Vaadimme, että tässä lausunnossa mainittujen seikkojen kokonaisvaltaiset merkitykset selvitetään
perusteellisesti ja että alueen asukkaiden mielipide otetaan huomioon hanketta arvioitaessa.
Koska Lemminkäinen Infra on valmistellut hanketta salassa ja tiedonsaannin kanssa on ollut
ongelmia ja koska allekirjoittaneet ovat vasta hiljan saaneet tiedon koko hankkeesta, mikä on
jättänyt valmisteluajan lyhyeksi, pidätämme oikeuden täydentää tätä lausuntoa myöhemmin.
Lausuntomme liitteenä on listaus ihmisistä, yrityksistä ja muista tahoista, jotka allekirjoituksillaan
yhtyvät tähän Lemminkäisen maa-aineksenottoa ehdottomasti vastustavaan lausuntoon.
Vantaalla, allekirjoitettu 2. päivään lokakuuta 2009 mennessä tähän lausuntoon yhtyen
SYVÄOJAN OMAKOTIYHDISTYS RY

REUNAN OMAKOTIYHDISTYS RY

________________________________
Pj. Antti Nupponen

________________________________
Pj. Jukka Kataja

SEUTULAN KYLÄYHDISTYS RY

MÄNNIKKÖLÄISET RY

________________________________
Pj. Kaj Bäckström

________________________________
Pj. Jukka Vartiainen

KEIMOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY

METSÄKYLÄN JA LAMMINTIEN ASUKKAAT

________________________________
Pj. Rauno Saarela

________________________________
Pj. Jari Ahola

Lisäksi tähän lausuntoon yhtyvät useat allekirjoittajat ja tahot ja seudun muut yhdistykset:
PALOJOEN KYLÄYHDISTYS RY

METSÄKYLÄN KOTI-KOULU RY

________________________________
Pj. Antti Heimola

________________________________
Pj. Päivi Leiponen

ELÄKELIITON SEUTULAN YHDISTYS RY SEUTULA-RIIPILÄN MARTTAYHDISTYS RY

LIITTEET

________________________________
Pj. Matti Hämäläinen

________________________________
Pj. Kristina Eskola

KEIMOLAN KAIKU RY

SEUTULAN URHEILIJAT -37 RY

________________________________
Pj. Oiva Salonen

________________________________
Pj. Heikki Tukia

SYVÄOJAN TIEHOITOKUNTA RY

REUNAN TIEHOITOKUNTA RY

________________________________
Pj. Kari Sauru

________________________________
Pj. Visa Savolainen

KARTANOPARTIO RY

SEUTULAN KOULUN JOHTOKUNTA

________________________________
Pj. Aarne Linden

________________________________
V.pj. Riitta Karppinen

Nimilista tähän vastustavaan lausuntoon yhtyvistä henkilöistä ja muista tahoista.
Muita viitattuja dokumentteja.
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