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VALMIS LAUSUNTO, JOKA TOIMITETAAN RANTATARON KANSSA SOVITUSTI 18.3.2016 MENNESSÄ 

 
LAAJAN ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄN LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRA OY:N VALTAVASTA 

KIVENOTTOHANKKEESTA JA SEN YMPÄRISTÖ- JA MAANOTTOLUPIEN HAKEMUKSISTA VANTAAN RIIPILÄÄN 
 

Diaarinumerot YM/3725/11.01.08.00/2011 ja YM/4459/11.01.01.00/2011 
 

KIVILOUHOS JA KIVENMURSKAAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA 
MAA-AINESLUPAHAKEMUS VANTAAN KAUPUNGIN RIIPILÄN KYLÄSSÄ HYLÄTTÄVÄ 

 
ASIASSA ON KESKEISTÄ HAVAHTUA SIIHEN, ETTÄ HANKE ON KAAVOITUKSEN JA USEIDEN LAKIEN VASTAINEN 

- HAKEMUKSET LIITTEINEEN OVAT YHTIÖN TILAUSTÖINÄ TEETÄTTÄMIÄ JA NIIDEN MAKSAJAN TOIVEISTA 
- HAKEMUKSET SISÄLTÄVÄT USEITA SUORANAISIA VIRHEITÄ JA MANIPULOIVIA HARHAANJOHTAVUUKSIA 
- LEMMINKÄINEN VÄÄRISTELEE LUKUJA JA ASIOITA JA HARHAUTTAA LUKIJOITA TARKOITUSHAKUISESTI 
- YVA JA HAKEMUKSET OVAT KELVOTTOMIA — EDES KESKEISTÄ KIVIPÖLYÄ EI OLE ARVIOITU  
- SELKEÄSTI PUUTTEELLISET JA VIRHEELLISET LUPAPAPERIT EIVÄT KELPAA PÄÄTÖKSENTEON POHJAKSI 
- HANKE SIJAITSEE SUORAAN MAAKUNNALLISELLA VIHERVÄYLÄLLÄ JA SUOJELUALUEIDEN KESKELLÄ  
- HANKE ESTÄÄ ALUEIDENKÄYTTÖÄ KAAVOITUKESSA VARATTUIHIN TARKOITUKSIIN 
- HANKE EI SAA OHJATA KAAVOITUSTA EIKÄ ”KAAVOITTAA” — MITÄ HANKE TEKISI LOPULLISESTI 
- LUONNON OSALTA KYSYMYS OLISI LOPULLISESTA JA PERUUTTAMATTOMASTA TUHOSTA  
- YHTEISKUNNAN KANNALTA ERITTÄIN PITKÄAIKAINEN JA RAJU VAIKUTUS (vert. Rudus Mäntymäki 600 v.)  

 

L A U S U N T O,   versio 1 . 5   [ p ä i v i t e t t y  18.3.2016 klo 15:58 ] 
 

 

V a n t a a n   k a u p u n g i l l e  
J a    l i s ä j a k e l u n a    e n n a k k o -    j a    t a u s t a t i e d o k s i    p ä ä t t ä j i l l e 

 

  
 

K ö n i g s t e d t i n   v u o r i  ,   U u d e n m a a n   v i h e r v ä y l ä ,   V a n t a a 
 

w  w  w  .  k  o  n  i  g  s  t  e  d  t  .  i  n  f  o 
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T I I V I S T E L M Ä   (YVA-VAIHEESSA 2.10.2010 ANNETUN VASTUSTAVAN LAUSUNNON KERTAUS) 
 

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 
 

� KYSEESSÄ ON YHDEN YHTIÖN LIIKETOIMITA-AIE — JOSTA OLISI PELKKÄÄ HAITTAA KAIKILLE MUILLE 
� PAIKKA ON VÄÄRÄ — HANKE ON KAAVOITUKSEN, KAAVOITUSPROSESSIN JA USEIDEN LAKIEN VASTAINEN 
� ESITETYT PERUSTELUT JA LUVUT OVAT VÄÄRISTELTYJÄ — KIVAINEKSESTA EI OLE LAINKAAN PULAA 
� YVA-SELOSTUKSESSA LUKIJALLE ”TARJOILITAVA” RIITTÄMÄTTÖMYYSHARHA ON 113-KERTAINEN  
� LOUHINTAA EI TARVITA MYÖSKÄÄN LOGISTIIKKATONTTIMAAKSI — KO. TONTTEJA ON SATOJA HEHTAAREJA  
� AIE ON JYRKÄSSÄ RISTIRIIDASSA LUONNOSUOJELUALUEIDEN JA LAAJAN VIHERKÄYTÄVÄN KANSSA 
� YVA-SELOSTUS ON KELVOTON JA MANIPULOI — EDES KESKEISIÄ KIVIPÖLYVAIKUTUKSIA EI OLE  ARVIOITU 
� ALUUEELLA ON YLI 240 PIENTALOA JA TILAA — TODELLINEN VAIKUTUSALUE ON LAAJEMPI: KILOMETREJÄ  
� HANKE TUHOAISI PYSYVÄSTI ALUEEN LUONTOARVOT, VIRKISTYSKÄYTÖN JA SEUDUN MUUN POTENTIAALIN 
� SEUTU TARJOAA ALUEEN KUNNILLE RUNSAASTI VETOVOIMAISIA MAHDOLLISUUKSIA, JOTKA HANKE ESTÄISI 
� NS. PIENINKIN LOUHOSVAIHTOEHTO ON VALTAVA, 20 HEHTAARIA — JA TEKISI RIIPILÄSTÄ MELUALUEEN 
� NS. PIENINKIN LOUHOSVAIHTOEHTO TUHOAISI SEUDUN, RIIPILÄN METSÄN JA EKOYHTYDEN LOPULLISESTI  
 

Lemminkäinen Infra Oy:n Vantaalle Riipilään suunnittelema 70 ha suuruinen avokivilouhos on vailla pohjaa 
kun esitettyjä perusteluita tutkitaan tarkemmin. Yhtiön perusteet kiviainestarpeesta ja kiviainespulasta 
osoittautuvat viranomaisdokumentteihin perustuvissa laskelmissa harhauttaviksi. Logistiikkatonttipulaa ei ole. 
Hanke on jyrkässä ristiriidassa mm. kaavoituksen, maa-aineslain, luonnonsuojelulain, alueen luonnonsuojelu-
alueiden, 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. 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, pitkän aikavälin tarpeisiin. 
 

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.  
 

Luontoarvot ovat kiistattomat. Alueella on sarja luonnonsuojelualueita ja valtioneuvoston vanhojen metsien 
suojeluohjelmaan kuuluva Riipilän metsä. Lemminkäisen hanke tuhoaisi luonnon lopullisesti. YVA:ssa yhtiö jopa 
edellyttää topakasti, että valtioneuvoston on vain tehtävä uusi päätös suojelualueesta. Vantaalaisilla ja 
nurmijärveläisillä on todella syytä vedota ELY-keskukseen ja päättäjiin. Maisemavaikutukset olisivat 4 kilometriä! 
 

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.  
 

Hanke on ristiriidassa myös elinkeinojen, maa- ja metsätalouden, sekä mm. uusien autojen maahantuontitilojen 
kanssa. Jo nyt Lemminkäinen on pelkällä YVA:n käynnistämisellään tehnyt seudulla asumisesta piinaavan tilan.  
Nuoria perheitä on muuttanut ja rakentanut taloja aivan alueen viereen ja uusia rakennetaan koko ajan. Kukaan  
ei saa myydyksi asuntoaan lähivuosina. Jo nyt prosessi on laskenut talojen arvoa: satoja tuhansia tavallisten 
perheiden vuosikymmenten tuloja, perintöjä ja tulevien sukupolvien säästöjä on kadonnut. Kuka korvaisi 
Lemminkäisen aiheuttamat vuosikymmenten haitat ja kulut koko yhteiskunnalle? Asukkaille? Kuka korvaisi pysyvät 
vauriot maisemiin, kuka arvokkaan viherväylän ja luonnonsuojelualueiden tuhon? Räjäytysuhan alla olevassa 
Riipilän metsässä asuu liito-oravia ja lepakoita, valuma-alueella vuollejokisimpukoita ja kirjojokikorentoja. Vaikka 
kaikki järkisyyt ovat selvästi tätä hanketta vastaan, silti yhtiö jatkaa hankkeen ajamista. Mihin yhtiö luottaa?  
 

Seudun asukkaat ja yritykset vastustavat jyrkästi Lemminkäisen louhoshanketta. Perusteellisesti tehty arviomme 
hankkeen seurauksista poikkeaa olennaisesti Lemminkäisen YVA-selostuksen tiedoista.  
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Vantaan kaupungin kirjaamo, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo@vantaa.fi 
 
Diaarinumerot YM/3725/11.01.08.00/2011 ja YM/4459/11.01.01.00/2011 
 
 

KIVILOUHOS JA KIVENMURSKAAMON YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS JA  
MAA-AINESLUPAHAKEMUS VANTAAN KAUPUNGIN RIIPILÄN KYLÄSSÄ HYLÄTTÄVÄ 
 

ASIA  Vantaan kaupunki on kuuluttanut Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristölupahakemuksen ja maa- 
aineslupahakemuksen kallion louhimiseksi, louheen murskaamiseksi ja kiviaineksen 
kierrättämiseksi (muualta tuodun kiviaineksen murskaamiseksi) kiinteistöillä Metsikkö RN:o 
3:127, Kumpula RN:o 4:485 ja Königstedin vuori RN:o 4:624 Riipilän kylässä Vantaan 
kaupungissa. 

 
VAATIMUS Lupahakemukset on hylättävä.  
 
ASIANOSAISET JA MIELIPITEIDEN ESITTÄJÄT  

 
Allekirjoittaneet ja liiiteeissä mainitut muut henkilöt ja tahot 
 
Vastustamme jyrkästi Lemminkäinen Infra Oy:n Königstedtin vuoren kivilouhoshanketta 
Vantaan Riipilässä, diaarinumero maa-aineslupa-asialla YM/3725/11.01.08.00/2011 ja 
ympäristölupa-asialla YM/4459/11.01.01.00/2011. Vaadimme, että maa-aineislupahakemus ja 
ympäristölupahakemus hylätään. Vaadimme asiaa valmistelevia sekä päätöksiä tekeviä 
virkamiehiä ja päättäjiä ottamaan huomioon lausuntoja ja päätöstä tehtäessä seuraavaa. 
 

LIITTEET  
TÄMÄ LAUSUNTO TÄYDENTÄÄ AIKAISEMPIA LAUSUNTOJAMME JA ESITYKSIÄ, JOTKA LIITTEINÄ  
 

Tämä lausunto täydentää hankkeesta 2.10.2009 antamaamme YVA-ohjelmaa koskevaa 
lausuntoa, jonka allekirjoitti 2 450 yksityishenkilöä ja useita hankealueen lähiseudun 
yhdistyksiä, sekä YVA-menettelyssä lausuntoamme täydentävää lausuntoamme 11.6.2010, ja 
muita asiaan liittyviä dokumentteja, jotka ovat tämän lausunnon liitteinä ja luettavissa linkeistä: 
 

LIITE: HANKETTA AUDITOIVA LAUSUNTO 2.10.2009 (43 sivua) JA SEN LIITTEET (18 sivua) (toimitettu 4.3.2016) 
http://www.konigstedt.info/20091002_LAUSUNTO_Allekirjoituksin_Uudenmaan_ymparistokeskukselle_JA_paattajille_PDF.pdf  
http://www.konigstedt.info/20091002_YVA-lausunto_LIITTEET_18_kpl_PDF.pdf 
 

LIITE: HANKETTA AUDITOIVA LAUSUNTO 11.6.2010 (52 sivua) (toimitettu 4.3.2016) 
http://www.konigstedt.info/liitteet/20100608_Asukkaiden_lausunto_Riipilan_YVA-selostus_PDF.pdf 
 

LIITE: TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITYKSEN DIOJEN TIIVISTELMÄ 23.2.2016 (tärkeä ja osa lausuntoa) 
http://www.konigstedt.info/kuvat/20160223_Tiedotustilaisuus_tiivistelma_esityksen_dioista_PPT_PDF.pdf (toimitettu 4.3.2016) 
 

LIITE: TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITYKSEN KARTTAKUVAT 23.2.2016 
http://www.konigstedt.info/kuvat/20160223_Kartat_kuvia_PPT_PDF.pdf (toimitettu 4.3.2016) 
 

LIITE: ELÄINTEN REITIT HANKEALUEELLA, VIHERYHTEYDELLÄ JA RIIPILÄN METSÄSSÄ 3.3.2016  
http://www.konigstedt.info/kuvat/201602_Ilveshavainnot_reitit_kuvatut_ja_mitatut_PDF.pdf (toimitettu 4.3.2016) 
 

LIITE: LAUSUNTO RIIPILÄN LOUHOSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ KIRJOJOKIKORENTOSELVITYK-SESTÄ 
14.3.2016, Miikka Friman (pdf, toimitettu liitetiedostona kirjaamoon sähköpostitse 15.3.2016) (toimitettu 15.3.2016) 
 
LIITE: VANTAAN RIIPILÄN ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 4.12.2013, Luontoselvitys Metsänen (pdf, 
toimitettu liitetiedostona kirjaamoon sähköpostitse 15.3.2016) (toimitettu 15.3.2016) 
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LAKILISTAT VIRKAMIEHILLE JA PÄÄTTÄJILLE HUOMIOITAVAKSI ASIAA KOSKEVASSA 
SELVITTELYSSÄ, ENNAKKOVALMISTELUSSA JA PÄÄTÖKSENTEOSSA  
 
LAKILISTAT HANKKEEN JA HAKEMUSTEN SUORISTA KIELTOPERUSTEISTA 
JA ERI LAKIEN JA SÄÄDÖSTEN VASTAISUUKSISTA  
 
§ LAKILISTAT VIRKAMIESTEN JA PÄÄTTÄJIEN TUTKITTAVAKSI JA HUOMIOITAVAKSI 
 

Koska lupaharkinnassa on huomioitava asioita koskevat juridiset kieltoperusteet ja 
lainsäädäntö, olemme keränneet tähän hanketta auditoivissa lausunnoissa ilmikäyvät lakien ja 
säädöstenvastaisuudet selkeäksi lakilistaksi, helpottaaksemme virkamiesten ja päättäjien työtä 
lakikohtien löytämisessä ja tunnistamisessa. On erittäin tärkeää että valmistelu tehdään 
huolellisesti ja että syntyvä päätös on juridisesti mahdollisimman pitävä ja vahva. 
 
Asianomaisina naapureina ja alueen asukkaiden ja aluejärjestöjen edustajina vaadimme, 
että tämän laajavaikutteisen hankkeen lupahakemuksia koskevassa valmistelussa ja 
päätöksenteossa perehdytään näihin lakien ja säädösten kohtiin sekä vastaisuuksiin, ja 
että nämä esilletuodut kieltoperusteet ja vastaisuudet tulevat huomioiduksi myös 
Vantaan kaupungin esityksessä ja tulevassa päätöksessä. 
 
Monialainen ja sitoutumaton hanketta auditoinut työryhmämme on joutunut laatimaan 
hankkeesta kolme suurempaa lausuntoa, joista yksi on tämä asiakirja, ja joista kaksi muuta 
ovat tämän lausunnon liitteinä, ja joita tämä lausuntomme täydentää. 
 
Seuraavassa lakilistaukset / keskeiset ongelmat näistä kustakin hanketta koskevasta kolmesta 
päälausunnosta, joista itse lausunnoista mainitut lakien kohdat ja vastaisuudet käyvät 
tarkemmin ilmi.  
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1. LAKILISTA 
TÄMÄN NYT LUKEMANNE 18.3.2016 LAUSUNNON JA MUISTUTUKSEN KOHDISTA  
 

Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 3 § säätää toiminnan sijoittumisesta. Asetuksen 2 
momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava 
siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen 
käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun 
tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 
metriä. Etäisyys lähimpään piha-alueeseen on vain 25 metriä. 
 
Valtioneuvoston asetus kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen 

ympäristönsuojelusta, 800/2010 

1 § Soveltamisala 

Tässä asetuksessa säädetään kivenlouhimon, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon 

ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista silloin, kun toimintaan on oltava ympäristölupa. 

2 § Määritelmät 

Tässä asetuksessa tarkoitetaan: 

1) kivenlouhimolla aluetta, jossa irrotetaan tai louhitaan muita kuin kaivosmineraaleja siten, 

että kivi voidaan hyödyntää rakennuskiven, hautakiven tai muun vastaavan tuotteen raaka-

aineena; 

2) muulla kivenlouhinnalla kiven louhintaa siten, että kiveä voidaan hyödyntää louheena tai 

murskeen raaka-aineena, jos louhinta ei liity maarakennukseen taikka muuhun 

rakennustoimintaan, eikä siihen tarvitse hakea lupaa maa-aineslain (555/1981) 4 §:n 2 

momentin nojalla; 

3) kivenmurskaamolla louheen, soran tai moreenin murskaamista murskaustuotteeksi 

murskauslaitteistolla; 

3 § Toiminnan sijoittuminen 

Toimintaa ei saa sijoittaa alle 400 metrin päähän melulle tai pölylle erityisen alttiista 

kohteista, kuten sairaalasta, päiväkodista, hoito- tai oppilaitoksesta. 

Kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua 

tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään 

rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-

alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. 

14 § Voimaantulo ja siirtymäsäännökset 

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2010. 

 
Myöskään ei ole otettu huomioon Lamminsuon suojelualuetta, jolla ihmisiä retkeilee ja jolla 
järjestetään myös opetusta ja opintoretkiä, ja joka myös voidaan katsoa muuksi häiriölle alttiiksi 
kohteeksi, johon etäisyyttä tulee jäädä vähintään 400 metriä. Suunnitellusta ottoalueesta jää 
jäljelle <2,2 ha. Tällaisen pienen ottoalueen perustaminen ei ole kestävän kehityksen mukaista 
ja sijoituspaikan sopivuutta arvioitaessa on otettava huomioon YSL 11.2 § 5-kohta muut 
mahdolliset sijoituspaikat alueella. Suunniteltu sijoittaminen ei ole asutukselle aiheutuvien 
vaarojen ja luonnolle aiheutuvien vahingollisten vaikutusten johdosta myöskään maa-aineslain 
3.3 § mukaista. Lisäksi alueen rajalla kulkee yleiskaavan ratsastusreitti, jota pitkin kulkee 
opetus- ja terapiaratsastusryhmiä läheiseltä Luhtajoen ratsutilalta: tämäkin 
yleiskaavanmukainen toiminne on asetuksessa tarkoitettu muulle häiriölle altis kohde, johon 
etäisyyttä tulee olla 400 m. Myös Riipilän metsän luonnonsuojelualue / vanhojen metsien 
suojelualue on samalla tavoin muulle häiriölle altis kohde, vaikka Lemminkäinen ja 
sopimuskumppaninsa Ulla Tolosen tekemien oikeustoimien keinoin onkin ”onnistunut” saamaan 
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koko luonnonsuojelualueen statuksen väliaikaisesti kyseenalaiseen valoon, juuri 
lupaprosessien hakuajan aikoihin, vaikka on jo tiedossa, että ELY-keskus on jälleen jo 
käynnistämässä samaa luonnonsuojelualueen perustamista Lemminkäisen tempusta 
huolimatta. 
 
Suunniteltu toiminta on YSL 49.1 § 2)-kohdan vastainen. 
 
Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluneen Riipilän metsän useat suojelupäätöksen 
mukaiset luonnonarvot ovat edelleen olemassa. Alueelta löytyy merkittäviä suojeltavia 
luonnonarvoja 
edelleen ja suunniteltu toiminta on YSL 49.1 § 2)-kohdan vastainen. Luonnonsuojelulain 
tarkoittamia kielteisiä maanottolupapäätöksiä on tehty lukuisia ilman että kyse on ollut 
luonnonsuojelulain 10 §:n tarkoittamasta suojelualueesta tai maakunnallisesta kaavaan 
merkitystä suojelualueesta. 
 
Suunniteltu louhinta on johtamassa siihen, että luonnontilaiset valumat Riipilän metsään ja sillä 
olevaan puroon poistuvat. Vedet kertyvät louhosalueen pohjalle ja niitä ollaan hakemuksen 
mukaan johtamassa pois lounaiskulmasta Lamminsuon suojelualueelle. Muutoksen 
seurauksena koko Riipilän suojellun metsäalueen ekologia lähtee muuttumaan nopeasti ja sen 
suojeltavat arvot, mm. rauhoitetun kirjojokikorennon elinympäristöt, häviävät odotettavasti 
lopullisesti. Vaikutukset ovat ympäristönsuojelulain 49.1 § 2)-kohdassa kiellettyjä seuraamuksia 
(esim. YSL 5.1 § 2b-kohta) sekä maa-aineslain 1.2 §:n ja luonnonsuojelulain 6 luvussa 
säädetyn eliölajien suojelun vastaisia. 
 
Vesitasapainon muuttuminen voi Lamminsuon suojelualueen ekologian muuttumiseen, 
suojeluarvojen ja eliölajien menestysedellytysten katoamiseen. Muutokset ovat tältäkin osin 
ympäristönsuojelulain 49.1 § 2)-kohdassa kiellettyjä seuraamuksia sekä maaaineslain 1.2 §:n ja 
luonnonsuojelulain 6 luvussa säädetyn eliölajien suojelun vastaisia. 
 
Virtausmuutokset voisivat kuivattaa Rosbackan tilalla olevat luonnontilaiset lähteet. Tilan 
omistajan kirjeestä avi:lle (liite 5) ilmenee, että lähteen 1 vettä on käytetty yli 100 vuotta tilan 
talousvetenä. Suunniteltu toiminta on näiltä osin YSL 49.1 § 3-kohdan vastaista (seuraamukset 
YSL 17.1 §:n 2- ja 3-kohtien vastaisesti). Toiminta on myös MAL 3.1 § 3-kohdan ja MAL 3.4 §:n 
vastaista. Toiminta edellyttää myös vesilain mukaista vesitalouslupaa lain 3 luvun 2.1 §, 2.2 § ja 
mitä ilmeisimmin myös 3.1 § 2-kohdan mukaan.  
 
Ympäristölupahakemuksen täydennysselvityksen kuva 5 mukaan (s.9) Rosbackan tilalla olevat 
lähteet 1 ja 2 ovat alle 250 metriä hankealueesta. Vesilaki 11§: ”Eräiden vesiluontotyyppien 
suojelu. Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai 
lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin 
suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.” Lemminkäisen 
kaivoshanke vaarantaa edellä mainittujen lähteiden luonnontilan.  
 
Toiminta suunnittelualueella on myös vastoin metsälain 10.1 § edellyttämää metsän hoitoa ja 
käyttöä siten, että turvataan yleiset edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden elinympäristöjen säilyminen. Metsälain 10.2 § 1-kohdan mukaan lähteiden 
lähiympäristöt kuuluvat suojelun piiriin. Lemminkäinen Infra Oy:n pyrkimys metsien 
pysyväisluonteiseen hävittämiseen kaavan mukaiselta metsätalousalueelta ei ole kaavan 
mukaista. 
 
Suunniteltu toiminta ei ole YSL 11.2 § 4)-kohdan mukaista. 
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Hakemus on kierrätystoiminnan osalta lainvoimaisessa kaavassa esitetyn 
maankäyttötarkoituksen vastainen eikä suunniteltu toiminta ole näin ollen myöskään YSL 11.2 
§ 4-kohdan mukaista. Lisäksi se vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen MAL 3.2 § vastaisesti. 
 
Lupahakemus ei sisällä kaikkia valtioneuvoston ympäristönsuojeluasetuksen 713/2014 3-6 
§:ssä edellyttämiä tietoja. Lupa-asian käsittelyyn ja lupaharkintaan ei katsota olevan 
käytettävissä tarvittavia, riittäviä, selkeitä ja oikeita tietoja. Asetuksen 3 § edellyttää, että 
lupahakemuksessa on oltava: 
1) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka; 
2) tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnasta sekä näiden 
haltijoista; 
3) yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa 
esitetyistä tiedoista; 
4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, 
laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista; 
5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista; 
6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä 
toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä; 
7) tiedot syntyvistä jätteistä ja jätelain 5 §:ssä tarkoitetuista sivutuotteista sekä niiden 
ominaisuuksista ja määrästä; 
8) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön; 
9) toiminnan suunniteltu aloitusajankohta; 
10) selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista asianosaisista, joita 
toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea. 
 
Toimialatunnus on lupahakemuksen kohdassa 3 ilmoitettu paitsi virheellisesti myös samalla 
harhaanjohtavasti. Kyseessä on todellisuudessa kallion louhinta, joka on 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävästi haitallisempaa kuin kivien tai soran murskaus. YSL 93 
§:n mukaan lupa voidaan peruuttaa, jos 1) hakija antaa virheellisiä tietoja, jotka ovat 
olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin. 
 
Ympäristölupahakemuksessa tulee esittää valtioneuvoston asetuksen 713/2014 edellyttämät 
tiedot. Lupahakemus ei ole asetuksen mukainen. 
 
Suunnittelutarveratkaisussa 6.3.2015 § 8 (liite 4) todetaan mm., että hanke sijoittuu voimassa 
olevan yleiskaavan maatalousalueelle MT, jolla sallitaan tilalla harjoitettavaa maataloutta 
palvelevaa rakentamista 6.6.1983 mukaisilla tiloilla seuraavasti: kaksi asuntoa 2-5 hehtaarin 
suuruisilla tiloilla, kolme asuntoa 5-20 hehtaarin suuruisilla tiloilla ja lisäksi yksi asunto kutakin 
tilan pinta-alan täyttä 20 hehtaaria kohti. Lupa osittain huonokuntoisen kaksiasuntoisen 
päärakennuksen korvaamiseen uudella yksiasuntoisella omakotitalolla myönnettiin. Asiaa on 
käsitelty lähemmin edellä olevassa kohdassa” Toiminnan sijoittaminen on pääosin 
valtioneuvoston asetuksen 800/2010 vastainen”. 
 
Porauksista ja räjäytyksistä on aiheutumassa naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta mm. melun ja tärinän kautta naapurille, lähistöllä asuvalle tai 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle. 
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Meluvaikutukset tulisivat odotettavasti olemaan MURAUSasetuksen 7 § vastaisia ja samalla 
YSL 49.1 § 5-kohdan tarkoittama kielletty seuraus (eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17.1 §:n tarkoittama kohtuuton rasitus). 
 
Lupahakemuksessa esitetyt tiedot eivät ole riittäviä osoittamaan, että rakenteiden 
vaurioituminen ei olisi mahdollista ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä 
tarkoitettu kielletty seuraus ja luvan myöntämisen este. 
 
Ottoalueen raja on sijoittumassa 117 metrin päähän lähimmästä uudesta asuinrakennuksesta 
(kuva lausunnossa jäljempänä). Tälle lähimmän rakennuksen piha-alueelle on vain 25 metriä 
hankealueelta. Asetuksessa 800/2010 edellytetään 300 metrin suojaetäisyyttä. Toiminnan 
sijoittaminen on asetuksen 800/2010 3 §:n vastaista. Vantaan kaupungin 
suunnittelutarveratkaisupäätöksestä, lupatunnus 32-0089-14-STR 6.3.2015 § 8 ilmenee oikeus 
(liite 3), että haettu lupa on myönnetty Riipilään osoitteessa Kalmarintie 12 rakennuspaikalle 
092-416-0004-0006 ROSBACKA. 
 
Kohdasta 15 ilmenee, että siirrettävä murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle 
louhosseinämiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmillään murskaamo sijoitettaisiin alle 150 
metrin päähän lähimmästä asuinrakennuksesta. Asetuksen 800/2010 3 §:n perusteella 
suojaetäisyyden tulee olla vähintään 300 metriä. Lupahakemus on kerrotun mukaisesti 
asetuksen vastainen. 
 
Asetuksen 6 § mukaan jos toimintaan sovelletaan kaivannaisjätteistä annettua valtioneuvoston 
asetusta (190/2013), hakemuksessa on lisäksi oltava tiedot kaivannaisjätteen jätealueen 
ehdotetusta sijainnista ja tarvittaessa vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. 
 
Soveltuvat maa-aineslupahakemuksen hylkäämisperusteet ovat esimerkiksi MAL 1.2 §, 3.2 § ja 
3.4 § (vrt. Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan päätös 10.10.2012 § 6). Koska 
maaainesten 
ottoluvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä maa-aineslain edellyttämässä oikeusharkintaisessa 
päätöksenteossa, kyseessä oleva ympäristölupahakemus on samanaikaisesti annettavalla 
päätöksellä syytä hylätä (YSL 46 §). 
 
Aloitusoikeuden hakemisen perustelut eivät täytä YSL 199 §:n vaatimuksia. 
 
Täytäntöönpano-oikeuden myöntäminen on mahdollista YSL 199 §:n mukaan, jos esitetään 
perusteltu syy eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kumpikaan näistä 
täytäntöönpanon edellytyksistä ei täyty. Liiketaloudelliset näkökohdat eivät ole soveltuva 
peruste ja kiviaineksia on pääkaupunkiseudulla jo ennestään riittävästi saatavissa. Myös 
nykyiset kiviainestoimitusten päästöt ovat pienemmät kuin mitä ne tulisivat olemaan po. 
ottopaikalta. 
 
Valtioneuvoston asetus 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta pykälän 8 mukaan, hakemuksessa esitetty 
rikotusaika on asetuksen vastainen. Maa-ainesten ottosuunnitelmassa kappaleessa 3.8 
Toiminta-aika sivulla 18 mainittu suunnitelman mukainen rikotusaika on ristiriidassa asetuksen 
salliman rikotusajan kanssa. 
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2. LAKILISTA 
LIITTENÄ OLEVAN 2.1.2009 VASTUSTAVAN LAUSUNNON JA SEN LIITTEIDEN KOHDISTA  
 

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.” Finlex laki samasta 
kohdasta: 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 kaupunki- tai maisemakuvaa. (5.2.1999/134) 
 
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. 
 
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. 
  
”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.” 
 
Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009:  
”Alueellisten ympäristökeskusten tehtävänä on edistää ja valvoa kuntien maankäytön 
suunnittelua ja valvottava, että kuntakaavoituksessa otetaan huomioon valtakunnalliset 
alueidenkäyttötavoitteet (MRL 18§).” 
 
Lupa-asiaa ratkaistaessa ja muuta viranomaispäätöstä tehtäessä on lisäksi noudatettava, mitä 
luonnonsuojelulaissa (1096/1996) ja sen nojalla säädetään. 
 
Keskeiseksi ja erityistä huomiota vaativaksi ympäristövaikutustarkasteluksi muodostuu 
hankkeen vaikutus maisemaan. Maa-aineslain 3 § 1 momentti kieltää ottamasta aineksia niin, 
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että siitä aiheutuu kauniin maisemakuvan turmeltumista ja saman pykälän 2 momentti kieltää 
maisemakuvan turmelemisen. 
 
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.   
 
Asiaa ratkaistaessa on harkittu, voitaisiinko lupa myöntää haittoja lieventävillä lupamääräyksillä.  
”Ekologisen kokonaisuuden turmeltuminen louhinnan myötä olisi väistämätöntä eikä sitä voida 
estää millään lupamääräyksillä.” 
 
Alueella tehty luontoselvitys viittaa puutteineenkin siihen, ettei alue sovellu kiviainesten 
ottamistoimintaan. 
 
Räjäytysten seurauksena maalämpökaivot saattavat vaurioitua, jolloin lämmönsiirtoaineina 
käytettävät haitalliset aineet voivat päästä luontoon ja saastuttaa pohjavedet. 
 
”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)." 
 
Yleiskaavassa ei pohjoiselle Vantaalle ole varattu virkistysalueita, mihin perusteluiksi 
yleiskaavan selostuksessa mainitaan alueen maaseutumaisuus. Aluetta ja ympäröiviä 
suojelualueita ympäristöineen voidaankin näin ollen pitää lähiseudun asukkaiden 
virkistysalueena. Louhoshanke olisi peruuttamaton virhe ja estäisi ehyen viherkehän. 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. 
 
Liitteissä: Ympäristöhallinnon ohjeita 1/2009 Maa-ainesten kestävä käyttö, Ympäristöministeriö. 
Ottamistoiminnan alueelliset suuntaviivat sisältyvät valtakunnallisiin alueidekäyttötavoitteisiin 
VAT.  
 
Maakuntakaavoituksessa on otettava huomioon käyttökelpoiset kiviainesvarat sekä niiden 
kulutus ja kulutustarve pitkällä aika välillä sekä sovitettava yhteen kiviaineshuolto ja 
suojelutarpeet. 
 
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden toteuttamisesta ja huomioon ottamisesta on 
säädettu MRL 24 §:ssä. Velvoite näiden tavoitteiden toteuttamisesta ja huomoonottamisesta 
koskee sekä valtion viranomaisten toimintaa että maakunnan suunnittelua ja muuta 
alueidenkäytön suunnittelua eli yleis- ja asemakaavoitusta.  
 
MRL 24 § kokonaisuudessaan. 
 
MRL, 2. luku, Viranomaiset, mm. 17 §, 18 §, 19 § ja 20 § Kunnan tehtävät (lausunnon liite nro 
4): Kunnan on huolehdittava alueiden käytön suunnittelusta sekä rakentamisen ohjauksesta ja 
valvonnasta alueellaan. Kunnalla tulee olla käytettävissään tehtäviin riittävät voimavarat ja 
asiantuntemus. 21 §. Kunnan rakennusvalvontaviranomainen.  
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3. LAKILISTA 
LIITTENÄ OLEVAN 11.6.2010 VASTUSTAVAN LAUSUNNON KOHDISTA  
 

Lemminkäinen Inrfan louhoshanke rikkoisi jokaista ma-aineslain 3§:ssä määriteltyä aineisten 
ottamisen neljää rajoitusta: Alueen luonnonolosuhteisiin ja hankesuunnitelmaan tutustuessa 
käy nopeasti ilmi, että  Lemminkäinen Infran louhoshanke rikkoisi jokaista maa-aineslain 3§:ssä 
määriteltyä ainesten ottamisen neljää (4) rajoitusta:  
”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 luon 
nonolosuhteissa; tai 
4) tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden 
laadun tai antoisuuden vaarantuminen, jollei siihen ole saatu vesilain mukaista lupaa. 
 
Kyseessä on vähintäänkin eräistä naapuruussuhteista annetun lain 17 § tarkoittama kohtuuton  
rasitus, jota ympäristön suojelulain 42 § mukaan ei toiminnalla saa aiheuttaa. 
 
Lähteet ovat luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen kannalta erityisen tärkeitä 
elinympäristöjä ja suojeltuja metsälain 10 § mukaisesti. 
 
Suomessa on vesilakiin kirjattu ehdoton pohjavesien pilaamiskielto. 
 
Suomessa on menossa EUn vesipuitedirektiivin (VPD) toimeenpanon ensimmäinen jakso 
(2010-2015) ja siihen on kirjattu, että nyt hyvässä tilassa olevien pohjavesien tila on turvattava, 
ja  
mikäli tilaei ole hyvä, niin se on saatava sellaiseksi v. 2015 mennessä. 
 
Hyväksyttävä taustamelutaso on vain 21,5-28,5 desibeliä. 
 
Hankesuunnitelma ja esitetty louhintanopeus olettaa, että Lemminkäinen onnistuisi valtaaman 
tällä Riipilään suunnittelemallaan louhoksella lähes puolet koko pääkaupunkiseudun 
kiviainestarpeesta 
 
Merkittävimmät maisemavaikutukset muodostuvat pohjoisen ja etelän suunnasta katsottuna, 
enimmillään maisemavaikutukset ulottuvat korkeintaan 2 km etäisyydelle. Kyse on 
selvityksenkin mukaan vaikutuksista, jotka ovat maa-aineslain 3 §:n (Ainesten ottamisen 
rajoitukset) vastaisia. Maa-ainesten otolle ei ole hyväksymisedellytyksiä suoraan lain 
perusteella. Maisemavaikutukset olisivat järisyttävät ja radikaalit neljä (4) kilometriä. 
 
Sivulla 73 todetaan Vuollejokisimpukasta: ”mikäli talviaikaan kiintoainetta irtautuu valuma-
alueelta, saattavat talvehtimiskoloon johtavat happireiät täyttyä sedimentoituvasta aineksesta ja 
siten aiheuttaa simpukoiden menehtymisen”. Tätä tulee arvioida tarkemmin selvityksessä.  
 
Liito-oravat ovat maa-aineslain mainitsema este nro 2 (merkittävä luonnonesiintymä). 
 
Asutus, asukasmäärät on laskettu kunkin vaihtoehdon louhinta-alueen reunasta, ei 
hankealueen reunasta. 
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YHTIÖN AIKEENA ON LUPAPAPEREISTA JA SELVIYKSISTÄ ESILLE KÄYDEN PITKÄAIKAISEN 
PYSYVÄN HAITALLISEN TOIMINNAN PERUSTAMINEN (vrt. Rudus Mäntymäki tyhjenemässä 600 vuodessa)  
 

Lupapapereista ja kaikesta valmistelusta ja selvityksistä ilmenee ja on ilmeisen realistista, että 
yhtiö tavoittelee edelleenkin koko 70 hehtaarin hankealuetta, vaikka nyt lupia haetaan ”vain” 20 
hehtaarin avolouhokselle. Tämäkin olisi valtava kaivannaisteollisuuden tuotantolaitos. Nyt alue 
on luontoa. Päätöksissä on huomioitva ikuiset ja pitkäaikaiset vaikutukset: viereinen Rudus 
Mäntymäki ja sen YVA:tut varannot tyhjenevät nykyisellä vuositahdillaan vasta 600 vuodessa.  
 

HANKE ON SUORAAN USEIDEN LAKIEN VASTAINEN JA HAKUPAPERIT LIITTEINEEN RÄIKEÄN 
VIRHEELLISIÄ JA PUUTTEELISIA JA TODELLISET VAIKUTUKSET OVAT PITKÄT JA KOHTUUTTOMAT 
 

Lakilistaukset edellisillä sivuilla kertovat miten monien lakien vastainen hanke on, keskeisimpinä maa-
ainestenottolain 3§ ja asetus 800 / 2010. Lähimmältä piha-alueelta on vain 25 m louhosalueelle 
(uudisrakennus, Rosbacka). Asetus 800 / 2010 määrää, että etäisyyttä on jäätävä vähintään 300 m, 
mikä ei täyty, eli hanke on asetuksen vastainen. Myös Rosbackan tilan tilakeskuksen päärakennus on 
jatkuvassa käytössä ja vapaa-ajanasuntona, mihin etäisyyden tulee olla asetuksen mukainen, nyt niin ei 
ole ja louhosalueen rajaus on asetuksen vastainen. Myös heti itäpuolella oleva talo on asuinkäytössä. 
 
Hanke on suoraan kaavoituksenvastainen ja estäisi alueiden käyttöä kaavoituksessa varattuun 
tarkoitukseen. Toteutuessaan hanke estäisi mm. alueella kulkevan tärkeän maakunnallisen ekologisten 
yhteyden. Alueen läpi kulkeva Nuuksion ja Keski-Uudenmaan välinen yhteys on seudullisesti erittäin 
tärkeä eikä sen sijainnille ole vaihtoehtoja. Yhtiö esittää monia teetättämiään selvityksiä, mutta edes 
nisäkässelvitystä ei ole tehty, vaikka alueella kulkee tärkeä maakunnallinen virheryhteys ja alueella ja 
viheryhteydellä on todennettu jopa rauhoitettujen suurpetojen ilvesten kulkureittejä. 
 
Hankkeella olisi pitkäaikaiset sosiaaliset ja taloudelliset vaikutukset alueen asukkaille. Myöskään edes 
terveysvaikutuksia ei ole arvioitu lainkaan realistisesti. Toiminnasta aiheutuva liikenne kuljetusten ja 
työkoneiden muodossa lisää paikallisia päästöjä moninkertaiseksi. 400 rekka-automatkaa 
vuorokaudessa ja koneiden ja laitteiden toiminta aiheuttaa mittavat päästöt ja paikalliset laskeumat ja 
saastuttavat alueen ja seudun luontokohteet. Melu, pöly ja tärinä tulevat muuttamaan erityisesti 
lähiasukkaiden elämän piinalliseksi ja niillä on suorat vakavat vaikutukset ihmisten terveyteen – ja 
tietysti myös luonnon. Melu ja tärinä vaikuttavat kilometrien säteellä. Melun terveysvaikutuksia on tutkittu 
laajasti ja sillä on havaittu olevan kytkös esim. sydän- ja verisuonitautien riskiin, verenpaineen nousuun, 
unettomuuteen ja stressiin (https://www.thl.fi/fi/web/ymparistoterveys/melu). Keinoja melusaasteen 
vähentämiseksi etsitään (http://www.ym.fi/download/noname/%7BF0DE1865-6DCE-483D-A3D6-
A959B37B1173%7D/97005). Louhoksen aiheuttama melu toisi haitat käytännössä asukkaitten 
pihapiiriin ja olisi luonteeltaan liikennemelua huomattavasti haitallisempaa. Ajoittain paljon 
voimakkaampaa ja aiheuttaen lisäksi tärinää. Elinkelvottomat olosuhteet, tärinä ja melu ja pöly ja häiriöt 
tulisivat jatkumaan käytännössä vähintään vuosikymmeniä, aamukuudesta iltakymmeneen, pidempään 
kuin ihmisten loppuelämä ja jopa asukkaiden lasten loppuelämän ajan. Tämä on täysin kohtuutonta.  
 
Hanke tulee tuhoamaan ja saastuttamaan viereiset luonnonsuojelualueet ja vaikuttamaan radikaalisti 
niiden ekosysteemeihin. Valuma-alueiden muutokset ja pintojen korkeusmuutokset ovat dramaattisia ja 
niiden vaikutukset on vääristelty ja vähätellyt epärealistisesti. Näin pitkäkestoinen ja syvälle kallioperään 
ulottuva louhintatoiminta vaikuttaa myös pohjavesien virtauksiin ja veden laatuun. Pahimmillaan useiden 
aluella olevien porakaivojen vesi saattaa pilaantua kulkeumista tai virtausten muuttuessa vedensaanti 
saattaa kokonaan estyä. Kaikki tämä yhdessä tuhoaa kokonaiset kaupunginosat ja niiden tulevaisuuden 
elinkelpoisuuden ja romahduttaa lisäksi lähialueen tonttien ja asuntojen arvon, mistä asukkaat joutuvat 
kärsimään omaisuutensa arvon huomattavana häviämisenä. Vaikutukset ovat täysin kohtuuttomat. 
 
Kaiken kaikkiaan hanke on täysin perusteita vailla ja lisäksi vielä turha, koska jo olemassaolevista 
louhimoista on kivimateriaalia saatavissa pääkaupunkiseudulle yli 100 vuodeksi. 
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LYHYESTI KIVIVARANNOISTA JA TARPEESTA JA MÄÄRISTÄ (PÄÄOSIN 2010 LAUSUMASTAMME):  
 
UUSIA, TURHIA LOUHOKSIA EI PIDÄ ENÄÄ AVATA LUONTOON JA KAAVOITETUN LAILLISEN  
ASUTUKSEN KESKELLE, KOSKA PERUSTEITA EI OLE 
 
SYVÄLOUHINNAN KEHITTYMINEN 100 METRIIN ASTI SUURENTAA VARANTOJA ENTISESTÄÄN 
 
PÄÄKAUPUNKISEUDULLA EI OLE MINKÄÄNLAISTA PULAA KALLIOKIVIAINEKSISTA: VANHOJEN JA  
JO VIREILLÄ OLEVIEN HANKKEIDEN KIVIMÄÄRÄ (LUVAT + YVAT) ON 163 miljoonaa k-m3 

 

Tosiasiassa pääkaupunkiseudulla ei ole minkäänlaista pulaa kalliokiviaineksesta kuten liitteenä  
(s. 28-32) oleva luettelo ”Merkittävimmät kalliokiviainesten ottoalueet, joista toimitetaan kiviaineksia 
pääkaupunkiseudulle” osoittaa (liite 1). Tiivistelmä liitteen tiedoista alla olevassa taulukossa. 
 

Kohdealueet (10 aluetta) sijoittuvat pääkaupunkiseudun reuna-alueille tai lähiympäristöön ja niiden 
todelliseksi kiviainesvarannoksi arvioidaan 258,11 milj. m3ktr. Tästä määrästä 163 milj. k-m3 
on jo luvitettua ja/tai ”yvattua” kaavoituksessa oikeille paikoille. Siirtymällä mahdolliseen 
kallionsyväottoon entistä laajemmin, voidaan ottomääriä vielä oleellisesti lisätä alla olevasta. 
 

 
YHTEENVETO KOHDEALUEISTA   

KOHDEALUE 1. Kulmakorpi-Espoo: 29,00 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 2. Mäntymäki, Nurmijärven Metsäkylä / Palojoki, lähellä Vantaan rajaa: 16,70 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 3. Senkkeri Tuusula, Vantaan rajalla: 80,10 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 4. Focus Tuusula (lentokentän pohjoispuolella), lähellä Vantaan rajaa: 9,42 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 5. Bastukärr Sipoo, Keravan rajalla:  31,89 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 6. Sipoo Nikkilä – Porvoo Kulloo: 39,30 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 7. Sipoo-Pornainen raja-alue: 20,47 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 8. Numminen Mäntsälä: 22,00 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 9. Kirkkonummi-Siuntio raja-alue: 4,16 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 10. Vantaa, lentokentän lounaispuoli Voutila ja Viinikkala: 5,07 milj. m3ktr 

Yhteensä 258,11 milj. m3ktr 

 
  
Kaikki kohteet sijoittuvat joko Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavassa esitetyille alueille, 
joissa sijaitsee merkittäviä kallioalueita, tai ne sijoittuvat Itä-Uudenmaan 15.2.2010 
vahvistetun maakuntakaavan kalliokiviainesten ottoa tai sitä mahdollistaville alueille 
(EOk, EOk/TP, EOk/TT, EOk/EJ, TP/r). Lisäksi lähes kaikkien näiden kohteiden jälkikäyttönä 
on joko ylijäämämaiden läjitys tai muu yhteiskunnan edellyttämä hyötykäyttö.  
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LISTATUT KESKEISET KALLIOKIVENOTTOALUEET: SAMA KARTTA ON AIEMMASSA LAUSUNNOSSA 
=> KALLIOKIVIAINEKSESTA EI OLE MINKÄÄNLAISTA PULAA PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 
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LISTATUT KESKEISET KALLIOKIVENOTTOALUEET: VIISI KESKEISINTÄ JO TOIMIVAA OTTOALUETTA 
=> 25 KM KAARET VIIDEN KESKEISEN PÄÄKAUPUNKISUDUN OTTOALUEEN YMPÄRI OSOITTAVAT MITEN 
HYVIN KOKO PÄÄKAUPUNKISEUDUN SEKÄ KEHYSKUNTIEN KIVIAINESTARPEET TULEVAT JÄRKEVÄSTI 
KATETTUA LYHYIDEN AJOMATKOJEN PÄÄSTÄ JO TOIMIVISTA USEISTA LAILLISISTA 
KAAVOITUKSENMUKAISISTA LOUHOKSISTA: näiden pelkästään viiden louhoksen ja säteen alueella mukana 
- Kulmakorpi, Espoo, myös lähellä Kirkkonummea 
- Mäntymäki, Nurmijärven Metsäkylässä, aivan lähellä Vantaan rajaa  
- Senkkeri, Vantaan ja Tuusulan rajalla 
- Keskisen Vantaan useat kivenottopaikat, useita yhtiöitä, mukaan lukien Lemminkäinen Infra 
- Bastukärr, Vantaan ja Sipoon / Keravan rajamailla 
 
KIVIAINEKSISTA EI OLE MINKÄÄNLAISTA PULAA EIKÄ OLE MINKÄÄNLAISIA ONGELMIA SAADA KIVEÄ 
KAIKKIALLE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA JA KEHYSKUNNISSA – PÄINVASTOIN, RAKENNUSPAIKOILTA 
AJETAAN KOKO AJAN RAHANARVOISTA KIVITAVARAA MYÖS MAANLÄJITYSPAIKOILLE, mm. ja Petikkoon, 
MIKÄ ON KÄYTTÖKELPOISTEN JA KIERRÄTETTÄVIEN KIVIAINESTEN HAASKAUSTA, HUKKAA JA HUONOA 
YHTEISKUNNALLISTA RESURSSIEN JA LUONNONVAROJEN KÄYTTÖÄ 
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TARVE PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 
AIEMMAT LAUSUNNOT JA MYÖS AIVAN UUSIMMAT 2014-2015 TIEDOT HELSINGIN KAUPUNGIN 
ESITYKSESTÄ = MASSAKIVEN KÄYTTÖ PÄÄKAUPUNKISEUDULLA (ELY-KESKUKSET, NOTTO-
REKISTERI): TARVE / KULUTUS ON VAIN NOIN 2 milj. k-m3 / vuodessa 

Lähde: ELY-keskukset, Notto-rekisteri 2012, 2013, 2014 / Helsingin kaupungin massakoordinaattori Mikko Suominen, 
esitelmä Helsingin massat 2.11.2015 

 
TODELLINEN NEITSEELLISEN MASSAKIVEN MAA-AINESLAIN MUKAINEN OTTO  
UUDELLAMAALLA ON VAIN NOIN 2 milj. m3ktr VUODESSA 

 

Uudellamaalla ja Itä-Uudellamaalla otettiin SYKE:n osoittamien tilastojen (maa-aineslakiin 
perustuvat ottoalueet) mukaan kalliokiviainesta seuraavasti: 
 
 UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN TODELLINEN KALLIOKIVEN OTTO 2000-2009 
 

Vuonna 2000 2,2 milj. m3ktr 
Vuonna 2001 2,3 milj. m3ktr 
Vuonna 2002 3,0 milj. m3ktr 
Vuonna 2003 1,9 milj. m3ktr 
Vuonna 2004 2,3 milj. m3ktr 

 Vuonna 2005 2,3 milj. m3ktr 
 Vuonna 2006 1,9 milj. m3ktr 
 Vuonna 2007 2,5 milj. m3ktr 
 Vuonna 2008 2,4milj. m3ktr  
 Vuonna 2009 1,7 milj. m3ktr (arvio myynnin pudotuksesta -28,3 %, Infra ry) 

 

Lähde: Suomen ympäristökeskuksen tilastot / Ympäristö-lehden Tilastot (www.ymparisto.fi) 
 
 
 

 
 

Luonnosta louhittavan uuden massakiven ottotarve Uudellamaalla ja Itä-
Uudellamaalla on korkeintaan 2 milj. m3ktr luokkaa / vuodessa.  
 

Lähde: Suomen ympäristökeskuksen tilastot / Ympäristö-lehden Tilastot (www.ymparisto.fi) 
 
 
HANKKEEN PERUSTELUT OVAT RÄIKEÄSTI VIRHEELLISIÄ 
 
LEMMINKÄISEN TEETÄTTÄMÄ JA MAKSAMA YVA-SELOSTUS ANTAA TÄYSIN PÄINVASTAISEN KUVAN  
KIVIAINESTEN TARPEESTA JA OTTOMAHDOLLISUUKSISTA MITÄ ON TODELLISUUS  

 
Kohta 1.4 Hankkeen perustelut s. 20-24 kiviainesten tarpeesta Uudellamaalla ovat räikeän 

virheellisiä, kuten vuosien 2004-2007 kiviainesten ottoa koskevat Suomen ympäristökeskuksen 

(SYKE) laatimat tilastot osoittavat, samoin erityisesti taulukot kiviainesten ottomahdollisuuksista 

ja arvioit kiviainesvarantojen riittävyydestä ovat vertaansa vailla antaen lukijalle täysin 

päinvastaisen kuvan kuin mikä on todellisuus.  

 
Syntyneen kiviaineskulutusharhan johdosta on jo nyt useilta ns. hyötykäyttöön perustuvilta 
kallionlouhintakohteilta pohja pois.  
 

On täysin perusteetonta tuhota luontoa ja kaupunginosia ja avata vielä uusia 

louhintakohteita, koska jo toimivien louhosten varannot riittävät yli 100 vuodeksi.  
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MAA-AINESLAIN MUKAISET TODELLISET OTTOMÄÄRÄT PÄÄKAUPUNKISEUDULLA 
 

Edellä oli tarkasteltu kalliokiviainestenottoa Uudellamaalla. Seuraavassa keskitytään 
pääkaupunkiseudun osuuteen, mikä on keskeistä Lemminkäisen hanketta arvioitaessa. 
 

Kun Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan maakuntien maa-ainestenottotilastoja tarkastellaan vielä 
tarkemmin kunnittain kalliokiviaineksen osalta, joudutaan toteamaan, että esitetyt kuvitelmat 
pääkaupunkiseudun kiviainestarpeesta ovat todella harhaisia ja antavat väärän kuvan. 
 

Pääkaupunkiseudulta (Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen) ja relevanteista lähimmistä raja-
ja lähikunnista (Kirkkonummi, Nurmijärvi, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Pornainen, Sipoo sekä 
Porvoo) otettiin maa-aineslain mukaisilta ottoalueilta kalliokiviainesta seuraavasti: 
 
 
 PÄÄKAUPUNKISEUDUN SEUTU, TODELLINEN KALLIOKIVEN OTTO 2004-2008 
 

2004 1 533 237 k-m3 = 4,14 milj. tn 
2005 1 481 395 k-m3 = 4,00 milj. tn 
2006 1 456 363 k-m3 = 3,93 milj. tn 
2007  1 262 050 k-m3 = 3,41 milj. tn 
2008 1 145 197 k-m3 = 3,09 milj. tn 

 
Lähde: ELY-keskus, aluehallinnon tietohallintopalveluyksikkö (AHTI) 

 
 

Kaikki edellä mainittu kiviaines on ns. massakiveä, joten kiven ominaispainona yksikön 
muuntamisessa on käytetty kerrointa 2,7 tn/k-m3. 
 
Myös Mäntsälän eteläosista ajettiin kalliokiviainesta pääkaupunkiseudulle. Voidaan olettaa, että 
tämä Mäntsälästä ajettu kiviaines vastaa suunnilleen sitä määrää, mitä em. luettelossa 
lähikunnissa (250 000 asukasta) käytettiin kalliokiviainesta. Näin ollen luettelon kuutiomäärät 
osoittavat pääkaupunkiseudun kulutusta. Muualta pääkaupunkiseudulle ajetun 
kalliokiviaineksen määrä on ollut hyvin vähäistä pitkien kuljetusmatkojen takia. 
 
 

 
TILASTOT OSOITTAVAT ETTÄ OTTOTARVE ON VÄHENTYNYT VUOSI VUODELTA 
 
Edellä olevat tilastot osoittavat, että maa-aineslain mukaisilta ottoalueilta 
pääkaupunkiseudulla käytettävän kalliokiviaineksen määrä on vuosi vuodelta 
laskenut, ollen vuonna 2008 noin 3 tonnia / asukas.  
 

Päättäjien ja yhteiskunnan on huomioitava, että Lemminkäisen YVA-selostuksen 
perusteluissa käytetään moninkertaisia, eri asiaa kuvaavia, lukuja ja yksikköjä 
hämäävästi —  jotta lukijoita ja päättäjiä johdettaisiin jykästi harhaan ja syntyisi 
illuusio liian suuresta kivitarpeesta, kasvavasta käytöstä ja kivipulasta.  
 
Lemminkäisen raportin harhaanjohtavuudet eivät ole lainkaan totta, vaan 
luonnosta otettavan kiven ottomäärät laskevat todellisuudessa koko ajan, samoin 
kivivarannot ovat valtavat ja minkäänlaista kivipulaa ei todenteolla ole. 
 
TOINEN TRENDI ON SYVÄLOUHINNAN KEHITTYMINEN JOPA 100 M ASTI 
Syvälouhinnan kehittyminen lisää nykylouhoksten kivenottomahdollisuuksia edelleen.  
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YVA-SELOSTUKSESSA LUKIJALLE ”TARJOILITAVA” RIITTÄMÄTTÖMYYSHARHA ON 113-KERTAINEN: 
 

 

VUOSITTAINEN TARVE   VUOSITTAINEN TARVE 
RELEVANTTI OTTOTILASTO:   LEMMINKÄISEN YVA-SELOSTUS: 
 

Maa-aineslain mukainen    Lemminkäisen perusteluissa käyttämä 
massakivenottoTILASTO: alueena  ”yleisluku” koko Uudenmaan kaikesta eri 
pääkaupunkiseutu (Helsinki, Espoo,  kiviainesten käytöstä: hiekat, sorat, 
Kauniainen, Vantaa ja relevanteimmat  kovakivet, massakivet, sisältäen maa- 
lähimmät lähi-/rajakunnat (mm. Sipoo,  aineslainmukainen otto ja paljon kiveä  
Tuusula, Nurmijärvi, Kirkkonummi),   tuottava ns. ylijäämälouhe, rakennus- 
joista kiveä otetaan pk-seudulle:  paikoilta louhittavat, tunnelikivet jne.: 
 

1,1 milj. k-m3 / vuodessa  9,0 milj. k-m3 / vuodessa  
 

 

 

MARKKINOILLA OLEVA KIVIMÄÄRÄ:  LEMMINKÄISEN YVA-SELOSTUS: 
 

Voimassa olevat luvat + YVA:t:  Lemminkäisen perusteluissa käyttämä, 
maa-aineslain mukaiset ottoalueet,  vanhentunut ja nopeasti kehittyvään  
massakivenoton 10 relevanteinta,  tilanteeseen eli vireillä ja lupa-vaiheissa  
kaavoitukseen perustuvaa kohdealuetta   oleviin lukuisiin kivenottohankkeisiin  
pääkaupunkiseudulla ja lähialueilla:   nähden täysin harhaanjohtava luku: 
 

162,8 milj. k-m3   11,3 milj. k-m3  
 

===================================    HARHA       =================================== 
                               113-kertainen 

=> riittää 148,00 vuodeksi  => riittää 1,26 vuodeksi 
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KAAVOITUKSEN VASTAISUUS 
 

Radikaalein ja räikein vastaisuus oikeusturvan kannalta on kaavoituksenvastaisuus, 
josta on laajasti eri lausunnoissa. Hanke ei saa ohjata kaavoitusta eikä hoitaa 
”kaavoitusta” yhteiskunnan puolesta. Alueidenkäytön suunnittelu on demokraattisen 
kaavoituksen tehtävä. Kaavoituksessa sovitaan yhdessä etukäteen mitä mihinkin 
alueelle on tulossa ja sallittua. Nyt haettu toiminta ei sovi haettuun kohtaan lainkaan. 
 
- Maakuntakaavoituksessa alue on keskellä maakunnallista viherväylää ja viheryhteyttä. 
 

- Maakuntakaavoituksessa alue EI ole maakuntakaavoituksessa varattua kivenottoaluetta. 
 

- Yleiskaavassa alue on maa- ja metsätalousaluetta: on ilmiselvää, että hankkeessa ei ole 
kyse metsätilanhoidosta eli hanke on kaavoituksen vastainen. 
 

- Yleiskaavassa aivan alueen vieressä kulkee ratsastusreitti ja ympärillä on laillista asutusta, 
luonnonsuojelualueita ja mm. viljelystä, maa- ja metsätilanhoitoa ja muuta laillista jo perustettua 
kaavoituksenmukaista yritystoimintaa. On ilmiselvää, että hanke estäisi alueidenkäyttöä 
kaavoituksessa osoitettuihin tarkoituksiin, mikä on suora kieltoperuste (maa-aineslain 3§ ja 
ottamisen rajoitteet). 
 

On ymmärrettävä, että kyseessä olisi erittäin pitkäaikainen haitta ja käytännössä lopullinen 
vaikutus. Luonnon osalta tuho olisi täydellinen, lopullinen ja peruutttamaton. Aivan viereisen 
Rudus Mäntymäen (2,5 km päässä) jo toimivan louhoksen pelkästään YVA:tun varannon 
tämänhetkinen vuositasoinen tyhjenemisnopeus kuvaa kiviaineksesta olevaa ylitarjontaa: 
kestää 600 vuotta ennen kuin Rudus Mäntymäen yvattu määrä on nykytahdilla saatu louhittua 
ja markkinoille. Kyse ei todellakaan ole lyhytaikaisesta eikä väliaikaisesta toiminnasta. 
Lupapapereista paistaa läpi pitkäaikainen ja kiinteän haitallisen toimintojen alueen 
perustamisen intressi. 
 

Hanke estäisi alueiden käyttöä kaavoituksessa osoitettuihin laillisiin tarkoituksiin. 
Ympärillä on luonnosuojelualueita, runsaasti asutusta, viljelystä, metsänhoitoa, 
liiketoimintoja, ja muita toimintoja, joiden laillista kaavanmukaista käyttöä kaavoissa 
varattuihin tarkoituksiin hanke estäisi ja vaikeuttaisi. Tämä ei ole sopivaa eikä lakien ja 
säädösten ja kaavoituksen tarkoittamaa - ja tämä on suora kieltoperuste. Hanke on kaikkia 
yhteiskunnan aikaisempia ja muita sitoumuksia vastaan (kaavoitus, luonto, asutus, muu 
liiketoiminta, viljelys, ratsutilan pito, yleiskaavan ratsastusreitti aivan rajalla, metsänhoito jne.) 
 
Yksittäinen hanke ei saa ohjata eikä lukita eikä pirstoa alueidenkäyttöä ja laillisen kaavoituksen 
suunnittelua pitkällä aikajänteellä yhteiskunnan puolesta. Tämä on myös Vantaan kaupungin 
kanta (Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta 14.3.2016): 
  
”Kaavaehdotuksessa ottoalueelle on merkitty maakunnallisesti ja seudullisesti merkittävä 
viheryhteystarve, jonka tarkoituksena on varmistaa ekologisen yhteyden säilyminen Nuuksion 
ja Petikon metsäalueilta Hämeenlinnanväylän poikki Riipilän pohjoisosien metsäalueiden kautta 
itään. Maastollisesti sopiva paikka vihersillalle on hankkeen kohdalla. Vuoden 2016 alusta on 
käynnistynyt yleiskaavan ajantasaisuuden arviointi, jonka pohjalta yleiskaavaa tullaan 
tarkistamaan. Samassa yhteydessä selvitetään maakuntakaavan muuttuneet lähtökohdat 
yleiskaavoitukselle alueella. Suunnittelussa on tämän alueen osalta sovitettava yhteen niin 
asumisen ja työpaikkojen tarpeet, kuin myös ekologiset yhteydet ja liikennejärjestelyt”  
(Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta 14.3.2016). 
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”Ympäristönsuojelulaissa (YSL, 86/2000, 6 §) säädetään, että toiminnan sijoituspaikan 
soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen ja tuleva, 
oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset. 
Kaupunki katsoo, että hanke on ristiriidassa niin voimassaolevan maakuntakaavan kuin myös 
4. vaihemaakuntakaavaehdotuksen kanssa ja vaikeuttaa siten myös alueen tulevaa yleis- ja 
asemakaavoitusta” (Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta 14.3.2016). 
 
”Alueen järkevä ja kestävä suunnittelu edellyttää, että maankäyttöä voidaan suunnitella 
yhtenäisenä kokonaisuutena, eikä sitä pirstota suunnittelemattomasti yksittäisillä hankkeilla. 
Kaupunkisuunnittelulautakunta vastustaa ympäristöluvan sekä maa-ainesluvan myöntämistä 
Lemminkäinen Infra Oy:n maa-ainesottohankkeelle” (Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunta 
14.3.2016). 
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HANKESUUNNITELMAN TÄYSI MAA-AINESLAIN VASTAISUUS KAIKKIEN LAIN RAJOITTEIDEN MUKAAN 
 

Mikäli Lemminkäinen Infran suunnittelema louhos saisi toimintaluvan, rikkoisi se suoraan myös 
maankäyttö- ja rakennuslain 3 pykälää, mikä jo yksinään on aivan yksiselitteinen peruste hylätä 
hanke, ja riittää täten koko louhoshankeen kieltoperusteeksi. Alueen luonnonolosuhteisiin ja 
hankesuunnitelmaan tutustuessa käy nopeasti ilmi, että Lemminkäinen Infran louhoshanke 
rikkoisi jokaista maa-aineslain 3§:ssä määriteltyä ainesten ottamisen neljää (4) rajoitusta: 
  

”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. 

 

1) Avautuva kaunis maisemakuva turmeltuisi sekä pohjoisessa Palojoen Taaborinvuorelle 
vievältä Metsäkyläntieltä järisyttävänä maisemamuutoksena, että etelän suunnassa olevasta 
Vantaanjokilaaksosta päin (Vantaanjokilaakson kulttuurihistoriallisesti arvokas 
perinnemaisema) ja itse vuorelta alas, erityisesti pohjoiseen, kohti Metsäkylän perinnemiljöötä. 
  

2) Alueella elää todennetusti sekä liito-oravia että harvinaisia lepakoita, jotka kummatkin ovat 
EU:n erittäin tarkasti suojeltuja lajeja, joiden levähdyspaikkojenkin hävittäminen on yksinään jo 
lupien myöntämisen estoperuste, ja maa-aineslain rajoitteissa tarkoitettu hankkeesta aiheutuva 
erikoisten luonnonesiintymien tuhoutuminen. 
  

3) Alue on osa laajempaa maakunnallista ekologista verkostoa ja yhteyttä, joka katkeaisi ja 
tuhoutuisi, mikäli "pieninkään" (20 hehtaarin!) louhosvaihtoehto VE3 saisi minkäänlaisen luvan. 
Koska vaikutukset olisivat huomattavia ja laajalle ulottuvia, hankkeesta olisi laissa määriteltyjä 
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. 
  

4) Kaikki alueen kotitaloudet, maatilat ja yritykset saavat vetensä omista kaivoista. 
Avokivikaivoshanke aiheuttaisi muutoksia pohjavesiolosuhteissa, ja muuttaisi virtaussuuntaa 
kohti louhosta. Näin ollen, myöskin pohjaveden laatu ja antoisuus vaarantuisi.  
  
Hanke onkin miltä kannalta tahansa katsottuna täysin lakien ja asetusten vastainen ja 
ristiriidassa paitsi luonnon, myös demokraattisesti säädettyä kaavoitusta vastaan, sekä seudun 
vuosisataista asutusta ja maanviljelyä kohtaan, yhteiskunnan suunnitelmiin ja myöntämiin 
aiempiin lupiin perustuvaa uudisrakennusta ja -asutusta vastaan, ja seudulla jo toimivaa 
liiketoimintaa vastaan — jotka kaikki ovat yhteiskunnan aikaisempia sitoumuksia, johon 
Lemminkäisen yrittämä louhos, ”väärä palapelin pala”, ei vain kertakaikkisesti sovi.  
 
Hanke estäisi ja vaikeuttaisi alueiden käyttöä kaavoituksessa varattuihin tarkoituksiin. Tämä on 
suora kieltoperuste hankkeelle. 
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TOIMINNAN SIJOITTAMINEN ON PÄÄOSIN VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 800/2010 VASTAINEN 
 

Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 3 § säätää toiminnan sijoittumisesta. Asetuksen 2 momentin 
mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava siten, että melua tai 
pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen käytettävään rakennukseen tai sen 
välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle 
alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 metriä. 
 
Asetuksen tarkoittama 300 metrin suoja-alue lähimpien asuinrakennusten kulmista mitattuna on esitetty 
kuvassa 1. Lemminkäinen Infra Oy:n esittämän ottoalueen osa, jolla louhinta ei tule kyseeseen, on 
osoitettu kuvassa vinoviivoituksella.  
 
Lähimmältä piha-alueelta on vain 25 m louhosalueelle (uudisrakennus, Rosbacka). Asetus 800 / 2010 
määrää, että etäisyyttä on jäätävä vähintään 300 m, mikä ei täyty, eli hanke on asetuksen vastainen. 
Myös Rosbackan tilan tilakeskuksen päärakennus on jatkuvassa käytössä ja vapaa-ajanasuntona, mihin 
etäisyyden tulee olla asetuksen mukainen, nyt niin ei ole ja louhosalueen rajaus on asetuksen 
vastainen. Myös heti itäpuolella oleva talo on asuinkäytössä. 
 
Rosbackan tilalle 4:6 rakenteilla olevan omakotitalon sijainti on otettu huomioon 
suunnittelutarveratkaisupäätöksen (liite 3) karttaliitteen mukaisesti. Tilalla 4:522 oleva asuinrakennus on 
tarkastelussa mukana, koska se on asuinkäytössä. Myös luoteessa olevat lähimmät rakennukset ovat 
tarkastelussa mukana, koska rakennuksia käytetään ja ne ovat erityisen meluherkässä paikassa. 
Oleskeluihin tarkoitettuja piha-alueita ei ole otettu huomioon. Lähimmän rakennuksen piha-alueelle on 
vain 25 metriä hankealueelta. 
 
Myöskään ei ole otettu huomioon Lamminsuon suojelualuetta, jolla ihmisiä retkeilee ja jolla järjestetään 
myös opetusta ja opintoretkiä, ja joka myös voidaan katsoa muuksi häiriölle alttiiksi kohteeksi, johon 
etäisyyttä tulee jäädä vähintään 400 metriä. Suunnitellusta ottoalueesta jää jäljelle <2,2 ha. Tällaisen 
pienen ottoalueen perustaminen ei ole kestävän kehityksen mukaista ja sijoituspaikan sopivuutta 
arvioitaessa on otettava huomioon YSL 11.2 § 5-kohta muut mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
Suunniteltu sijoittaminen ei ole asutukselle aiheutuvien vaarojen ja luonnolle aiheutuvien vahingollisten 
vaikutusten johdosta myöskään maa-aineslain 3.3 § mukaista. Lisäksi alueen rajalla kulkee yleiskaavan 
ratsastusreitti, jota pitkin kulkee opetus- ja terapiaratsastusryhmiä läheiseltä Luhtajoen ratsutilalta: 
tämäkin yleiskaavanmukainen toiminne on asetuksessa tarkoitettu muulle häiriölle altis kohde, johon 
etäisyyttä tulee olla 400 m. Myös Riipilän metsän luonnonsuojelualue / vanhojen metsien suojelualue on 
samalla tavoin muulle häiriölle altis kohde, vaikka Lemminkäinen ja sopimuskumppaninsa Ulla Tolosen 
tekemien oikeustoimien keinoin onkin ”onnistunut” saamaan koko luonnonsuojelualueen statuksen 
väliaikaisesti kyseenalaiseen valoon, juuri lupaprosessien hakuajan aikoihin, vaikka on jo tiedossa, että 
ELY-keskus on jälleen jo käynnistämässä samaa luonnonsuojelualueen perustamista Lemminkäisen 
tempusta huolimatta. 
 
Lemminkäinen Infra Oy:n käyttämän konsultin Rambollin muistiossa 29.1.2013 on uuden rakennuksen 
sijainniksi ilmoitettu 25 m suunnitellun louhinta-alueen rajasta (s. 2), mikä olisi jopa 62 m lähempänä 
ottoaluetta kuin oheisessa tyarkastelussa. Rambollin muistion liitteestä 1 ilmenee, että etäisyys louhinta-
alueesta Rosbackan tilan päärakennukseen on 170 m.   
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Kuva 1. Lemminkäinen Infra Oy:n ottoalue ja lähimmistä asuinrakennuksista määritetyt suojaetäisyydet 300 
m, jolla kivenlouhintaa ei asetuksen 800/2010 3 §:n mukaan sallita (vinoviivoitettu alue). Uudisrakennuksen 
piha-alueelta on vain 25 metriä louhosalueelle. 
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SUUNNITELTU TOIMINTA ON YSL 49.1 § 2)-KOHDAN VASTAINEN 
 
Riipilän metsän luonnonsuojelualue / Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluneen Riipilän 
metsän (AMO010348), jonka sijainti ottoalueeseen nähden on esitetty kuvassa 2, luonnonarvot 
on esitetty Uudenmaan ELY-keskuksen luonnonsuojelualueen rauhoituspäätöksessä 
UUDELY/68/07.01/2013 2.9.2013 (liite 2).  
 
Vaikka osa luonnonarvoista (vanhaa metsää) on ilmeisen tarkoituksellisesti jopa hävitetty, 
useat suojelupäätöksen mukaiset luonnonarvot ovat edelleen olemassa. Alue on suoraan 
maakunnallisella viherväylällä ja myös tärkeä eläinten kulkureitti ja jopa suurpetojen kuten 
rauhoitettujen ilvesten retistöä. Tämä ekologinen käytävä on seudullisesti erittäin tärkeä eikä 
sen sijainnille ole vaihtoehtoja.  
 
Sillä, että hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen suojelupäätöksen (juurikin Lemminkäisen ja 
sopimuskumppaninsa maanomistaja Ulla Tolosen ilmeisen tarkoitushakuisella oikeuteen 
haastamistempulla), ja että hallinto-oikeus palautti asian ELY-keskukselle uudelleen 
valmisteltavaksi ja sillä, että Riipilän metsällä ei ole katsottu olevan maakunnallista merkitystä, 
ei alueen luonnonarvojen huomioon ottamisessa maa-aineslain ja luonnonsuojelulain 
tarkoittamilla tavoilla katsota olevan merkitystä.  
 
On ilmiselvää, että alueelta löytyy merkittäviä suojeltavia luonnonarvoja ja suunniteltu 
toiminta on YSL 49.1 § 2)-kohdan vastainen.  
 
On ilmiselvää, että Riipilän metsä olisi tälläkin hetkellä 2.9.2013 rauhoitettu luonnonsuojelualue, 
ellei Lemminkäinen ja sopimuskumppaninsa Ulla Tolonen olisi täysin tarkoitushakuisesti 
haastaneet rauhoituspäätöstä oikeuteen – saadakseen itse rahaa luonnosta, ja tuhotakseen 
tämän luonnonsuojelualueen ja jopa poistaakseen tämän pääosin yhteiskunnan eli Vantaan 
kaupungin omistaman luonnonsuojelualueen heidän tavoitteidensa ja louhoshankkeen ”edestä” 
- huippujuristien laatimin paperein ja konstein. 
 
Uusimpien jo 2016 vahvistuneiden tietojen mukaan ELY-keskus on tehnyt lisäselvityksiä ja 
valmistelee uutta rauhoituspäätöstä.  

Yhtä ilmiselvää on, että Riipilän metsän vanhojen metsien suojelualueen alkuperäinen laajempi 
rajaus Hämeenlinnan moottoritien laitaan asti olisi edelleen voimassa, ja osa nykyistä 
luonnonsuojelualuetta, ellei Lemminkäinen olisi lobannut vuosia väheksyäkseen ”edessään” 
olevan Riipilän metsän suojelualueen luontoarvoja yrittäessään jyrätä tietä hankealueelle Riipilän 
metsän läpi. Helmikuussa 2016 on viimeksi todennettu jopa rauhoitettujen suurpetojen ilvesten 
käyttävän juuri tätä suojelualueesta Lemminkäisen toiveesta ”poistettua” moottoritien viereistä 
osaa reitistönään. Myös ilves on EU:n luontodirektiivin IV-liitteen tarkasti suojelema laji ja sen 
levähdys- ja elinpaikkojen hävittäminen on kiellettyä. Ilveksiä on säännöllisesti myös suoraan 
Königstedtin vuoren hankealueella. Tästä on runsaasti havaintoja. Alue on täysin sopimaton 
louhokselle. YVA täydennysselvitys, s.12 ”Ottoalueella ja sen ympäristössä oli maastokäynnin 
ajankohtana havaittavissa suhteellisen runsaasti hirvieläinten kulkujälkiä”. YVA 
täydennysselvitys, s.15: ”Kummallakin puolella tunnelia tulisi säilyttää suojaisaa kasvillisuutta ja 
huolehtia siitä ettei tunnelille sijoiteta eläinten liikkumista rajoittavia rakenteita”. Selostuksesta ei 
selviä, miten viherkäytävän suojaavat rakenteet toteutetaan ja kuka niiden toteutuksesta vastaa. 
 
Luonnonsuojelulain tarkoittamia kielteisiä maanottolupapäätöksiä on tehty lukuisia 
myös ilman että kyse on ollut luonnonsuojelulain 10 §:n tarkoittamasta suojelualueesta 
tai maakunnallisesta kaavaan merkitystä suojelualueesta.  
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Kuva 2. Ottoalueen (punainen raja) sijoittuminen Riipilän suojelumetsään (viivoitettu alue) ja Lamminsuon 
suojelualueeseen (lännessä) nähden.  
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Suunniteltu louhinta on johtamassa siihen, että luonnontilaiset valumat Riipilän metsään ja sillä 
olevaan puroon poistuvat. Vedet kertyvät louhosalueen pohjalle ja niitä ollaan hakemuksen 
mukaan johtamassa pois lounaiskulmasta Lamminsuon suojelualueelle. Muutoksen 
seurauksena koko Riipilän suojellun metsäalueen ekologia lähtee muuttumaan nopeasti ja sen 
suojeltavat arvot, mm. rauhoitetun kirjojokikorennon elinympäristöt, häviävät odotettavasti 
lopullisesti. Vaikutukset ovat ympäristönsuojelulain 49.1 § 2)-kohdassa kiellettyjä seuraamuksia 
(esim. YSL 5.1 § 2b-kohta) sekä maa-aineslain 1.2 §:n ja luonnonsuojelulain 6 luvussa 
säädetyn eliölajien suojelun vastaisia.   
 
Hakemuksesta ilmenevien nitraattipitoisten valumien johtaminen Lamminsuon ojaan johtaa sen 
rehevöitymiseen ja hidastaa ojan yläpuolista virtausta. Seurauksena voi olla myös ojan 
tulviminen. Vesitasapainon muuttuminen voi johtaa Lamminsuon suojelualueen ekologian 
muuttumiseen, suojeluarvojen ja eliölajien menestysedellytysten katoamiseen. Muutokset ovat 
tältäkin osin ympäristönsuojelulain 49.1 § 2)-kohdassa kiellettyjä seuraamuksia sekä maa-
aineslain 1.2 §:n ja luonnonsuojelulain 6 luvussa säädetyn eliölajien suojelun vastaisia. 
Suunniteltu louhinta tulisi aiheuttamaan myös alueen kalliopohjaveteen merkittäviä 
virtaussuunnan muutoksia. Suunniteltu jyrkkä louhintarintaus Rosbackan tilaan nähden 
muodostaisi kalliopohjavedelle purkautumismahdollisuuden louhinta-alueelle rakojen ja 
ruhjeiden kautta. Kalliopohjavesivirtaukset Rosbackan tilalla louhinta-alueen pohjakorkeutta 
ylempää kääntyisivät päinvastaiseen suuntaan ja virtaukset lähteiden suuntiin vähenisivät 
oleellisesti. Virtausmuutokset voisivat kuivattaa Rosbackan tilalla olevat luonnontilaiset lähteet.  
 
Tilan omistajan kirjeestä avi:lle (liite 5) ilmenee, että lähteen 1 vettä on käytetty yli 100 vuotta 
tilan talousvetenä.  Suunniteltu toiminta on näiltä osin YSL 49.1 § 3-kohdan vastaista 
(seuraamukset YSL 17.1 §:n 2- ja 3-kohtien vastaisesti). Toiminta on myös MAL 3.1 § 3-kohdan 
ja MAL 3.4 §:n vastaista. Toiminta edellyttää myös vesilain mukaista vesitalouslupaa lain 3 
luvun 2.1 §, 2.2 § ja mitä ilmeisimmin myös 3.1 § 2-kohdan mukaan.  
 
Ympäristölupahakemuksen täydennysselvityksen kuva 5 mukaan (s.9) Rosbackan tilalla olevat 
lähteet 1 ja 2 ovat alle 250 metriä hankealueesta. Vesilaki 11§: ”Eräiden vesiluontotyyppien 
suojelu. Luonnontilaisen enintään kymmenen hehtaarin suuruisen fladan, kluuvijärven tai 
lähteen taikka muualla kuin Lapin maakunnassa sijaitsevan noron tai enintään yhden hehtaarin 
suuruisen lammen tai järven luonnontilan vaarantaminen on kielletty.” Lemminkäisen 
kaivoshanke vaarantaa edellä mainittujen lähteiden luonnontilan.  
 
Toiminta suunnittelualueella on myös vastoin metsälain 10.1 § edellyttämää metsän hoitoa ja 
käyttöä siten, että turvataan yleiset edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden elinympäristöjen säilyminen. Metsälain 10.2 § 1-kohdan mukaan lähteiden 
lähiympäristöt kuuluvat suojelun piiriin. Lemminkäinen Infra Oy:n pyrkimys metsien 
pysyväisluonteiseen hävittämiseen kaavan mukaiselta metsätalousalueelta ei ole kaavan 
mukaista.  
 

SUUNNITELTU TOIMINTA EI OLE YSL 11.2 § 4)-KOHDAN MUKAISTA 
 
Lemminkäinen Infra Oy:n hakee lupaa kallion louhinnalle, louheen murskaukselle sekä 
kiviaineksen kierrätykselle (muualta tuodun kiviaineksen murskaukselle). Lemminkäisen 
hakemus kierrätystoiminnalle tarkoittaa käytännössä pitkäaikaisen maanjalostusalueen 
perustamista, jonka alueen jälkikäytöksi ei muodostu kaavan mukainen metsätalousalue. Tätä 
osoittaa myös hakemuksen kohdassa 11 esitetty kerronta, että ”muualta murskattavaksi tuodun 
louheen varastokasat sijoittuvat niin ikään murskauslaitoksen läheisyyteen (lähinnä kiinteän 
laitoksen yhteyteen)”. Kiinteän laitoksen perustaminen alueelle on piirre toiminnan todellisesta 
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tavoitteesta. Hakemus on kierrätystoiminnan osalta lainvoimaisessa kaavassa esitetyn 
maankäyttötarkoituksen vastainen eikä suunniteltu toiminta ole näin ollen myöskään YSL 11.2 
§ 4-kohdan mukaista. Lisäksi se vaikeuttaa alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
tarkoitukseen MAL 3.2 § vastaisesti.  
 
Vantaan kaupunki ei aio lehtitiedon (liite 3) mukaan puoltaa Lemminkäinen Infran Riipilän 
louhoshankkeen ympäristölupaa ennen kuin Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys on valmis.  
Maankäyttöselvitys on valmistunut, mutta se merkittiin vain tiedoksi. Kaupunginhallitus ei edes 
edellyttänyt, että Uudenmaan liitto ottaa selvityksen huomioon. Ympäristölupahakemuksen 
kohdassa 6 esitetään näiltä osin ei-ajantasaista tietoa. Selvityksellä ei ole edes sellaista 
oikeudellista merkitystä, johon voisi viitata ja jolla voisi perustella hakemuksen 
hyväksyttävyyttä. Selvityksen huomioon ottamiseen liittyy jatkossa vain harkintaa, joka voi 
johtaa esitetyistä tiedoista huomattavasti poikkeavaan tulkintaan esimerkiksi laaja-
alaisemmassa maakuntakaavan kehitystarkastelussa.  
 

YMPÄRISTÖNLUPAHAKEMUS EI TÄYTÄ VALTIONEUVOSTON ASETUKSEN 713/2014 VAATIMUKSIA  
 
Lupahakemus ei sisällä kaikkia valtioneuvoston ympäristönsuojeluasetuksen 713/2014 3-6 
§:ssä edellyttämiä tietoja. Lupa-asian käsittelyyn ja lupaharkintaan ei katsota olevan 
käytettävissä tarvittavia, riittäviä, selkeitä ja oikeita tietoja.   
 
Asetuksen 3 § edellyttää, että lupahakemuksessa on oltava: 

1) hakijan yksilöinti- ja yhteystiedot sekä laitoksen nimi, toimiala ja sijaintipaikka; 

2) tiedot kiinteistöstä ja sillä sijaitsevista laitoksista ja toiminnasta sekä näiden 

haltijoista; 

3) yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä lupahakemuksessa 

esitetyistä tiedoista; 

4) lupaharkinnan kannalta tarpeelliset tiedot toiminnan tuotannosta, prosesseista, 

laitteistoista, rakenteista ja niiden sijainnista; 

5) tiedot toiminnan sijaintipaikasta ja sen ympäristöolosuhteista; 

6) tiedot toiminnan päästöjen laadusta ja määrästä veteen, ilmaan ja maaperään sekä 

toiminnan aiheuttamasta melusta ja tärinästä; 

7) tiedot syntyvistä jätteistä ja jätelain 5 §:ssä tarkoitetuista sivutuotteista sekä niiden 

ominaisuuksista ja määrästä; 

8) arvio toiminnan vaikutuksista ympäristöön; 

9) toiminnan suunniteltu aloitusajankohta; 

10) selvitys toiminnan sijaintipaikan rajanaapureista sekä muista asianosaisista, joita 

toiminta ja sen vaikutukset erityisesti saattavat koskea. 

 
Toimialatunnus on lupahakemuksen kohdassa 3 ilmoitettu paitsi virheellisesti myös samalla 
harhaanjohtavasti. Kyseessä on todellisuudessa kallion louhinta, joka on 
ympäristövaikutuksiltaan merkittävästi haitallisempaa kuin kivien tai soran murskaus. YSL 93 
§:n mukaan lupa voidaan peruuttaa, jos 1) hakija antaa virheellisiä tietoja, jotka ovat 
olennaisesti vaikuttaneet luvan myöntämisen edellytyksiin.  
   
Toimintaa, jolle lupaa haetaan, esitellään ikään kuin kyse olisi maa-ainesten ottosuunnitelmasta 
ja sen hyväksymisestä (lupahakemuksen kohta 1). Ottosuunnitelma on liitetty hakemuksen 
liitteeksi 6 ja ympäristönsuojeluasetuksen edellyttämiä tietoja esittämättä viitataan useissa 
kohdissa maa-ainesten ottosuunnitelmaan (mm. 5-8, 20 ja 22). Kuulutettu 
ympäristölupahakemus sisältää paljon sivuja (jonkin arvion mukaan noin 600 sivua), joista suuri 
osa ei liity ympäristönsuojelulain edellyttämään asian käsittelyyn.  Kuulutettuun asian 
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vastaamisesta aiheutuu näin tarpeettomia ja merkittäviä ajanmenetyksiä sekä kustannuksia 
muistutuksen tekijöille ja mielipiteiden lausujille.  Ympäristölupahakemuksessa tulee esittää 
valtioneuvoston asetuksen 713/2014 edellyttämät tiedot. Lupahakemus ei ole asetuksen 
mukainen. 
 
Lupahakemuksen kohdassa 20 on esitetty, että etäisyys lähimpään asutukseen on 
louhosalueen reunalta noin 300 m. Tämä tieto on virheellinen. Tilan Rosbacka RN:o 4:6 oikeat 
tiedot on tilan omistaja esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lähettämässään kirjeessä 
28.3.2013 (liite 5). Tilan omistaja kertoo oikeiden tietojen olleen myös Rambollin tiedossa. Tilan 
päärakennus on tilan omistajan mukaan nykyisin vapaa-ajan käytössä ja muut 
talousrakennukset säännöllisessä maatalouskäytössä. Tila ja sen rakennukset ovat omistajan 
kerronnan mukaan täysin aktiivisessa käytössä.   
 
Suunnittelutarveratkaisussa 6.3.2015 § 8 (liite 4) todetaan mm., että hanke sijoittuu voimassa 
olevan yleiskaavan maatalousalueelle MT, jolla sallitaan tilalla harjoitettavaa maataloutta 
palvelevaa rakentamista 6.6.1983 mukaisilla tiloilla seuraavasti: kaksi asuntoa 2-5 hehtaarin 
suuruisilla tiloilla, kolme asuntoa 5-20 hehtaarin suuruisilla tiloilla ja lisäksi yksi asunto kutakin 
tilan pinta-alan täyttä 20 hehtaaria kohti. Lupa osittain huonokuntoisen kaksiasuntoisen 
päärakennuksen korvaamiseen uudella yksiasuntoisella omakotitalolla myönnettiin. Asiaa on 
käsitelty lähemmin edellä olevassa kohdassa” Toiminnan sijoittaminen on pääosin 
valtioneuvoston asetuksen 800/2010 vastainen”. 
 
Yleisölle tarkoitetusta tiivistelmästä puuttuu porauksen ja räjäytysten suoritusajankohdat. 
Kohdassa 10 esitetään tehtäväksi keskimäärin 2 räjäytystä viikossa ma-pe klo 08-18. 
Räjäytyksiä voitaisiin siis tehdä melkein milloin vain esitettynä aikana, jolloin ne säikäyttäisivät 
ympäristön asukkaat jokainen räjäytyskerta. Pitkän ajan kuluessa muodostuisi tästä toiminnan 
piirteestä täysin sietämätön ja eräistä naapuruussuhteista annetun lain vastainen kohtuuton 
rasitus naapurustolle. Esitetty toimintatapa ei ole myöskään parhaan käyttökelpoisen tekniikan 
mukaista, mitä edellytetään noudatettavaksi ympäristölupahakemuksen tekemisessä.  
 
Porauksista ja räjäytyksistä on aiheutumassa naapuruussuhteista annetun lain 17 §:ssä 
tarkoitettua kohtuutonta rasitusta mm. melun ja tärinän kautta naapurille, lähistöllä asuvalle tai 
kiinteistöä, rakennusta tai huoneistoa hallitsevalle. Vaimennetun poravaununkin melu lähimmän 
uuden asuinrakennuksen pihalla tulisi olemaan noin 61 dBA, mikä ylittää sallitun arvon 55 dBA. 
Jos asuinrakennus sijoitetaan suunnittelutarveratkaisupäätöksessä esitettyä sijoituspaikkaa 
lähemmäksi louhinta-aluetta, melu on vielä mainittua suurempi. Vaimennetun poravaunun melu 
nykyisen loma-asuinkäytössä olevan päärakennuksen kohdalla tulisi olemaan 58 dBA, mikä 
ylittää sekin merkille pantavasti sallitun arvon 45 dBA. Etäisyys tarkastelussa oli Rambollin 
asiakirjaliitteen 1 mukainen 170 m. Meluvaikutukset tulisivat odotettavasti olemaan MURAUS-
asetuksen 7 § vastaisia ja samalla YSL 49.1 § 5-kohdan tarkoittama kielletty seuraus (eräistä 
naapuruussuhteista annetun lain 17.1 §:n tarkoittama kohtuuton rasitus).  
 
Hakemuksesta ilmenee, että kentän maksimikoko on 5000 m3 ja panostus 0,5-0,7 kg/m3. 
Kenttään käytettäisiin siten 2500 – 3500 kg räjähdysainetta. Kirjallisuuslähteen (Vuolio: 
Räjäytystyöt) mukaan vahinkotasolla 0,48 (jolloin syntyy voimakkaita rakoja) voi 
momentaaninen räjähdysainemäärä olla enintään 672 kg. Vahinkotasolla 0,03 (ei havaittu 
rakoja) voisi momentaaninen räjähdysainemäärä olla vain 42 kg. Koska etäisyyttä uuteen 
asuinrakennukseen on ottoalueen rajasta 117 m, eri nalleilla räjähtävät panokset alkavat jo 
vaikuttaa samanaikaisesti (momentaanisesti). Kauempana momentaaninen räjähdysainemäärä 
on jo sama kuin kentän räjähdysainemäärä. Lupahakemuksessa esitetyt tiedot eivät ole riittäviä 
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osoittamaan, että rakenteiden vaurioituminen ei olisi mahdollista ja eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:ssä tarkoitettu kielletty seuraus ja luvan myöntämisen este.   
 
Ottoalueen raja on sijoittumassa 117 metrin päähän lähimmästä uudesta asuinrakennuksesta 
(kuva 2). Asetuksessa 800/2010 edellytetään 300 metrin suojaetäisyyttä. Toiminnan 
sijoittaminen on asetuksen 800/2010 3 §:n vastaista. Vantaan kaupungin 
suunnittelutarveratkaisupäätöksestä, lupatunnus 32-0089-14-STR 6.3.2015 § 8 ilmenee oikeus 
(liite 3), että haettu lupa on myönnetty Riipilään osoitteessa Kalmarintie 12 rakennuspaikalle 
092-416-0004-0006 ROSBACKA. Hakemus koskee osittain huonokuntoisen kaksiasuntoisen 
päärakennuksen korvaamista uudella yksiasuntoisella omakotitalolla. Päärakennus ja osa 
muista rakennuksista on inventoitu paikallisesti arvokkaina rakennuksina 
rakennusperintökohteeksi.  
 
Hakemuksen kohdasta 11 ei ilmene, mitä HDPE-kalvon päälle levitetään. Vaarana on kalvon 
rikkoontuminen, jos sen päälle levitetään alueelta saatavia teräviä murskeita 30 cm, kalvo on 
jäykkä kylmissä olosuhteissa ja sitä kuormitetaan ajoneuvojen aiheuttamilla dynaamisilla 
pistekuormituksilla.  Paksumpikin kalvo rikkoontuu tässä tilanteessa ja epäpuhtauksien pääsy 
reikien kautta pohjamaahan on mahdollista. Puutteellinen esitys suojauksesta ei ole edellytetyn 
parhaan tekniikan kuvauksen mukaista.  
 
Esitetty tieto käytettävästä räjähdysainemäärästä 166 t on laskettu yksikkökulutuksella 0,5 
kg/m3, vaikka menekkiarvioksi esitettiin 0,5 – 0,7 kg/ m3. Todellinen määrä tulee olemaan 
ilmoitettua suurempi, keskimäärin siis +20 ja maksimissaan +40 %. Räjäytystärinöiden 
hallintaan liittyy epäluottamus luvanhakijaan tälläkin perusteella. Harhaanjohtavien tietojen 
esittämisen tarkoitus ei voi olla muu kuin pyrkimys luvan myöntämisen edistämiseen. 
 
Kohdassa 12 ilmoitetut liikennetiedot ovat ristiriidassa kohdassa 9 ilmoitettujen raaka-
ainetietojen kanssa. Kierrätettävän aineksen liikennemäärä olisi ilmoitettujen tuotantomäärien 
perusteella keskimäärin noin 24 ajon/vrk. Liikennemäärä olisi todellisuudessa tätä vähäisempi, 
koska osa aineksista voidaan tuoda 18 tonnia suurempina erinä. Ilmoitettu suurempi 
liikennetieto kierrätyksen osalta kuvaa pyrkimystä pysyväisluonteisen maanjalostusalueen 
perustamiseen.  
  
Tiedoissa päästöjen puhdistamisesta kerrotaan pölyämistä vähennettävän tehokkaalla 
korkeapaineella (100 baria). Kerronta painetason suuruudesta ei tue pölyntorjunnan 
tehokkuutta ja luvan hyväksyttävyyttä. Tavallisen painepesurin 100 barin paine irrottaa 
pahankin lian, muttei sido pölyä paikalleen. 100 barin paine riittää jo lennättämään isommatkin 
rakeet pois paikoiltaan kiviainesvirtauksesta, mikä ei varmasti ole tuotannossa toivottavaa. Noin 
1,5 barin vesijohtoverkon paineella saadaan aikaan jo suihku, joka kastelee ja sitoo pölyn. 
Oleellista asiassa ei ole ilmoitettu paineen suuruus, vaan kuinka pienhiukkasten kastelu 
saadaan onnistumaan. Tässä on tärkeintä suutin ja suihkutettavan aineen viskositeetti ja 
nesteen pakkasenkestävyys. Lupahakemuksen kerronta vain nykyaikaisen kaluston käytöstä 
alueella on ilmiselvästi virheellinen. Lähemmät tiedot käytettävästä kalustosta puuttuvat, vaikka 
alueelle ollaan sijoittamassa kiinteää laitosta. Sanonta, että pölynerottimena voidaan käyttää 
myös suodatinlaitteistoa, ei sanontana tarkoita, että sellaista todellisuudessa käytettäisiin 
murskaamojen pölyntorjunnassa. Harkinta on jätetty tietoisesti luvanhakijalle ja kun 
suodatinlaitoksen kustannusvaikutukset tunnetaan, niin esitetyn kerronnan mukaisesti ei tulla 
odotettavasti toimimaankaan. Lupahakemuksen epäselvä viestintä ei tue sekään luvan 
myöntämistä. 
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Kohdassa 15 todetaan, että YVA-menettelyn yhteydessä on tehty arvio pölymäästöjen (po. 
pölypäästöjen) leviämisestä toiminta-alueella. Arvioinnin mukaan pölyn ohje- ja raja-arvot eivät 
ylity asutusalueella. Lisätietoja kerrotaan esitetyn YVA-selostuksen luvussa 14. Kerronta on 
virheellistä ja harhauttavaa näiltäkin osin. Kysymys pölypäästöjen leviämisestä toiminta-alueella 
liittyy työsuojeluun. Toiminta-alue ei ulotu ympäristöön, sen vaikutukset kylläkin. Väite, että 
pölyn ohje- ja raja-arvot eivät ylity asutusalueella, on virheellinen. YVA-selostuksen luvusta 
14.3.5 ilmenee mm. että päästömallinnukset eivät kuvaa todellista pitoisuutta alueella, sillä 
niissä on otettu huomioon ainoastaan pakokaasuperäiset hiukkaset ja alueen taustapitoisuus. 
Huomioon ei siis ole otettu oleellisinta pölyvaikutusta, joka aiheutuu toiminta-alueen 
kiviaineshiukkaspäästöistä. Kohdassa 14.5 Yhteenveto todetaankin, että tarkkaa arviota 
toiminnan vaikutuksesta alueen ilmanlaatuun ei pystytä tekemään, sillä tällä hetkellä ei 
valitettavasti ole tarkkoja lähtötietoja, kuinka paljon murskaus ja louhinta tuottavat hiukkasia. 
Tämäkin väite on virheellinen, koska mittaustietoa murskaustyömaiden ympäristöissä tehdyistä 
pölymittauksista on runsaasti olemassa. Lopuksi YVA-selostuksen kohdassa 14.5 todetaan, 
että mikäli pölyhaittojen lieventämistoimenpiteitä käytetään tehokkaasti ja aktiivisesti, voidaan 
todennäköisesti välttää hengitettävien hiukkasten vuosi- ja vuorokausiraja-arvojen sekä 
ohjearvojen ylittyminen. YVA-selostuksen kerronnat eivät tue lupahakemuksessa esitettyjä 
väitteitä. 
 
Vaikka kohdassa 15 esitetään käytettävän aggregaattia, sitä ei ole seuraavassa kohdassa 
mainittu melua aiheuttavaksi laitteeksi. Aggregaatti on merkille pantava melulähde ja sen 
sisällyttäminen melutarkasteluihin on välttämätöntä. YVA-selostuksesta tehtyjen havaintojen 
mukaan ei ilmene, että asian tarkastelu olisi sisältynyt melumallinnukseen.    
 
Kohdasta 15 ilmenee, että siirrettävä murskauslaitos sijoitetaan mahdollisimman lähelle 
louhosseinämiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmillään murskaamo sijoitettaisiin alle 150 
metrin päähän lähimmästä asuinrakennuksesta. Asetuksen 800/2010 3 §:n perusteella 
suojaetäisyyden tulee olla vähintään 300 metriä. Lupahakemus on kerrotun mukaisesti 
asetuksen vastainen.    
 
Kohdassa 15 kerrotaan edelleen, että ottoalueen reunoille pintamaista rakennettavat suojavallit 
vähentävät niin ikään melun kantautumista ottoalueen ulkopuolelle. Kuvasta 1 ilmenee 
ottoalueen sijaitsevan noin 30 metrin etäisyydellä läheisen tilan rajasta voimakkaasti 
viettävässä rinteessä. Kun ottaa huomioon rajaan nähden tarvittavan vähintään 10 metrin 
suoja-alueen, louhokseen nähden tarvittavan reuna-alueen (mikä esimerkiksi hakemuksen 
liitteenä olevasta asemapiirroksesta näyttäisi puuttuvan) ja pintamaakasalle tarvittavat 
luiskakaltevuudet, niin po. ahtaaseen tilaan ei saada meluvallia, joka toimisi meluvallina. Tämä 
on todettu myös YVA-selostuksessa (ks. sivu 108). Jos tälle alueelle kuitenkin ryhdytään 
kasaamaan hienojakoisia pintamaita ja orgaanisia aineksia, niin niistä tapahtuvat 
pintavesipäästöt olisivat jotakuinkin välittömästi aiheuttamassa haittaa naapurin pihalla. 
Mahdollista on sekin, että pintamaakasa sortuisi ja sen osia liukuisi naapurin puolelle 
aiheuttaen terveysvaaraa.    
 
Kohdassa 15 kerrotaan, että YVA-menettelyn yhteydessä on tehty kattavia melumallinnuksia, 
joiden mukaan melupäästöjen raja-arvot eivät ylity häiriintyvissä kohteissa (asutus), kun 
käytetään edellä mainittuja meluntorjuntatoimenpiteitä. Luvanhakijan kerronta on näiltäkin osin 
virheellistä ja harhaanjohtavaa. Edellä perustellun mukaisesti esitetyt meluntorjuntatoimenpiteet 
eivät riitä estämään meluhaitan muodostumista. YVA-selostuksessakin todetaan (s. 108), että 
tyypillisessä tilanteessa, jossa käytössä on yksi poravaunu, tulee tämän olla koteloitu, jottei 
ohjearvo 55 dB ylity lähimmällä asuinkiinteistöllä (kuva 66). Tarkemmissa tarkasteluissa 
voidaan todeta, että koteloitu poravaunu ei riitä estämään meluhaitan syntymistä, koska sen 
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aiheuttama melu lähimmässä häiriintyvässä kohteessa tulisi olemaan >61 dBA sallitun arvon 
ollessa 55 dBA ja nykyisin käytössä olevan loma-asuinrakennuksen kohdalla 58 dBA sallitun 
arvon ollessa 45 dBA. Myös YVA-selostuksessa (s. 108) todetaan meluhaitan mahdollisuus 
seuraavasti: ”Vastaavassa vilkkaimmassa tilanteessa, jolloin 2 poravaunua toimii koko ajan, ei 
koteloiduilla porausvaunuillakaan saada lähimpiä asuinkiinteistöjä kaakossa täysin alle 55 dB 
tason kyseisellä hetkellä (kuva 67)”. Sama todetaan kohdassa 13.3.4.     
 
Kohdassa 18 on esitetty tiedot syntyvistä jätemääristä puutteellisesti. Öljyisiä jätteitä syntyy 
muitakin kuin jäteöljyä. Lisäksi syntyy puu- ja paperijätettä.  
  
Lupahakemuslomakkeen kohdissa kerrotut päästöjen vähentämisen kuvaukset eivät edusta 
parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Luvanhakija kertoo esittäneensä perusteluja asianomaisissa 
kohdissa. Luvanhakijan kerronnat epäselvyyksineen ja niiden suomine 
toimintamahdollisuuksineen eivät edusta parasta käyttökelpoista tekniikkaa.  Edellä on mm. 
todettu, että lupahakemuksessa esitetty pölypäästöjen vähentäminen 100 barin vesipaineella 
herättää ihmetystä ja epäselvä ilmaus mahdollisuudesta voida käyttää parempaa tekniikkaa ei 
ole uskottava. Melupäästöjen torjunnassa on esitetty käytettäväksi asetuksen vastaista 
murskaamon sijoittelua ja sellaista meluvallin tekemistä, joka YVA-selostuksessakin jo nähtiin 
soveltumattomaksi ratkaisuksi. YVA-selostuksessa esitettyjä parempia ja 
tarkoituksenmukaisempia meluntorjuntaratkaisuja ei ole hakemuksessa esitetty käytettäväksi. 
Murskauslaitosten kerrotaan olevan suojausasteeltaan vähintään B-luokkaa, johon liittyvä 
tekniikan kuvaus herättää kerrotun mukaisesti ihmetystä. Paras käyttökelpoinen tekniikka olisi 
A-luokka, jonka saavuttamisen uskottavuus vaatisi esitettyä parempaa näyttöä.  
 
Alueella kerrotaan käytettävän vain nykyaikaisia laitoksia. Lemminkäinen Infra Oy:n 
murskauskalusto on ollut jo myynnissä ja sen nykyaikaisuudesta vallitsee muunlaisia käsityksiä. 
Asiantuntijoiden käsitykset kaluston nykyaikaisuudesta ovat tasolla noin 1/3. Lemminkäisen 
toiminnan kehittämisen tavoitteena on ollut lehtitietojen mukaan yhtiön tasearvon nostaminen ja 
pyrkimyksillä saada lainvoimaisia tai täytäntöönpanokelpoisia lupia tämän tavoitteen 
saavuttamista koetetaan edistää.  
 
Kohdassa 20 on esitetty, että lähimpään asutukseen on louhosalueen reunalta etäisyyttä noin 
300 m.  
 
Kuvasta 1 ilmenee, että lähin uusi asuinrakennus sijaitsee 117 m:n päässä ottoalueesta ja 
kuusi muuta rakennusta sijaitsee 157-209 metrin etäisyydellä. Edellytyksiä haetun luvan 
myöntämiselle hakemuksen mukaisesti ei ole. Lähimmälle piha-alueelle on vain 25 metriä. 
 
Kohdasta 22A Käyttötarkkailu puuttuu kierrätettävien ainesten määrän ja laadun tarkkailu. Kyse 
on lupahakemuksessa sivuutetusta asiasta. Kohdassa 11 esitetyn mukaisesti kyse on suuresta 
määrästä alueelle tuotavista aineksista ja muutoin ilmenevän mukaisesti pitkäaikaiseksi 
tarkoitetusta toiminnan piirteestä. Lupahakemuksessa olisi tarpeellista esittää ainakin 
likimääräisesti alueelle tuotavien ainesten puhtauden varmistamiseen ja sijoittamiseen liittyvät 
seikat.  
 
Kohdassa 22B kerrotaan, että pölypäästöjä tullaan seuraamaan mittauksin ja että alustava 
mittaussuunnitelma on esitetty maa-ainesten ottosuunnitelman luvussa 6.4. Pölypäästöjen 
mittaussuunnitelman esittäminen on ympäristölupahakemukseen sisältyvä menettely, ei maa-
ainesten ottosuunnitelman osa. Pölypäästöjen mittaaminen edellyttää murskauslaitosten 
kotelointia, koteloiden alipaineistamista ja A-luokan pölynpoistolaitosta molemmilla laitoksilla. 
Mittaus on tällöin mahdollista tehdä pölynpoistolaitosten poistoputkista. Kyse olisi vasta tällöin 
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parhaan tekniikan mukaisesta toiminnasta. Esitetyillä B-luokan laitoksilla päästömittaus ei ole 
mahdollinen ilman tarkempia selvityksiä. Esitetyllä kokonaisleijuman (TSP) mittauksella 
tehokeräimellä saadaan tietoa ilman laadusta ympäristössä, mutta valtioneuvoston asetuksen 
38/2011 4 §:ssä ei ole raja-arvoa tälle suureelle. Raja-arvot on esitetty terveyshaittojen 
ehkäisemiseksi hengitettäville hiukkasille PM10 ja pienhiukkasille PM2,5. Toiminnan 
terveysvaikutusten tutkimisessa joudutaan käyttämään em. asetuksen raja-arvoja. 
 
Kohdassa 22B todetaan, että tarkemmat tiedot melutarkkailusta on esitetty maa-ainesten 
ottosuunnitelman luvussa 6.3. Ympäristönsuojeluasetuksen 3 § 14)-kohdan mukaan 
ympäristölupahakemuksessa on oltava, jos se toiminnan luonne ja vaikutukset huomioon 
ottaen lupaharkinnan kannalta tarpeellista, tiedot toiminnan seurannasta ja tarkkailusta, 
ympäristöön kohdistuvien päästöjen ja niiden vaikutusten tarkkailusta sekä käytettävistä 
mittausmenetelmistä ja -laitteista, laskentamenetelmistä ja niiden laadunvarmistuksesta. Paitsi 
melutarkkailua vaatimus liittyy pölypäästöjen vaikutusten tarkkailuun sekä pohja- ja pintaveden 
tarkkailuun.  
 
Ympäristönsuojeluasetuksen 4 § edellyttää hakemukseen liitettäväksi tarpeen mukaan: 2) ajan 
tasalla oleva mittakaavaltaan riittävän tarkka kartta, josta ilmenee toiminnan sijainti, mahdolliset 
päästöjä aiheuttavat kohteet sekä toiminnan haitallisten vaikutusten arvioimiseksi olennaiset 
kohteet ja asianosaisten kiinteistöt. Hakemuksesta puuttuu ajan tasalla oleva kartta, jossa on 
esitetty asetuksen vaatimat tiedot. Kartassa tulee esittää murskausasemien lähimmät sijainnit 
asutukseen nähden ja siitä tulee voida määrittää etäisyys myös rakenteilla olevaan uuteen 
omakotitaloon nähden.  
 
Asetuksen 6 § mukaan jos toimintaan sovelletaan kaivannaisjätteistä annettua valtioneuvoston 
asetusta (190/2013), hakemuksessa on lisäksi oltava tiedot kaivannaisjätteen jätealueen 
ehdotetusta sijainnista ja tarvittaessa vaihtoehtoisista sijoituspaikoista. Hakemukseen on lisäksi 
liitettävä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma. Lupahakemuksessa kerrottujen meluvallien 
sijainnit olisi tullut esittää jo kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman edellyttämällä tavalla.   

 
Valtioneuvoston asetus 800/2010 kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja 
kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta pykälän 8 mukaan “Jos toiminnan etäisyys melulle 
alttisiin kohteista on alle 500 metriä, ei murskaamista, poraamista, rikotusta tai räjäytyksiä eikä 
kuormauksia tai kuljetuksia saa tehdä viikonloppuisin eikä arkipyhinä, vaan: 
1) murskaaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 22.00 välisenä aikana; 
2) poraaminen on tehtävä arkipäivisin kello 7.00 ja 21.00 välisenä aikana; 
3) rikotus on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; 
4) räjäytykset on tehtävä arkipäivisin kello 8.00 ja 18.00 välisenä aikana; ja 
5) kuormaaminen ja kuljetus on tehtävä arkipäivisin kello 6.00 ja 22.00 välisenä aikana. 
 
Maa-ainesten ottosuunnitelmassa kappaleessa 3.8 Toiminta-aika sivulla 18 sanotaan kuitenkin, 
että “Ottoalueella suoritetaan kallion porausta arkisin klo 7:00-21:00 välisenä aikana, louheen 
rikotusta arkisin klo 7:00-18:00 välisenä aikana sekä murskausta klo 7:00-22:00 välisenä 
aikana. Räjäytyksiä on muutamia kertoja viikossa klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Kuormauksia 
ja kuljetusta on arkisin klo 6:00- 22:00 välisenä aikana.” Suunnitelman mukainen rikotusaika on 
siis ristiriidassa asetuksen salliman rikotusajan kanssa. 
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Hanke vaikeuttaisi kaavoitukseen varattua käyttöä ja jättäisi jälkeensä täysin mahdottoman 
maanmuodon, mikä paljastaa yhtiön todelliset ja ilmeiset aikeet ja motivaation. Ensinnäkin 
hanke kestäisi vuosikymmeniä ja seuraavaksi yhtiön aikeissa olisi todennäköisesti saada 
alueelle muita haitallisia toimintoja. Hanke jättäisi jälkeensä kanjonin, joka olisi jopa 30 metriä 
ympäröivää luonnollista maanpintaa alempana. Kun siihen tilanteeseen olisi päästy, tämä taas 
vaatisi täyttöä. Kun kiviaineksesta ei ole edes pulaa yhteiskunnassa, vaan pikemminkin ostajan 
markkinat ja runsaasti ylitarjontaa, ja kun maanläjitys on suurempi ongelma myös 
rakennusyhtiöille, ja erityisesti saastuneiden maa-ainesten osalta kalliimpi ratkaista, on ilmeistä, 
että rakennuskonserni Lemminkäinen yrittää todellisuudessa saada kivenottoa ”väliaikaisena” 
valehevosenaan käyttäen loppuviimeksi maanläjityspaikan ja pikemminkin laittoman 
kaatopaikan, millaiselle yhtiö ei ikimaailmassa onnistuisi nyt saamaan lupaa, vaikka nämäkin 
yhtiön myöhemmät mahdolliset aikeet paistavat läpi näistäkin nyt louhoshanketta perustelevista 
papereista.  
 
Tällainen johdattelu ja alueiden hyvin pitkäaikainen sitominen täysin sopimattomaan ja 
kaavoituksenvastaisen haitalliseen toimintaan on täysin sopimatonta ja yhteiskunnan 
oikeusturvan sekä kaavoituksen vastaista. Tällaisesta on kuitenkin Luoteis-Vantaalla myös 
inhorealistista kokemusta mm. YIT:n Aurinkokalliolta, jonne rakennusyhtiö YIT haki 1990-luvulla 
saastuneiden maa-aineisten sijoituspaikkaa, mutta ei sitä saanut. Tämä paljasti kuitenkin yhtiön 
aikeet. Vaikka saastuneiden maiden sijoituspaikalle ei koskaan tullut lupaa, yhtiö on kuitenkin 
täyttänyt aluetta silmämääräisesti arvoituna ja valokuvattunakin arvioiden erittäin saastuneilla 
maa-aineksilla ja rakennusjätteillä jo yli 20 vuoden ajan eikä haitallista toimintaa ole saatu 
vieläkään loppumaan, vaikka alue piti olla maisemointuna jo 1990-luvulla osaksi 
metsämaisemaa (yleiskaavan maa- ja metsätalousaluetta), ja vaikka rajanaapurit ja 
alueyhdistykset ovat haastaneet YIT:n toiminnan jopa oikeusasteisiin. Tällaista 
kaavoituksenvastaista toimintaa ei pidä sallia, eikä tällaisilla hankkeilla saa ohjata kaavoitusta 
jälkikäteen, mikä olisi väärä ja laiton järjestys laillisen kaavoituksen ja demokratian kannalta. 
 
Maisemavaikutukissa tulee huomioida myös maantiemaisemat. Suomessa on pitkät perinteet 
myös kauniin maisemakuvan säilyttämisestä myös maanteille. Vieressä kulkee Hämeenlinnan 
moottoritie, jolle avautuisi karmaisevat näkymät valtavaan avolouhokseen. Tämä ei ole sopivaa 
ja on maa-aineslaissa 3 § oleva suora kieltoperuste maa-ainesten ottamiselle. 
 
Kaivoselvityksestä puuttuu Lammintie 19, 01760 Vantaa (Nurmijärvi) asuvan suurperheen 
kaivo. Kaivoa ei ole tutkittu. Kyseistä kaivoa käyttää kaksi perhettä, yhteensä 16 henkilöä. 
 
Hankealueen ja sen valuma-alueilla olevia harvinaisia suojeltuja lajeja on käsitelty laajasti 
aiemmissa lausunnoissa. Alueella on muiden muassa EU:n luontodirektiivin IV-liitteen tarkasti 
suojelemia liito-oravia, lepaikoita ja ilveksiä, sekä kirjojokikorentoja ja valuma-alueella 
vuollejokisimpukoita. Tässä vielä yksi lisäys erittäin uhanalaisesta lajista valuma-alueella. 
Vantaan virtavesiselvityksen 2010-2011 
https://www.vantaa.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/vantaa/embeds/vantaawwwstructure
/119029_vantaanvirtavesiselvitys_2010-2011.pdf mukaan Vantaanjoen Ruutinkoskesta on 
viimeaikoina tehty havaintoja Vantaankorrista (s.124). Selvityksen mukaan Vantaankorri on 
viimeisessä uhanalaisuustarkastelussa todettu erittäin uhanalaiseksi (EN). Vantaanjoen 
Ruutikoski on Vantaanjoen alajuoksulla kohdealueelta tarkasteltuna. Lupahakemuksen 
arviointiin tulisi lisäksi pyytää lausuntoa Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys 
ry:ltä http://www.vhvsy.fi. 
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LINNUSTOSELVITYS 
 
(http://konigstedt.info/kuulutus2016/maanottolupa/24.linnustoselvitys.pdf), 
s.1 "Suunniteltujen maa-aineisottoalueiden pesimälinnustoa kartoitettiin kesällä 2011 
kertalaskentana 7.6. klo 3.20. - 9.55 suoritetulla maastokäynnillä". s.2,"Lintujen satunnaisen 
liikkumisen ja sääolosuhteiden vaihtelun vuoksi kaikkia yksilöitä ei kuitenkaan ole mahdollista 
havaita yhden laskentakerran aikana, minkä vuoksi kattavan aineiston keräämiseksi alueella 
tulisi suorittaa useita laskentakertoja". s.3, "Kaikkiaan Riipilän selvitysalueella havaittiin 
linnustokartoituksessa 32 pesiväksi tulkittavaa lintulajia". 
 
Linnustoselvitys on puutteellinen ja koska yhdellä käyntikerralla on löydetty jo huomattavan 
paljon pesiviä lintulajeja, tulee alueella tehdä perusteellinen lintukartoitus, kuten asiakirja 
kehoittaa tekemään. Riipilän alueelta löydettiin esim. kivitasku (silmälläpidettävä ja rauhoitettu 
lintulaji, http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/kivitasku), Jäppilän puolelta punavarpunen 
(silmälläpidettävä ja rauhoitettu laji, http://www.luontoportti.com/suomi/fi/linnut/punavarpunen). 
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SEURAAVAT SIVUT KOSKIEN ERITYISESTI MAA-AINESLUPAHAKEMUSTA  
 
Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely MAL4 a §:n mukaan  

Ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristönsuojelulain 
(527/2014) mukainen ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla 
päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana. 

Tässä muistutuksessa esitetään lupahakemuksen maa-aineslain vastaisuudet. 
Ympäristölupahakemuksen osalta ne on esitetty eri muistutuksessa. Tähän muistutukseen on 
otettu osia ympäristölupa-asiassa esitetystä muistutuksesta hakemusten yhteiskäsittelyn 
helpottamiseksi.   

Kummankaan lupahakemuksen hyväksymiseen ei ole sovellettavien lakien mukaisia 
edellytyksiä. Lupahakemukset voidaan hylätä erikseen, jos päätöksenteko tapahtuu ennen 
1.7.2016, ja samanaikaisesti, jos päätöksenteko tapahtuu mainitun ajankohdan jälkeen.  

MAA-AINESLAIN 3.1 § 1-3 KOHTIEN VASTAISUUS 
 

Maa-aineslaissa 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 
 
Suunniteltu hanke aiheuttaisi edellä mainittuja kielteisiä maa-aineslain vastaisia seuraamuksia. 
Perustelut esitetään kohdittain jäljempänä. 

Maa-aineslain 3.2 § mukaan alueella, jolla on voimassa oikeusvaikutteinen yleiskaava, on sen 
lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, katsottava, ettei ottaminen vaikeuta alueen käyttämistä 
kaavassa varattuun tarkoitukseen eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.  

Suunniteltu hanke tulisi vaikeuttamaan alueen käyttämistä kaavassa varattuun 
metsätaloustarkoitukseen ja turmelisi alueen nykyistä kaunista maisemakuvaa. Myös 
kaupunkikuvan muuttumiseen luonnonarvojen häviämisen kautta olisi toiminnalla merkitystä. 
Lähemmät perustelut esitetään jäljempänä.    

Maa-aineslain 3.4 § mukaan 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. 

Suunniteltua toimintaa ei ole sijoitettu, ottoaluetta määritelty ja ottamista muutoinkaan järjestetty 
lainkohdan edellyttämillä tavoilla. Lupahakemuksessa on virheitä, joilla pyritään osoittamaan 
sen hyväksyttävyyttä, mutta asian selvittämisen jälkeen lupaharkinta on mahdollista tehdä 
oikein perustein. Asioita käsitellään lähemmin jäljempänä.    

Kyseeseen tulevia lupahakemuksen hylkäämisperusteita ovat MAL 1.2 §, MAL 3.1 § kohdat 1-
3, MAL 3.2 § ja 3.4 § (vrt. Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan päätös 10.10.2012 § 6).   
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KAUNIIN MAISEMAKUVAN TURMELEMINEN 
 

Maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu kauniin 
maisemakuvan turmeltumista. 
 
Königstedtin vuori on paitsi kaunis, myös kulttuuriarvoltaan ja luonnonsuojelullisesti merkittävä. 
Vuori on osa pitkää lounais-koillissuuntaista kallioharjannetta, joka muodostaa merkittävän 
ekologisen viherkäytävän. Vuoren pohjoispuolella on laajoja peltoaukioita, joille vuori avautuu 
kauniina maisemana. Kyse ei ole tavanomaisesta kallioalueesta, mitä hakija virheellisesti 
esittää. Hakija toteaa suunnitellun oton maisemakuvavaikutuksen arvon vain epäsuorasti ja 
omia etujaan palvellen ottosuunnitelman kohdassa 3.3 siten, että vaiheessa 3 louhitaan alueen 
luoteisosa, jonka reuna-alueen säästäminen viimeksi estää louhinta-alueen näkymisen 
pohjoisesta/luoteesta katsottuna mahdollisimman pitkään. Pysyvä lainvastainen 
maisemavaikutus on muodostumassa louhinnan vaiheistuksista ja ajoituksista huolimatta. 
 
Suunniteltu alue on sijoitettu lähelle kaavoihin merkittyä ja jo olemassa olevaa Helsinki-
Tampere-moottoritietä. Suunnitellulla toiminnalla tulisi olemaan ilmiselvä ja epäedullinen 
vaikutus moottoritieltä avautuvaan tiemaisemaan. MAL 3.1 § 1-kohdan tarkoittamassa 
arvioinnissa on otettava huomioon kaunis maisemakuva, jota tässä tapauksessa joudutaan 
arvioimaan yhdeltä maan vilkasliikenteisimmältä moottoritieltä. Louhittavaksi suunnitellun 
alueen maiseman kauneusarvoa on syytä pitää MAL 3.1 § tarkoittamana kauniina 
maisemakuvana. Tiemaisemien kauneuden säilyttämiseen on Suomessa jo vuosikymmenien 
perinteet. Tieltä näkyvä kaunis maisemakuva on tärkeää viestintää, kun kyse on maan yhdestä 
vilkkaimmin liikennöidystä moottoritiestä. Moottoritietä käyttävät turistit arvioivat suomalaisen 
kulttuurin ja sivistyksen tasoa näkyvien tiemaisemien perusteella. Turistioppaiden 
koulutuksessa asia otettiin huomioon jo 1970-luvulla. Kauniiden tiemaisemien tuhoaminen on 
MAL 3.1 §:n vastaista. 

 
LUONNON MERKITTÄVIEN KAUNEUSARVOJEN JA ERIKOISTEN LUONNONESIINTYMIEN 
TUHOUTUMINEN 
 

Maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu luonnon merkittävien 
kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista.  
 
Vanhojen metsien suojeluohjelmaan kuuluneen Riipilän metsän (AMO010348), jonka sijainti 
ottoalueeseen nähden on esitetty kuvassa 1, luonnonarvot on esitetty Uudenmaan ELY-
keskuksen päätöksessä UUDELY/68/07.01/2013 2.9.2013 (ympäristölupa-asiaan liittyvän 
muistutuksen liitteenä 2). Vaikka osa luonnonarvoista (vanhaa metsää) on ilmeisen 
tarkoituksellisesti ja sovitusti hävitetty, useat suojelupäätöksen mukaiset luonnonarvot ovat 
edelleen olemassa. Sillä, että hallinto-oikeus kumosi ELY-keskuksen suojelupäätöksen ja 
palautti asian ELY-keskukselle uudelleen valmisteltavaksi ja sillä, että Riipilän metsällä ei ole 
katsottu olevan maakunnallista merkitystä, ei alueen luonnonarvojen huomioon ottamisessa 
maa-aineslain ja luonnonsuojelulain tarkoittamilla tavoilla katsota olevan merkitystä. Alueelta 
löytyy merkittäviä suojeltavia luonnonarvoja edelleen ja suunniteltu toiminta on MAL 3.1 § 2)-
kohdan vastaista. Luonnonsuojelulain tarkoittamia kielteisiä maanottolupapäätöksiä on tehty 
lukuisia ilman että kyse on ollut luonnonsuojelulain 10 §:n tarkoittamasta suojelualueesta tai 
maakunnallisesta kaavaan merkitystä suojelualueesta. 
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Suunniteltu louhinta on johtamassa siihen, että luonnontilaiset valumat Riipilän metsään ja sillä 
olevaan puroon poistuvat. Vedet kertyvät louhosalueen pohjalle ja niitä ollaan hakemuksen 
mukaan johtamassa pois lounaiskulmasta Lamminsuon suojelualueelle. Muutoksen 
seurauksena koko Riipilän suojellun metsäalueen ekologia lähtee muuttumaan nopeasti ja sen 
suojeltavat arvot, mm. rauhoitetun kirjojokikorennon elinympäristöt, häviävät odotettavasti 
lopullisesti. Vaikutukset ovat ympäristönsuojelulain 49.1 § 2)-kohdassa kiellettyjä seuraamuksia 
(esim. YSL 5.1 § 2b-kohta) sekä maa-aineslain 1.2 §:n ja luonnonsuojelulain 6 luvussa 
säädetyn eliölajien suojelun vastaisia.   
Ympäristölupahakemuksesta ilmenevien nitraattipitoisten valumien johtaminen Lamminsuon 
ojaan johtaa sen rehevöitymiseen ja hidastaa ojan yläpuolista virtausta. Seurauksena voi olla 
myös ojan tulviminen. Vesitasapainon muuttuminen voi johtaa Lamminsuon suojelualueen 
ekologian muuttumiseen, suojeluarvojen ja eliölajien menestysedellytysten katoamiseen. 
Muutokset ovat tältäkin osin ympäristönsuojelulain 49.1 § 2)-kohdassa kiellettyjä seuraamuksia 
sekä maa-aineslain 1.2 §:n ja luonnonsuojelulain 6 luvussa säädetyn eliölajien suojelun 
vastaisia. 

 

Kuva 1. Ottoalueen 

(punainen raja) 

sijoittuminen Riipilän 

suojelumetsään 

(viivoitettu alue) ja 

Lamminsuon 

suojelualueeseen 

nähden.  
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HUOMATTAVAT JA LAAJALLE ULOTTUVAT VAHINGOLLISET MUUTOKSET 
LUONNONOLOSUHTEISSA 
 

Maa-aineslaissa tarkoitettuja aineksia ei saa ottaa niin, että siitä aiheutuu huomattavia tai 
laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. 
 
Suunniteltu louhinta tulisi aiheuttamaan myös alueen kalliopohjaveteen merkittäviä 
virtaussuunnan muutoksia. Suunniteltu jyrkkä louhintarintaus Rosbackan tilaan nähden 
muodostaisi kalliopohjavedelle purkautumismahdollisuuden louhinta-alueelle rakojen ja 
ruhjeiden kautta. Kalliopohjavesivirtaukset Rosbackan tilalla louhinta-alueen pohjakorkeutta 
ylempää kääntyisivät päinvastaiseen suuntaan ja virtaukset lähteiden suuntiin vähenisivät 
oleellisesti (asiasta tarkemmin jäljempänä muistutuksessa ottosuunnitelman kohtaan 2.8). 
Virtausmuutokset voisivat kuivattaa Rosbackan tilalla olevat luonnontilaiset lähteet. Tilan 
omistajan kirjeestä avi:lle (liite 2) ilmenee, että lähteen 1 vettä on käytetty yli 100 vuotta tilan 
talousvetenä.  Suunniteltu toiminta on MAL 3.1 § 3-kohdan ja MAL 3.4 §:n vastaista sekä lisäksi  
YSL 49.1 § 3-kohdan vastaista (seuraamukset YSL 17.1 §:n 2- ja 3-kohtien vastaisesti). 
Toiminta edellyttää myös vesilain mukaista vesitalouslupaa lain 3 luvun 2.1 §, 2.2 § ja mitä 
ilmeisimmin myös 3.1 § 2-kohdan mukaan.  

OIKEUSVAIKUTTEISEN YLEISKAAVAN VASTAISUUS MAL 3.2 §:N PERUSTEELLA 

Toiminta suunnittelualueella olisi vastoin metsälain 10.1 § edellyttämää metsän hoitoa ja 
käyttöä siten, että turvataan yleiset edellytykset metsien biologisen monimuotoisuuden kannalta 
tärkeiden elinympäristöjen säilyminen. Metsälain 10.2 § 1-kohdan mukaan lähteiden 
lähiympäristöt kuuluvat suojelun piiriin. Lemminkäinen Infra Oy:n pyrkimys metsien 
pysyväisluonteiseen hävittämiseen kaavan mukaiselta metsätalousalueelta ei ole kaavan 
mukaista.  
Suunniteltu toiminta vaikeuttaisi alueen käyttämistä kaavassa varattuun tarkoitukseen MAL 3.2 
§ vastaisesti. Lemminkäinen Infra Oy:n hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, louheen 
murskaukselle sekä kiviaineksen kierrätykselle (muualta tuodun kiviaineksen murskaukselle). 
Lemminkäisen hakemus kierrätystoiminnalle tarkoittaa käytännössä pitkäaikaisen 
maanjalostusalueen perustamista, jonka alueen jälkikäytöksi ei muodostu kaavan mukainen 
metsätalousalue. Tätä osoittaa myös ympäristölupahakemuksen kohdassa 11 esitetty kerronta, 
että ”muualta murskattavaksi tuodun louheen varastokasat sijoittuvat niin ikään 
murskauslaitoksen läheisyyteen (lähinnä kiinteän laitoksen yhteyteen)”. Kiinteän laitoksen 
perustaminen alueelle on piirre toiminnan todellisesta tavoitteesta (mikä ilmenee monista 
muistakin yhteyksistä). Hakemus on kierrätystoiminnan osalta lainvoimaisessa kaavassa 
esitetyn maankäyttötarkoituksen vastainen eikä suunniteltu toiminta ole näin ollen myöskään 
YSL 11.2 § 4-kohdan mukaista.  
Suunniteltu alue on sijoitettu lähelle kaavoihin merkittyä ja jo olemassa olevaa Helsinki-
Tampere-moottoritietä ja sen takana olevaa Lamminsuon suojelualuetta. Suunnitellulla 
toiminnalla tulisi olemaan epäedullinen turvallisuusvaikutus läheisen moottoritien 
liikenneturvallisuuteen pölyämisen johdosta, epäedullinen vaikutus moottoritieltä avautuvaan 
tiemaisemaan ja haitallinen vaikutus Lamminsuon ekologiaan muiden epäedullisten vaikutusten 
lisäksi. MAL 3.1 § 1-kohdan tarkoittama kaunista maisemakuvaa on arvioitava myös 
vilkasliikenteiseltä moottoritieltä.        
Ottamisalue on suunniteltu sivuamaan Vantaan yleiskaavassa 2007 merkittyä ratsastusreittiä. 
Räjäytykset, paineaallot ja kivien sinkoutumiset tekevät kaavaan merkityn ratsastusreitin 
käyttämisestä turvatonta, käytännössä mahdotonta. Ottoalue on yleiskaavan kaavamerkinnän 
vastainen.  
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TOIMINNAN SIJOITTAMINEN ON MAA-AINESLAIN 3.4 § JA PÄÄOSIN VALTIONEUVOSTON 
ASETUKSEN 800/2010 VASTAINEN 

 
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. 
Valtioneuvoston asetuksen 800/2010 3 § säätää toiminnan sijoittumisesta. Asetuksen 2 
momentin mukaan kivenlouhimo, muu kivenlouhinta ja kivenmurskaamo on lisäksi sijoitettava 
siten, että melua tai pölyä aiheuttavan toiminnon etäisyys asumiseen tai loma-asumiseen 
käytettävään rakennukseen tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun 
tarkoitettuun piha-alueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohteeseen on vähintään 300 
metriä. Asetuksen tarkoittama 300 metrin suoja-alue lähimpien asuinrakennusten kulmista 
mitattuna on esitetty kuvassa 2.  

 

 
 

Esitetyssä ottosuunnitelmassa toimintaa sijoitetaan em. asetuksen vastaisesti. Koska 
asetuksen suojaetäisyydet on nimenomaan tarkoitettu, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle tai 
ympäristölle vaaraa tai kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa, niin 
ottosuunnitelma on MAL 3.4 § vastainen eikä lupahakemuksen hyväksymiselle ole edellytyksiä. 
Lemminkäinen Infra Oy:n esittämän ottoalueen osa, jolla louhinta ei tule kyseeseen, on 
osoitettu kuvassa vinoviivoituksella. Rosbackan tilalle 4:6 rakenteilla olevan omakotitalon sijainti 
on otettu huomioon suunnittelutarveratkaisupäätöksen (sisältyy liitteenä 3 muistioon 
ympäristölupa-asiassa) karttaliitteen mukaisesti. Tilalla 4:522 oleva asuinrakennus on 
tarkastelussa mukana, koska se on nykyisin asuinkäytössä. Myös luoteessa olevat lähimmät 
rakennukset ovat tarkastelussa mukana, koska rakennuksia käytetään ja ne ovat erityisen 

Kuva 2. Lemminkäinen Infra Oy:n 

ottoalue ja lähimmistä 

asuinrakennuksista määritetyt 

suojaetäisyydet 300 m, jolla 

kivenlouhintaa ei asetuksen 

800/2010 3 §:n mukaan sallita 

(vinoviivoitettu alue). 
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meluherkässä paikassa. Oleskeluihin tarkoitettuja piha-alueita ei ole otettu huomioon. 
Myöskään ei ole otettu huomioon Lamminsuon suojelualuetta, jolla ihmisiä retkeilee ja joka 
myös voidaan katsoa muuksi häiriölle alttiiksi kohteeksi. Suunnitellusta ottoalueesta jää jäljelle 
tässä vaiheessa <2,2 ha (lisäksi kuvassa 3 on esitetty alueen pieneneminen moottoritien 
vaatiman suoja-alueen johdosta). Suunniteltu sijoittaminen ei ole asutukselle aiheutuvien 
vaarojen ja luonnolle aiheutuvien vahingollisten vaikutusten johdosta maa-aineslain 3.3 § 
mukaista.  Tällaisen pienen ottoalueen perustaminen ei ole kestävän kehityksen mukaista ja 
sijoituspaikan sopivuutta arvioitaessa on otettava huomioon myös YSL 11.2 § 5-kohta muut 
mahdolliset sijoituspaikat alueella. 
Lemminkäinen Infra Oy:n käyttämän konsultin Rambollin muistiossa 29.1.2013 (s. 2) on uuden 
rakennuksen sijainniksi ilmoitettu 25 m suunnitellun louhinta-alueen rajasta, mikä olisi jopa 62 
m lähempänä ottoaluetta kuin oheisessa tarkastelussa (kuva 2). Ympäristölupahakemuksen 
muistion liitteestä 1 ilmenee, että etäisyys louhinta-alueesta Rosbackan tilan päärakennukseen 
on 170 m.  
Koska toiminnalle ei voida myöntää haetun mukaisesti kivenlouhinnan ympäristölupaa, koska 
toiminta on muodostumassa asetuksen 800/2010 vastaiseksi, niin toiminnan sijoittaminen ei voi 
täyttää myöskään MAL 3.4 §:n vaatimuksia.   

MAL 5 §:N EDELLYTTÄMIÄ SELVITYKSIÄ EI OLE TEHTY  

Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat 
luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja 
luonnonolosuhteisiin.  

Riipilän metsän luonnonolosuhteet on esitetty puutteellisesti ja harhaanjohtavasti. Metsäalueen 
suojelupäätöksen kumoaminen ja asian uudelleen palauttaminen käsiteltäväksi eivät ole 
hävittäneet niitä luonnonarvoja, jotka olivat suojelualueen perustamisen perusteita.  Rosbackan 
lähteistä on esitetty virheellistä tietoa, mikä ilmenee tilan omistajan aville lähettämästä 
kirjelmästä (liite 2).  

Kun otetaan huomioon MURAUS-asetuksen edellyttämät suojaetäisyydet ja moottoritiehen 
nähden tarvittava suojavyöhyke (ks. kuva 3), niin ottoalueelle ei jää juurikaan otettavissa olevaa 
maa-ainesta. Alueelle suunniteltu työmaatiekin on sijoitettava moottoritien vaatiman suoja-
alueen ulkopuolelle. 

Hankkeen vaikutukset luonnonolosuhteisiin on kerrottu puutteellisesti ja virheellisesti. 
Valumamuutokset Riipilän metsään, Lamminsuon suojelualueeseen, lähteisiin ja talousveden 
saantiin ovat oleellisia. 

OTTAJALLE LANKEAISI MAL 9 §:N TARKOITTAMA KORVAUSVELVOLLISUUS 

Suunniteltu ainesten ottaminen alentaisi viereisen ja lähistöllä sijaitsevien kiinteistön arvoja 
sekä aiheuttaisi myös muuta vahinkoa (mm. tärinöiden synnyttämät halkeamat, lähteiden 
kuivuminen, talousveden saannin estyminen) ja haittaa (mm. asetuksen vastainen meluhaitta 
asutukselle ja pölyhaitta moottoritielle, kohtuuton rasitus epäsäännöllisesti tapahtuvista 
räjäytyksistä) kiinteistöjen käyttämiselle, mitä ei ole pidettävä vähäisenä. MAL 9 §:n mukaan 
kiinteistön omistajalla ja haltijalla on oikeus saada ainesten ottajalta täysi korvaus haitasta, joka 
ainesten ottamisesta hänelle aiheutuu. Korvausta on vaadittava viiden vuoden kuluessa 
vahingon tai haitan aiheutumisesta. Jollei korvauksesta sovita, kysymys oikeudesta 
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korvaukseen ratkaistaan ja korvaus määrätään kiinteän omaisuuden ja erityisten oikeuksien 
lunastuksesta annettua lakia noudattaen toimituksessa, jota haetaan Maanmittauslaitokselta.  

LUVAN TULEVALLE PERUUTTAMISELLE ON JO TÄSSÄ VAIHEESSA MAL 16 §:N MUKAISET 
EDELLYTYKSET 

Lupaviranomainen voi peruuttaa luvan, milloin: 3) lupahakemuksessa on annettu vääriä tai 
virheellisiä tietoja tai selvityksiä. Lupahakemus sisältää vääriä ja virheellisiä tietoja ja 
selvityksiä. Jos lupa myönnettäisiin, niin sen perumiselle löytyisi jo lukuisa määrä perusteita. 
Seuraavaksi on muutamia esimerkkejä. Samalla on kiinnitetty huomiota esitettyjen asioiden 
merkitykseen luvanhaun kannalta. 

Lupahakemuslomake: 

Ottamisalueen sisältävien kiinteistöjen tiedot kohdassa 3 ovat ristiriidassa jo maa-ainesten 
ottosuunnitelman kansilehden kanssa. Kohdasta 5 puuttuu pyydettyjä tietoja. Ottamisalueen 
pinta-ala on ilmoitettu MURAUS-asetuksen vastaisesti eikä se siten voi olla myöskään MAL 3.4 
§:n mukainen. Haettu kokonaismäärä ja arvioitu vuotuinen otto ovat virheellisiä. Kohdasta 7 
puuttuvat edellytetyt kuvaukset. Aloittamislupaa haetaan väärin perustein.  Kohdasta 9 puuttuu 
pyydetyt tiedot. 

Maa-ainesten ottosuunnitelman kohta 1:  

Suunniteltu kaivu- ja räjäytystoiminta Helsinki-Tampere moottoritien vieressä edellyttää 
tieviranomaisen lupaa ja ohjeiden mukaista toimintaa. Ottosuunnitelma on laadittu ottamatta 
huomioon lähtötietona tien vaatimaa suoja-aluetta. Ympäristöministeriön ympäristöoppaassa 85 
tien suoja-alueen leveyteen katsotaan vaikuttavan liikenneväylän luokitus, tienvarsimaisema ja 
asutuksen läheisyys. Yleisten teiden läheisyydessä suoja-alueen leveyden tulisi olla YM:n 
ohjeen mukaan olla 50-100 m tien keskilinjasta. Suoja-alueen puusto tulisi säilyttää. Koska 
kyseessä on yksi maan tärkeimmistä pääliikenneväylistä, joka luokaltaan on moottoritie, suoja-
alueen tarvittava leveys on vähintään 100 metriä. Suoja-alue on merkitty kuvaan 3.    

 

Kuva 3. Suoja-alue 100 m 

Helsinki-Tampere 

moottoritien vieressä. 

Louhinta alueella ei ole 

mahdollista ja myös 

alueen puusto on 

säilytettävä. 
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Sen jälkeen kun moottoritien vaatima suoja-alue otetaan huomioon on suunnitellusta 
ottoalueesta jäämässä jäljelle noin 13 400 m2 (1,3 ha). Pintamaita muodostuisi tällä alueella 
noin 13 400 m3ktr.  

Ottosuunnitelmassa tarkoitetaan ottoalueella kaivualuetta ja suunnittelualueella ottoaluetta. 
Tässä on merkillepantavaa se, että suunnittelualueella katsotaan tällöin voitavan harrastaa 
maanottoa palvelevaa toimintaa. Ottoalue on tätä varten ja kaivualue on ottoaluetta pienempi 
alue. Ottoalueen ulkopuolelle on jätettävä suoja-alue naapuritiloihin nähden. 
Ympäristöministeriön ohjeen 85 (s. 35) mukaan suojaetäisyyden tulee olla kalliokiven 
ottamisalueilla 30 m. Suunnittelualue voi mennä naapurin rajaan asti. Suunnittelualueen ja 
ottoalueen välistä tilaa varataan suojelun vaatimiin tarkoituksiin (suoja-alue).  

Ottosuunnitelman kohta 1.2: 

Rajanaapuriksi tulee katsoa myös yleisen tien pitäjä.  

Ottosuunnitelman kohta 1.3: 

Uudellamaalla kerrotaan käytettävän vuosittain vajaa 9 milj. kiintokuutiometriä kiviaineksia. 
Tämä ei pidä paikkaansa. ELY-keskuksen tilaston mukaan massakiveä käytettiin 
pääkaupunkiseudulla vuonna 2012 2,704 milj. m3ktr, 2013 2,468 milj. m3ktr ja 2014 1,937 milj. 
m3ktr. 

Hankkeen tavoitteena kerrotaan mm. olevan vähentää kuljetuskustannuksia ja päästöjä. 
Hankkeella ei ole juurikaan tällaisia vaikutuksia, koska merkille pantavia kulutuskohteita 
lähempää on jo saatavissa riittävästi kiviaineksia. 

YVA-selvityksistä ja asutuksen läheisyydestä annetaan virheellistä tietoa (vrt. kuva 2). YVA-
selostuksen virheellisestä siteeraamisesta on esimerkkejä ympäristölupahakemukseen 
jätetyssä muistutuksessa. 

Louhinnalla ei katsota olevan kaavoituksellisia esteitä. Ympäristölupahakemuksesta ilmeni, että 
alueelle ollaan perustamassa kiinteää murskaamoa kierrätettävän kiviaineksen käsittelyyn. 
Kyse on siis yleiskaavan vastaisesta maankäyttötarkoituksesta. Louhintatyömaan perustaminen 
kaavaan merkitys ratsastusreitin viereen on sekin kaavan vastaista, koska reitti ei soveltuisi 
enää kaavassa osoitettuun tarkoitukseen. Louhintatyömaan perustaminen kaavaan merkityn 
moottoritien suoja-alueelle on sekin kaavan vastaista. 

Hakija vetoaa Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitykseen ja katsoo sen puoltavan hanketta. 
Vantaan kaupunki ei aio lehtitiedon (HeSa 31.5.2010, liitteenä 3 ympäristölupa-asiaa 
käsittelevässä muistutuksessa) mukaan puoltaa Lemminkäinen Infran Riipilän louhoshankkeen 
ympäristölupaa ennen kuin Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys on valmis.  Maankäyttöselvitys 
on valmistunut, mutta se merkittiin vain tiedoksi. Kaupunginhallitus ei edes edellyttänyt, että 
Uudenmaan liitto ottaa selvityksen huomioon. Selvityksellä ei ole edes sellaista oikeudellista 
merkitystä, johon voisi viitata ja jolla voisi perustella hakemuksen hyväksyttävyyttä. Selvityksen 
huomioon ottamiseen liittyy jatkossa vain harkintaa, joka voi johtaa esitetyistä tiedoista 
huomattavasti poikkeavaan tulkintaan esimerkiksi laaja-alaisemmassa maakuntakaavan 
kehitystarkastelussa.  

Ottosuunnitelman kohta 2.1: 
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Hakija viittaa virheellisesti Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitykseen (ks. edellinen kappale). 

Suunniteltua louhintaa olisi tapahtumassa Klaukkalan ohikulkutien eteläpuoleisella 
kallioalueella. On mahdollista, että kallio tarvitaan liittymäramppien ja ylikulkusillan 
rakentamiseen moottoritien yli tiesuunnitelman mukaisesti. Näiltäkin osin suunniteltu louhinta 
aiheuttaisi ongelmia ja lisäkustannuksia. Väite, ettei suunnitelman mukainen ottotoiminta tasolle 
+39…+43 vaikeuta ohikulkutien liittymän rakentamista ja tien mahdollista jatketta on paitsi 
perustelematon myös ilmiselvästi virheellinen. Louhinta liki samaan tasoon moottoritien 
+43…+45 kanssa olisi mahdollista vain, jos kyse olisi tasoliittymästä, mutta sellaisia ei 
moottoriteillä käytetä. Tien jatkeen tasauskin on tulossa suunniteltua louhintatasoa 
korkeammalle, lähelle nykyistä maanpintaa, jonka kerrotaan olevan pääosin tasojen +50 ja +75 
välillä.  

Ottosuunnitelman kohta 2.2: 

Etäisyydet asutukseen ovat puutteellisia. Oleelliset etäisyydet on jätetty kertomatta ja huomioon 
ottamatta. 

Ottosuunnitelman kuvassa 1 on merkitty ottoalueeksi myös tiealue. Se on sijoitettu 44-53 metrin 
etäisyydelle moottoritien keskilinjasta, mikä ei ole riittävä etäisyys (ks. edellä muistutus 
ottosuunnitelman kohtaan 1, kuva 3). Ottoalueen esittämisessä on ristiriitaisuutta. Tiealue 
sijoittuu lisäksi muulle tilalle (3:127) kuin joille otto-oikeutta on haettu.   

Kuvassa 1 kerrotaan paitsi puutteellisesti myös virheellisesti Rosbackan tilasta. Tilan Rosbacka 
RN:o 4:6 oikeat tiedot on tilan omistaja esittänyt Etelä-Suomen aluehallintovirastolle 
lähettämässään kirjeessä 28.3.2013 (liite 2). Tilan omistaja kertoo oikeiden tietojen olleen myös 
Rambollin tiedossa. Tilan päärakennus on tilan omistajan mukaan nykyisin vapaa-ajan 
käytössä ja muut talousrakennukset säännöllisessä maatalouskäytössä. Tila ja sen 
rakennukset ovat omistajan kerronnan mukaan täysin aktiivisessa käytössä.  
Suunnittelutarveratkaisussa 6.3.2015 § 8 (liitteenä 4 ympäristölupa-asiassa esitetyssä 
muistutuksessa) todetaan mm., että hanke sijoittuu voimassa olevan yleiskaavan 
maatalousalueelle MT, jolla sallitaan tilalla harjoitettavaa maataloutta palvelevaa rakentamista 
6.6.1983 mukaisilla tiloilla seuraavasti: kaksi asuntoa 2-5 hehtaarin suuruisilla tiloilla, kolme 
asuntoa 5-20 hehtaarin suuruisilla tiloilla ja lisäksi yksi asunto kutakin tilan pinta-alan täyttä 20 
hehtaaria kohti. Lupa osittain huonokuntoisen kaksiasuntoisen päärakennuksen korvaamiseen 
uudella yksiasuntoisella omakotitalolla myönnettiin. 

Ympäristölupahakemuksen kohdasta 15 ilmenee, että siirrettävä murskauslaitos sijoitetaan 
mahdollisimman lähelle louhosseinämiä. Tämä tarkoittaa sitä, että lähimmillään murskaamo 
sijoitettaisiin alle 150 metrin päähän uudesta asuinrakennuksesta. Asetuksen 800/2010 3 §:n 
perusteella suojaetäisyyden tulee olla vähintään 300 metriä. Lupahakemus on kerrotun 
mukaisesti asetuksen vastainen. 

Kuvassa 1 kerrotaan myös asutuksen poistuvan louhinta-alueen itäpuolella olevasta 
rakennuksesta. Kyse on käytössä olevasta asuinrakennuksesta ja se on otettava huomioon 
asuinrakennuksena, niin kauan kuin se on mainitussa käytössä ja rekisterissä. Perustelematon 
väite ei riitä muuttamaan asian tilaa toiseksi. 

Kuvassa 1 kerrotaan myös, ettei louhinta-alueen pohjoispuolella olisi lähiasutusta. Rakennukset 
ovat merkityllä paikalla ja niiden käyttö on omistajan päätettävissä.  
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Ottosuunnitelman kohta 2.3: 

Alueen maisemakuva on esitetty puutteellisesti ja sen arvoa vähätellen. Maisemakuvasta 
ympäristöstä katsoen ei ole esitetty yhtään valokuvaa, jolla vältellään oikean asiantilan esille 
tuomista.  

Ottosuunnitelman kohta 2.4: 

Suunnittelualueen reuna-alueilla todetaan olevan myös savea. Meluvallien esitetyissä luiskissa 
1:1 savi ei pysy kaltevalla kalliopinnalla, vaan tulisi odotettavasti sortumaan ja aiheuttamaan 
turvallisuusriskejä sekä naapureille että louhinta-alueen työntekijöille.  

Ottosuunnitelman kohta 2.5: 

Suunnittelualueella kerrotaan tehdyn havainto kirjojokikorennosta, joka on EU:n luontodirektiivin 
IV (a) mukainen laji ja jonka lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen 
on luonnonsuojelulaissa kielletty. Lisäksi suunnitelmassa kerrotaan, että suunnittelualueella ei 
ole sopivia lisääntymispaikkoja. Kertomatta jätettiin, että myös korennon levähdyspaikkojen 
hävittäminen on kielletty, mitä suunniteltu toiminta on tekemässä. Aivan vastaavanlaisessa 
oikeustapauksessa Lemminkäinen Infra Oy:n maanottolupahakemus hylättiin, kun alueella oltiin 
voitu tehdä muutama havainto kirjoverkkoperhosesta, vaikka varsinainen perhosten 
lisääntymispaikka oli kaukana suunnitellusta ottoalueesta. Asiasta on KHO:n päätös 21.8.2015, 
taltio 2225, diaarinumero 0522/1/15.     

Suunnitelmassa todetaan tehdyn myös havaintoja liito-oravan papanoista Riipilän vanhassa 
metsässä suunnilleen samalta paikalta, jossa lajista tehtiin havaintoja vuonna 2007. 
Louhinnalla aikaansaatava valumamuutos Riipilän metsään muuttaa metsän ekologian 
lopullisesti ja näin aiheutetaan myös liito-oravan pitkäaikaiseen elinympäristöön 
luonnonsuojelulain vastainen muutos. Se on samalla MAL 1.2 §:n vastainen. 

Suunnitelmassa todetaan Lamminsuon suojelualueen sijaitsevan lähimmillään 80 metrin 
etäisyydellä. Valuman suuruuden ja laadun muutos Lamminsuolle sekä murskaamon 
mineraalipölyvaikutus rehevöittävät Lamminsuota ja johtavat suolla olevan puron virtauksen 
hidastumiseen ja mahdolliseen tulvimiseen. Nämäkin toiminnan muutokset ovat 
luonnonsuojelulain ja maa-aineslain vastaisia. 

Ottosuunnitelman kohta 2.6: 

Suunnittelualueen kautta kulkevasta ekologisesta viherkäytävästä on esitetty ristiriitaista tietoa. 
Toisaalta kerrotaan, että käytävä on merkitty suunnittelualueen länsipuolelle Lamminsuon 
alueelle, josta se jatkuu lounaaseen. Toisaalta kerrotaan, että Luoteis-Vantaan 
maankäyttöselvityksessä on myös otettu kantaa ekologisiin yhteyksiin. Siinä yhteys kulkee 
suunnittelualueen pohjoispuolelta jatkuen edelleen koilliseen. Todellisuudessa kyseessä on 
pitkä viherkäytävä luonnon ydinalueiden välillä (ks. ottosuunnitelman kuva 2) riippumatta siitä 
miten se on eri kuntien kaavoissa ja suunnitelmissa kuntarajan huomioon ottaen jouduttu 
esittämään.  

Ottosuunnitelman kohta 2.7: 
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Suunnitelmassa esitetään, että ottotoiminta ei merkittävästi vaikuta uoman (siis Riipilän vanhan 
metsän puron) nykytilaan, sillä vanhan metsän alueella ei tehdä louhintaa. Esitetty päätelmä on 
virheellinen, koska kaikki ottoalueen sulamis- ja sadevedet sekä ottoalueelle ympäristöstä 
valuvat vedet johdetaan ottoalueen irtilouhitun pohjan kautta Lamminsuonojaan. 
Suunnitelmassa kerrotaan, että valuma-alue pienenisi 13,5 hehtaarista louhinnan myötä 7,5 
ha:iin. Tämäkin on virheellinen tieto. Kun ottaa huomioon ottoalueen vedenjakajat ja valumien 
virtaukset (lisää seuraavassa kappaleessa), niin Riipilän metsän valuma-aluemuutos tulisi 
louhinnan seurauksena olemaan -9,9 ha. Riipilän puro kuivuisi, millä olisi suuri ja ratkaiseva 
merkitys vanhan metsän ekologian tuhoutumisessa. Muutokset olisivat luonnonsuojelulain ja 
maa-aineslain vastaisia. 

Ottosuunnitelman kuvassa 3 on esitetty useita YVA-hankkeen valuma-alueita, joilla ja joihin 
liittyvällä kerronnalla ei ole yhteyttä po. ottosuunnitelmaan. Kuvasta näkyy kuitenkin myös 
ottosuunnitelmaan liittyvät vedenjakajat YVA-hankealueen eteläosassa ja valumien suunnat. 
Suuri osa valumista ohjautuu nykytilanteessa Riipilän vanhaan metsään. Ottosuunnitelman 
kuva 3 tukee edellä esitettyä tarkastelua Riipilän metsän valuma-alueen muutoksesta.  

Suunnitelmassa todetaan, että Lamminsuonojan valuma-alueen ollessa laaja, noin 3,4 km2, 
muutoksella ei ole vaikutusta Lamminsuonojan vesimäärään. Huomioon ottamatta jätetään, että 
Lamminsuonojan rehevöittäminen ottoalueelta valuvilla ammoniumnitraattipitoisilla vesillä ja 
ojakasvillisuuden lannoittaminen työmaalta ilmaan pääsevällä työmaan lähelle laskeutuvalla 
pölyllä aiheuttavat valuma-alueen vesien virtauksen hidastumisen ja mahdollisen tulvimisen. 
Pienen laskeutusaltaan viipymä ei riitä pienhiukkasten poistumiseen vesivirtauksesta ja 
maasuodatinkin tukkeutuu nopeasti. Vedet on johdettava tällöinkin alueelta pois ja 
savihiukkasten odotettava pääsy Lamminsuonojaan vaikuttaisi sekin ojavirtausta estävästi.     

Ottosuunnitelman kohta 2.8: 

Suunnitelmassa todetaan, että Rosbackan kaivon pohjaveden pinnan taso on noin +41 ja tilalla 
olevien muutamien lähteiden tasolla noin +39…+41. Kun otetaan huomioon, että ottoalueen 
pohjavesipinta tulisi olemaan irtilouhinnan verran, noin 2 m, kaivutasoa syvemmällä, niin 
ottoalue keräisi vesiä kaakossa tasolle noin +41. Kun tällä hetkellä hydraulinen putous 
Rosbackan kaivoon ja lähteisiin nähden on noin 20 metriä, niin se pienenisi -20…-18 metriä 
muodostuen 0-2 metriksi. Virtaus hidastuisi olemattomaksi ja sekä kaivon että lähteiden 
antoisuus samoin. Muutos on MAL 3.1 3)-kohdan vastainen. 

Ottosuunnitelman kohta 3.1: 

Korkeusaineistosta kerrotaan tehdyn kolmiulotteinen maastomalli, jonka perusteella on tehty 
leikkauspiirustuksia ja massalaskelmia. Leikkauspiirustusten mukaan arvioiden 
matalataajuisten melujen vaimenemiset ottoalueen reuna-alueilla jäävät vähäisiksi.  

Ottosuunnitelman kohta 3.2.1: 

Tiejärjestelyssä ei ole otettu huomioon Helsinki-Tampere-moottoritien vaatimaa suoja-aluetta 
eikä muutoinkaan moottoritien läheisyydessä suoritettavalta työltä vaadittavia menettelyjä.   

Lupahakemukseen on liitetty alustava suunnitelma kivenmurskaamon sijoittamisesta 
ottoalueelle. Kiinteä murskaamo olisi sijoittumassa aivan moottoritien läheisyyteen. 
Murskaamon pölyämisen huomioon ottaen on mahdollista, että liikenneturvallisuus huonontuisi 
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moottoritiellä näkyvyyden heikentymisen johdosta. Kylmät pienhiukkaset keräävät pinnalleen 
kosteutta ja muodostavat sumua. Murskaamon sijoittamisessa olisi otettava huomioon 
moottoritiekin häiriintyvänä kohteena. B-luokan murskaamon suojaetäisyys häiriintyvään 
kohteeseen on ollut jo 1970-luvulta lähtien 300 metriä (ks. esim. Tielaitoksen julkaisu TIEL 
2270006 vuodelta 1994).  

Ottosuunnitelman kohta 3.2.2: 

Alueella kerrotaan käsiteltävän ainoastaan puhtaita maa-aineksia, eikä niiden käsittelystä ja 
varastoinnista katsota aiheutuvan vaaraa ympäristölle. Kerronta on paitsi puutteellista myös 
perustelematonta mielipiteen esittämistä. Kertomatta jätettiin ympäristölupahakemuksesta 
ilmenevä pyrkimys maa-ainesten kierrättämiseen alueella ja alueelle pysyväksi tarkoitetun 
murskaamon käyttämisestä näiden ainesten murskaamiseen. Kun ottaa huomioon 
murskauslaitoksen esitetyn sijainnin, niin kierrätettävien ainesten varastokasoista muodostuvat 
valumat tulisivat pääsemään nopeasti Lamminsuonojaan. Kierrätettävien ainesten 
vastaanotosta, puhtauden toteamisesta, sijoittamisesta alueelle ja muista noudatettavista 
menettelyistä ei ole esitetty tarpeellisia tietoja, joten jopa pintavesien pilaamisesta vo olla kyse. 

Stabiliteetiltaan heikkoa savea ei kerrota alueella olevan. Tämä on ristiriidassa aiemmin 
kerrotun kanssa (ks. muistutus ottosuunnitelman kohtaan 2.4). 

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma:  

Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmassa esitetty ottamismäärä ja arvio kaivannaisjätteen 
määrästä ovat virheellisiä, koska ottamista ei voida suorittaa esitetyssä laajuudessa. Niiden 
sijoittaminen ei myöskään voi olla esitetyn mukaista, koska pintamaiden määrä ei riitä 
esitettyihin kasoihin. Rosbackan tilan läheisyyteen ei voi tehdä esitetyn mukaisia 
pintamaakasoja, joiden luiskakaltevuus on 1:1. Kasat sortuisivat kaltevalla kalliorinteellä 
Rosbackan suuntaan, jonne myös valumat maatuvista orgaanisista aineksista kulkeutuisivat. 
Osa kasoista sortuisi kaivannon puolelle, koska riittävää reuna-aluetta ei ole jätetty. 
Suunnitelmassa esitetty näkemys, että pintamaiden varastointialueesta syntyy hyvin 
vähäisessä määrin hulevesiä eikä ne laadultaan poikkea muualla ottoalueella syntyvistä 
hulevesistä, on sekin virheellinen. Kaivualueen pohjalta valuvien vesien laatu poikkeaa 
pintamaakasoista valuvien vesien laadusta.    

Jätehuoltosuunnitelman kohdasta 3 puuttuvat kaikki tiedot. 

Ottosuunnitelman kohta 3.3: 

Ennen louhinnan aloittamista kerrotaan tehtävän louhinnan riskianalyysi, jossa kartoitetaan 
mahdolliset rakennukset ja määritetään käytettävät räjähdysaineet ja raja-arvot. Kerronta on 
puutteellista. Lähimmät rakennukset ovat jo tiedossa. Rakennusten katselmuksista ja 
tärinämittareista ei mainita mitään. Raja-arvot määritellään sallituille tärinöille rakennuksissa. 

Kiinteistörajoihin kerrotaan jätettävän vähintään 20 m etäisyys louhinta-alueen reunasta. 
Ympäristöministeriön ohje edellyttää 30 m suojaetäisyyttä, mikä on muodostunut myös 
vallitsevaksi käytännöksi. Suunnitelmassa esitetyt pintamaiden läjitykset naapurien rajojen 
läheisyyteen eivät tule kyseeseen.  

Ottosuunnitelman kohta 3.4: 
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Selkeytysaltaan ja kierrätettävien ainesten päästöjen osalta asiaa on käsitelty edellä kohdissa 
2.7 ja 3.2.2. 

Ottosuunnitelman kohta 3.5: 

Esitetyt ottomäärät eivät ole lainmukaisten ottamisedellytysten mukaisia. Perusteluja on esitetty 
edellä.  

Ottosuunnitelman kohta 3.6: 

Suunnitelmassa todetaan, että Lamminsuontietä ei käytä SE Mäkisen maahantuontiliikkeen 
jälkeen muu kuin YIT:n Aurinkokallion toiminta-alueelle suuntautuva (lähinnä raskas) liikenne 
sekä Lemminkäinen Infra Oy:n louhinta-alueelle suuntautuva raskas liikenne. Kerronta on 
virheellinen. Lamminsuontietä voivat käyttää mm. suojelualueella retkeilevät.  

Liikennemäärien kerronnasta ilmenee, että ottotoiminta aiheuttaa noin 100 raskaan 
kuljetusajoneuvon käyntiä vuorokaudessa arkipäivisin, mutta lisäksi alueella on suunniteltu 
harjoitettavan muualta tuodun louheen murskausta. YVA-selostuksessa on 
maksimiliikennemääräksi arvioitu noin 200 ajoneuvokäyntiä vuorokaudessa. Liikennemäärä voi 
siis olla jopa kaksinkertainen kierrätyksen johdosta. Kun näiltä osin kyse on myös 
pysyväisluonteisesta toiminnasta, niin alueen käyttö ei ole muodostumassa myöhemminkään 
lainvoimaisen kaavan mukaiseksi metsätalousalueeksi. Todellinen toiminnan tarkoitus on 
kaavan vastaista ja kerronnasta ilmenee tämä. 

Ottosuunnitelman kohta 3.7: 

Suunnitelmassa kerrotaan, että on myös mahdollista, että alueella on kaksi murskauslaitosta 
käynnissä samanaikaisesti, jolloin toinen on tyypiltään siirrettävä ja se sijoittuu eri paikkoihin 
toiminnan edetessä. Asiaa kerrotaan epäselvästi ja harhaanjohtavasti. 
Ympäristölupahakemuksen mukaan laitoksia on kaksi. Kiinteää laitosta on tarkoitus käyttää 
kierrätettävän aineksen murskaamiseen ja liikuteltavaa laitosta alueelta louhittavan aineksen 
murskaamiseen rintauksen läheisyydessä. Liikennetietojen (ks. edellinen kohta) mukaan 
tuotantomäärät olisivat molemmissa suuria. Liikuteltavaa laitosta ollaan sijoittamassa 
lähemmäksi asutusta kuin MURAUS-asetuksen 3 § sallii. Asiasta on muistutettu erikseen. 

Murskauslaitos kerrotaan sijoitettavan siten, että siitä kantautuu melua mahdollisimman vähän 
ympäröivään maastoon. Kerronta on virheellistä ja poikkeaa ympäristölupahakemuksesta, 
jossa yksityiskohtia kerrotaan käsiteltävän yksityiskohtaisemmin. Liikuteltavan 
murskausaseman sijoittaminen rintauksen lähelle on muodostamassa edellä kerrotun tilanteen, 
joka ei ole asetuksen mukainen lähiasutukseen nähden.  

Ottosuunnitelman kohta 3.8: 

Räjäytyksiä kerrotaan tehtävän muutamia kertoja viikossa klo 8:00-18:00 välisenä aikana. Kun 
ottaa huomioon, kuinka paljon hakija on uhrannut aikaa ja varojaan lupahakemusasiakirjojensa 
laadintaan, niin ei voi olla ihmettelemättä sitä, millä yksityiskohtaisuuden tasolla asioita 
esitetään. MAL 3.4 §:n tarkoittama toiminnan vastaisuus, ettei toiminnasta aiheudu asutukselle 
kohtuullisin kustannuksin vältettävissä olevaa haittaa, muodostuu jo siitä, että räjäytyksiä 
tultaisiin tekemään haettuna 10 vuoden lupa-aikana epämääräinen määrä milloin sattuu. 
Jokainen räjäytyskerta olisi näin ollen järkytys ja ympäristölupamenettelyssä lähemmin 
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arvioitava kohtuuton rasitus naapureille. Esitetty toiminta ei olisi myöskään MAL 3.4 §:n 
mukaista.  

Ympäristölupahakemuksesta ilmenee, että kentän maksimikoko on 5000 m3 ja panostus 0,5-0,7 
kg/m3. Kenttään käytettäisiin siten 2500 – 3500 kg räjähdysainetta. Kirjallisuuslähteen (Vuolio: 
Räjäytystyöt) mukaan vahinkotasolla 0,48 (jolloin syntyy voimakkaita rakoja) voi 
momentaaninen räjähdysainemäärä olla enintään 672 kg. Vahinkotasolla 0,03 (ei havaittu 
rakoja) voisi momentaaninen räjähdysainemäärä olla vain 42 kg. Koska etäisyyttä uuteen 
asuinrakennukseen on ottoalueen rajasta 117 m, eri nalleilla räjähtävät panokset alkavat jo 
vaikuttaa samanaikaisesti (momentaanisesti). Kauempana momentaaninen räjähdysainemäärä 
on jo sama kuin kentän räjähdysainemäärä. Lupahakemuksessa esitetyt tiedot eivät ole riittäviä 
osoittamaan, että rakenteiden vaurioituminen ei olisi mahdollista ja eräistä naapuruussuhteista 
annetun lain 17 §:ssä tarkoitettu kielletty seuraus ja luvan myöntämisen este. Samalla toiminta 
on muodostumassa MAL 3.4 §:n vastaiseksi.   

Ottosuunnitelman kohta 3.9: 

Suunnitelmassa todetaan, että tieliikenteen aiheuttamista rajoituksista ottotoiminnalle 
neuvotellaan erikseen ELY-keskuksen kanssa ja hankitaan tarvittavat luvat. Asiaan on 
kiinnitetty edellä jo merkille pantavasti huomiota (esim. kuva 3). Kyse ei ole luvanhakijan 
käsityksen mukaisesta luonteeltaan jälkikäteen tapahtuvasta luvanhausta, koska kyse on 
oleellisesta ottosuunnitelman laadinnassa huomioon otettavasta lähtötiedosta aivan kuin 
sähkölinjan osalta on tehty. Kun kyse on yhdestä Suomen tärkeimmistä moottoriteistä, 
tieviranomaisen lausunto olisi pitänyt hankkia jo etukäteen ja liittää lupahakemukseen. Tämän 
olisi pitänyt tapahtua jo ennen yksityistietoimitusta, jotta siinä muodostettu oikeus yksityistien 
tekemiseen olisi myös voinut perustua moottoritien läheisyydessä tapahtuvan louhinnan osalta 
huomioon otettaviin tieviranomaisen näkemyksiin. Laaditulla puutteellisella ja virheellisellä 
ottosuunnitelmalla harhautetaan lupaviranomaista tältäkin osin.  

 

Ottosuunnitelman kohta 4.1: 

Jotta ottosuunnitelma olisi voimassa olevan kaavan mukainen, sen jälkikäyttötarkoituksen tulee 
olla metsätalousalue. Luvanhakija näyttää ymmärtäneen tämän saavuttaakseen 
hakemukselleen hyväksyttävyyttä, mutta vain varauksellisesti. Alueen muodostaminen esitetyin 
varauksin ei riitä ottosuunnitelman kaavoituksen mukaisuuden osoittamiseen. Asiaan liittyviä 
kaavoituksenvastaisia piirteitä on esitetty edellä kohdassa ”Oikeusvaikutteisen yleiskaavan 
vastaisuus MAL 3.2 §:n perusteella”. 

Luvanhakija esittää, että koko ottoalueen pohjataso tarvitaan liikennöinti- sekä varastoalueeksi, 
eikä osittainenkaan jälkihoito toiminnan vielä jatkuessa ole mahdollista. Luvanhakija siis mitätöi 
aiemman kerrontansa vaiheittaisesta toiminnasta ja alueen viimeistelystä. Ristiriita kerronnassa 
on merkille pantavaa. Metsätalousaluetta ei olla siis muodostamassa. Luvanhakijan todellinen 
pyrkimys alueen käyttämisestä aiottuun pitkäaikaiseen materiaalien kierrätystoimintaan ilmenee 
monissa yhteyksissä. Lupahakemuksen sekavilla ja ristiriitaisilla kerronnoilla harhautetaan 
päätöksentekijää.  

Ottosuunnitelman kohta 4.2: 
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Selostuksessa kerrotaan, että puhtaita pintamaita tuodaan tarpeen mukaan alueen 
ulkopuolelta, sillä alueelta aiemmin poistettuja pintamaita ei välttämättä ole tarpeeksi. Aiemmin 
on jo kerrottu, että alueelta poistettavat pintamaat riittävät alueen viimeistelyyn. Kerronta on 
ristiriitaista ja epäselvää. Kerronnan mukaisesti alueelle oltaisiin tuomassa sen ulkopuolelta 
maita, joiden epäpuhtaudesta ja niiden toteamisesta ei esitetä kuitenkaan lähempää tietoa.  

Ottosuunnitelman kohta 4.3: 

Luvanhakija on esittänyt jo kohdassa 4.1, että koko ottoalueen pohjataso tarvitaan liikennöinti- 
sekä varastoalueeksi, eikä osittainenkaan jälkihoito toiminnan vielä jatkuessa ole mahdollista. 
Jo esitetty tieto huomioon ottaen on ristiriitaista mitä esitetään lupahakemuksen ao. kohdassa.  

Ottosuunnitelman kohta 5.1: 

Selostuksessa todetaan, että pieniä määriä vettä saattaa tihkua kallioseinämien läpi 
louhokseen, mikäli kalliopohjaveden pinta on louhintatasoa korkeammalla. Selostuksen 
kohdassa 2.8 kerrotaan, että ottoalueen viereen asennetuissa kalliopohjavesiputkissa KVP 1 ja 
KVP2 kalliopohjavedenpinta on mitattu olevan noin tasoilla +54,5…+55,5. Kohdassa 3.4 
ottoalueen kaivutason todetaan vaihtelevan tasovälillä +39…+43. Ero synnyttää paine-eron ja 
sen mukaisen virtausmahdollisuuden läheiselle louhinta-alueelle kallion rakojen ja ruhjeiden 
kautta. Lähtötiedot ovat selkeitä, mutta lupahakemuksen kerronnassa on ilmeisen 
tarkoituksellista asiantilan sekaannuttamista ja päätöksentekijän harhaanjohtamista. Edellä 
kohdassa 2.8 on käsitelty kalliopohjaveden muutoksia.  

Ottotoiminnan vaikutukset lähteisiin Rosbackan tilalla on arvioitu vähäisiksi. Tilan omistajan 
kerronnan mukaan yksi lähde sijaitsee tilan ulkopuolella. Selostuksessa todetaan, että 
muodostumisalueen hiekkamuodostuma sijoittuu kokonaan ottoalueen ulkopuolelle, joten 
haitallisia vaikutuksia lähteille ei muodostu. Kerronta on virheellistä. Lähteiden läheisyydessä 
olevat alueet mahdollistavat kyllä vedenjohtavuudellaan pohjaveden purkautumisen maan 
pintaan, joka pohjavesi on muodostunut purkautumiskohtaa ylempänä. Ottoalueen merkitystä 
lähteiden valumiin on käsitelty edellä kohdassa 2.8. Kyse on lähteille tyypillisestä paineellisesta 
purkautumisesta vettä muodostumisalueella huonosti läpäisevien kerrosten alta.     

Ottosuunnitelman kohta 5.2: 

Suunnitelmassa kerrotaan, että ottotoiminnan myötä kalliojakson valuma-alueet hieman 
muuttuvat (ks. kuva 3). Kerronta on harhauttavaa, koska haettu ottotoiminta ei todellakaan 
koske koko YVA-alueen mukaista hankealuetta vaan ainoastaan haettua toimintaa. 

Lamminsuon vesitalouden muutoksiin on esitetty edellä perustellut mielipiteet. Kyse ei ole suon 
kuivattamisesta, vaan odotettavissa olevista päin- ja lainvastaisista ongelmista. 

Ottosuunnitelman kohta 5.3: 

Melutarkastelut ovat virheellisiä. Vaimennetun poravaununkin melu lähimmän uuden 
asuinrakennuksen pihalla tulisi olemaan noin 61 dBA, mikä ylittää sallitun arvon 55 dBA. Jos 
asuinrakennus sijoitetaan suunnittelutarveratkaisupäätöksessä esitettyä sijoituspaikkaa 
lähemmäksi louhinta-aluetta, melu on vielä mainittua suurempi. Vaimennetun poravaunun melu 
nykyisen loma-asuinkäytössä olevan päärakennuksen kohdalla tulisi olemaan 58 dBA, mikä 
ylittää sekin merkille pantavasti sallitun arvon 45 dBA. Kiinteistöllä oleva päärakennus on loma-
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asuntokäytössä, mikä ilmenee tilan omistajan aville lähettämästä kirjeestä (liite 2). Etäisyys 
melutarkastelussa oli ympäristölupahakemuksen asiakirjaliitteen 1 mukainen 170 m. 
Meluvaikutukset tulisivat odotettavasti olemaan MURAUS-asetuksen 7 § vastaisia ja samalla 
YSL 49.1 § 5-kohdan tarkoittama kielletty seuraus (eräistä naapuruussuhteista annetun lain 
17.1 §:n tarkoittama kohtuuton rasitus). Kun ympäristölupahakemuksen mukaisia 
hyväksymisedellytyksiä toiminnalle ei ole, niitä ei voida asian yhteiskäsittelyssä myöskään 
myöntää maa-ainesten ottotoiminnalle. 

YVA-selostuksessakin todetaan (s. 108), että tyypillisessä tilanteessa, jossa käytössä on yksi 
poravaunu, tulee tämän olla koteloitu, jottei ohjearvo 55 dB ylity lähimmällä asuinkiinteistöllä 
(kuva 66). Myös YVA-selostuksessa (s. 108) todetaan meluhaitan mahdollisuus seuraavasti: 
”Vastaavassa vilkkaimmassa tilanteessa, jolloin 2 poravaunua toimii koko ajan, ei koteloiduilla 
porausvaunuillakaan saada lähimpiä asuinkiinteistöjä kaakossa täysin alle 55 dB tason 
kyseisellä hetkellä (kuva 67)”. Sama todetaan kohdassa 13.3.4.   
 
Esitetty kerronta murskauslaitoksen sijoittamisesta aina yli 500 m etäisyydelle asutuksesta ja 
porauksen suorittamisesta vähintään 300 m etäisyydellä vakituisesta/loma-asutuksesta 
(ottoalueen kaakkoiskulma), on virheellinen ja asetuksen 800/2010 3 §:n vastainen (kuva 2).      

Ottosuunnitelman kohta 5.4: 

Selostuksessa todetaan, että pölylaskeuma kohdistuu yleensä ottoalueelle tai sen välittömään 
läheisyyteen. Asian merkitys on kuitenkin siinä, että laskeuma lannoittaa ympäristöään. Sen 
vaikutus tunnetaan, mutta ilmiö on hidas. Murskaamon pölyvaikutus voi ulottua tässä 
tapauksessa Lamminsuon suojelualueelle ja aiheuttaa edellä kerrottuja haitallisia 
seuraamuksia.  

Selostuksessa viitataan YVA:aan, jossa on arvioitu, että hiukkaspitoisuudet voivat 
epäedullisissa sääolosuhteissa nousta raja- ja ohjearvojen tuntumaan, mutta 
toiminnanharjoittaja voi vaikuttaa ilmanlaadun tasoon merkittävästi huolehtimalla aktiivisesti ja 
tehokkaasti pölyämisen ehkäisytoimenpiteistä.  

Ympäristölupahakemuksen kohdassa 15 todetaan, että YVA-menettelyn yhteydessä on tehty 
arvio pölymäästöjen (po. pölypäästöjen) leviämisestä toiminta-alueella. Arvioinnin mukaan 
pölyn ohje- ja raja-arvot eivät ylity asutusalueella. Lisätietoja kerrotaan esitetyn YVA-
selostuksen luvussa 14. Kerronta on virheellistä ja harhauttavaa näiltäkin osin. Kysymys 
pölypäästöjen leviämisestä toiminta-alueella liittyy työsuojeluun. Toiminta-alue ei ulotu 
ympäristöön, sen vaikutukset kylläkin. Väite, että pölyn ohje- ja raja-arvot eivät ylity 
asutusalueella, on virheellinen. YVA-selostuksen luvusta 14.3.5 ilmenee mm. että 
päästömallinnukset eivät kuvaa todellista pitoisuutta alueella, sillä niissä on otettu huomioon 
ainoastaan pakokaasuperäiset hiukkaset ja alueen taustapitoisuus. Huomioon ei siis ole otettu 
oleellisinta pölyvaikutusta, joka aiheutuu toiminta-alueen kiviaineshiukkaspäästöistä. Kohdassa 
14.5 Yhteenveto todetaankin, että tarkkaa arviota toiminnan vaikutuksesta alueen ilmanlaatuun 
ei pystytä tekemään, sillä tällä hetkellä ei valitettavasti ole tarkkoja lähtötietoja, kuinka paljon 
murskaus ja louhinta tuottavat hiukkasia. Tämäkin väite on virheellinen, koska mittaustietoa 
murskaustyömaiden ympäristöissä tehdyistä pölymittauksista on olemassa. Luulisi sitä löytyvän 
myös Lemminkäinen Infra Oy:ltä. Lopuksi YVA-selostuksen kohdassa 14.5 todetaan, että mikäli 
pölyhaittojen lieventämistoimenpiteitä käytetään tehokkaasti ja aktiivisesti, voidaan 
todennäköisesti välttää hengitettävien hiukkasten vuosi- ja vuorokausiraja-arvojen sekä 
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ohjearvojen ylittyminen. YVA-selostuksen kerronnat eivät tue lupahakemuksessa esitettyjä 
väitteitä. 
 
Ympäristölupahakemuksen tiedoissa päästöjen puhdistamisesta kerrotaan pölyämistä 
vähennettävän tehokkaalla korkeapaineella (100 baria). Kerronta painetason suuruudesta ei 
tue pölyntorjunnan tehokkuutta ja luvan hyväksyttävyyttä. Tavallisen painepesurin 100 barin 
paine irrottaa pahankin lian, muttei sido pölyä paikalleen. 100 barin paine riittää jo 
lennättämään isommatkin rakeet pois paikoiltaan kiviainesvirtauksesta, mikä ei varmasti ole 
tuotannossa toivottavaa. Noin 1,5 barin vesijohtoverkon paineella saadaan aikaan jo suihku, 
joka kastelee ja sitoo pölyn. Oleellista asiassa ei ole ilmoitettu paineen suuruus, vaan kuinka 
pienhiukkasten kastelu saadaan onnistumaan. Tässä on tärkeintä suutin ja suihkutettavan 
aineen viskositeetti ja nesteen pakkasenkestävyys. Lupahakemuksen kerronta vain 
nykyaikaisen kaluston käytöstä alueella on ilmiselvästi virheellinen. Lähemmät tiedot 
käytettävästä kalustosta puuttuvat, vaikka alueelle ollaan sijoittamassa kiinteää laitosta. 
Sanonta, että pölynerottimena voidaan käyttää myös suodatinlaitteistoa, ei sanontana tarkoita, 
että sellaista todellisuudessa käytettäisiin murskaamojen pölyntorjunnassa. Harkinta on jätetty 
tietoisesti luvanhakijalle ja kun suodatinlaitoksen kustannusvaikutukset tunnetaan, niin esitetyn 
kerronnan mukaisesti ei tulla odotettavasti toimimaankaan. Lupahakemuksen epäselvä 
viestintä ei tue sekään luvan myöntämistä. 
 
Viittaus YVA:aan ei ympäristölupahakemuksessa esitetyt piirteet huomioon ottaen tue 
toiminnalle myönnettäviä lupia. Toiminnan synnyttämät pölypitoisuudet Helsinki-Tampere-
moottoritielle on arvioitava.  
 
Ottosuunnitelman kohta 5.6: 
 
Selostuksessa pidetään luonnollisena, että ottotoiminta hävittää luonnonympäristön ja eläinten 
elinympäristön. Näkemys on sekä maa-aines- että luonnonsuojelulain vastainen. 
 
Selostuksessa esitetty käsitys vaikutusten lieventämistoimenpiteiden liittymisestä niiden 
haitallisten vaikutusten vähentämiseen, jotka kohdistuvat Lamminsuohon ja Vantaanjokeen, on 
sekin vajavainen. Lamminsuohon nähden vaikutustarkastelut olisivat olleet tarpeellisia 
enemmälti kuin asiassa on esitetty. Edellä on esitetty lähempiä perusteluja. Lisäksi olisi ollut 
oleellista tarkastella Riipilän vanhaan metsään kohdistuvia valumamuutoksia ja niiden 
vaikutusta metsän ekologiaan. Tämä sivuutettiin. Sekin, mikä merkitys suunnitellulla otolla on 
Riipilän metsän liito-oravakannan elinympäristöön, on jäänyt arvioimatta. Kun suunniteltu otto 
kiertää metsää sekä lännestä, pohjoisesta että idästä on odotettavaa, että liito-oravan 
pesimäympäristössä tapahtuu lainvastaisia olosuhteiden muutoksia.   
    
Selostuksessa todetaan maisemavaikutuksia muodostuvan moottoritieltä pohjoisesta/luoteesta 
sekä lounaasta katsottuna. Asiaa on käsitelty edellä kohdassa ”Kauniin maisemakuvan 
turmeleminen”.  
Ottosuunnitelman kohta 5.7: 
 
Selostuksessa todetaan harjoitettavan maataloutta lähimmillään ottoalueen eteläpuolella 
Rosbackan tilalla sekä osittain myös ottoalueen pohjoispuolella. Kerronta on osin virheellistä. 
Ottoalueen eteläpuolella sijaitsee Riipilän vanha metsäalue ja Rosbackan tila sijaitsee 
ottoalueeseen nähden idässä. Kertomatta on jätetty, että Rosbackan tilan omistajan mukaan 
tila on aktiivisessa käytössä, sen vanha päärakennus toimii loma-asuntona ja on tarkoitus 
korjata, ja uusi omakotitalo alueelle on tarkoitus rakentaa, johon liittyvä 
suunnittelutarveratkaisupäätös on jo saatu.  
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Selostuksessa kerrotaan, että moottoritien vaikutusten (pakokaasut, pöly) voidaan katsoa 
olevan suuremmat kuin ottotoiminnan vaikutukset. Näkemys on virheellinen. Suunnitellun 
työmaan pölyvaikutukset ovat moninkertaiset verrattuna ajoneuvoliikenteen nokipäästöihin. 
 
Ottoalueen pohjois/koillispuolella sijaitsevaan ratsastustilaan kerrotaan jäävän etäisyyttä 
vähintään noin 1,2 km. Kertomatta jätetään, että vahvistettuun yleiskaavaan merkitty 
ratsastusreitti sivuaa suunniteltua ottoaluetta. Ottosuunnitelman kerronta, että etäisyys on 
riittävä eikä ottotoiminnan (lähinnä räjäytykset) voida katsoa aiheuttavan haittaa hevosille, on 
ilmeisen tarkoituksellisesti puutteellinen ja harhaanjohtaja. Ratsastusreitillä oleva hevonen 
säikähtää varmasti lähellä tapahtuvaa räjäytystä ja voi heittää ratsastajan selästään turmiollisin 
seurauksin. Ottosuunnitelmassa ei tarkastella eikä esitetä useita toiminnan oleellisia 
ympäristövaikutuksia. 
 
Ottosuunnitelman kohta 6.1: 
 
Ottoalueen ympäristössä on esitetty seurattavaksi 7 kpl talousvesikaivoa. Suurella osalla 
saatavista tuloksista ei ole toiminnan vaikutusten kuvaamisessa edustavuutta. Oleellista on 
toiminnan vaikutus tilalla Rosbacka olevaan talousvesikaivoon ja lähialueella oleviin lähteisiin. 
Talousvesikaivon ja lähteiden antoisuusmittaukset on jätetty tekemättä mitä ilmeisimmin syystä, 
ettei näihin tuloksiin pystytä jälkikäteen vertaamaan ja näin arvioimaan  tapahtuvia muutoksia. 
Puutteelliseen tiedon keruuseen on kiinnittänyt huomiota myös tilan Rosbacka omistaja aville 
lähettämässään kirjeessä. Avin on pitänyt toimittaa asiakirja toimivaltaiselle lupaviranomaiselle, 
mutta jos tätä ei ole tehty, kirje on liitteenä 2.  Kirjeen huomioon ottaminen on lupa-asian 
käsittelyssä ehdottoman tärkeää ja huomioon ottamisen tulee näkyä myös annettavassa 
päätöksestä.      
 
Ottosuunnitelman kohta 6.2: 
 
Selostuksessa kerrotaan, että Lamminsuon ojasta otetun näytteen N1 vesi on sameaa ja 
rehevää, mitä ilmentävät korkeahkot kokonaisravinnepitoisuudet ja sameus sekä 
kiintoainepitoisuus. Näytteenottopaikan valinta on tehty niin, että saatava tulos ei edusta 
Lamminsuonojan veden laatua siinä kohdassa, johon valumavesiä tullaan johtamaan. Tulos 
kuvaa lähinnä Syväojan asuinalueelta muodostuvien valumien vaikutusta.  Esitetyllä tuloksella 
ei tulisi siten olemaan käyttöarvoa vertailussa myöhempiin Lamminsuon läpi johtavan puron 
veden laatuarvoihin. 
 
Myöskään näytteen N4 laatutuloksella ei tule olemaan käyttöarvoa, koska näytteenottopaikka 
sijaitsee liian kaukana ottoalueen ympäristövaikutuksista. Jos myöhemmin vertaillaan samoissa 
paikoissa saatuja tuloksia, joilla ei ole mitään edustavuutta toiminnan vaikutuksiin, voidaan toki 
yrittää esittää päätelmiä, ettei toiminta ole vaikuttanut laatutuloksiin. Kyse on vain 
suunnitelmallisesta harhauttamisesta. 
 
Ottosuunnitelman kohta 6.3: 

Suunnitellun oton meluvaikutuksia on käsitelty edellä ottosuunnitelman kohdassa 5.3. 
Ottosuunnitelmassa esitetty väite, ettei vaihtoehdon 3 mukaisessa toiminnassa tule 
mallinnuksen mukaan aiheutumaan raja-arvoja ylittyvää melua lähimmissä häiriintyvässä 
kohteissa (asutus) on sekin virheellinen. Mallinnuksen ja YVA:ssa kerrotun mukaisesti melu voi 
ylittää sallitut arvot. Huomioon ottamatta on jätetty, että Rosbackan tilan päärakennusta 
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käytetään loma-asuntona, johon tulee soveltaa 45 dBA:n raja-arvoa. Melu tulisi ylittämään 
sallitun arvon. 

Luvan myöntämisen edellytyksenä on, että hakemus täyttää luvan myöntämisedellytykset.  
Luvan myöntämisedellytyksiä ei voi siirtää jälkivalvonnan (toiminnan aikaisten melumittausten) 
piiriin, vaan niiden tulee täyttyä jo luvanhakuvaiheessa luvanhakijan esittämien tietojen 
perusteella.     

Ottosuunnitelman kohta 6.4: 

Esitetyllä kokonaisleijuman (TSP) mittauksella tehokeräimellä saadaan tietoa ilman laadusta 
ympäristössä, mutta valtioneuvoston asetuksen 38/2011 4 §:ssä ei ole raja-arvoa tälle 
suureelle. Raja-arvot on esitetty terveyshaittojen ehkäisemiseksi hengitettäville hiukkasille PM10 
ja pienhiukkasille PM2,5. Toiminnan terveysvaikutusten tutkimisessa joudutaan käyttämään em. 
asetuksen raja-arvoja. Selostuksessa kerrotuilla vertailuperusteilla kokonaisleijuman 
vuosikeskiarvolla ja vuoden vuorokausiarvojen 98. prosenttipisteellä ei saada käyttökelpoisia 
tuloksia, ellei pölynkeräykset edusta koko vuoden jaksoa. 

Kuvassa 8 esitetyt tarkkailupisteet eivät ole lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Niissä 
saatavilla tuloksilla ei voi selittää pölyämisen haittavaikutuksia. Oleellista olisi tehdä mittaukset 
lähimmissä asuinrakennuksissa ja niiden lisäksi moottoritien vieressä.   

Ottosuunnitelman kohta 7:   
 

Asuttuihin asuintaloihin kerrotaan jätetyn vähintään 300 m suojaetäisyys ja reuna-alueilla on 
jätetty enemmän tilaa suojavallien rakentamiseksi. Väittämät ovat virheellisiä. Tilan Rosbacka 
päärakennus on tällä hetkellä loma-asuntokäytössä, mutta rakennus voi peruskorjattuna toimia 
myös asuinrakennuksena. Tilalle on tulossa uusi omakotitalo, jota koskeva 
suunnittelutarveratkaisupäätös on tehty. Tilalla 4:522 on asuinrakennus, jonka kerrotaan 
poistuvan käytöstä. Myös muita rakennuksia on 300 m lähempänä, joiden rakennusten 
käyttötarkoitus on omistajien harkittavissa.   

Kiinteistörajoihin kerrotaan jätettävän vähintään 20 m etäisyys louhinta-alueen reunasta. 
Ympäristöministeriön ohje edellyttää 30 m suojaetäisyyttä, mikä on muodostunut myös 
vallitsevaksi käytännöksi. Suunnitelmassa esitetyt pintamaiden läjitykset naapurien rajojen 
läheisyyteen eivät tule kyseeseen, koska läjitettävät savet eivät pysy kaltevalla kalliopinnalla 
luiskakaltevuudella 1:1. Se, ettei po. ahtaaseen tilaan saada vallia, joka toimisi meluvallina, on 
todettu myös YVA-selostuksessa (ks. sivu 108). 

Kiinteä laitos kerrotaan sijoitettavan ottoalueen länsiosaan. Pysyvä laitostoiminta on kaavan 
maankäyttötarkoituksen vastainen ja lisäksi niin lähellä moottoritietä, että se tulisi aiheuttamaan 
liikenneturvallisuuden vaarantumisen. Toiminnalle tarvitaan tieviranomaisen lupa, jota ei ole 
haettu. Suoja-alueen moottoritiehen nähden tulee olla vähintään 100 m sekä asuin- ja 
lomarakennuksiin 300 m. 

Louhoksen hulevesien kerrotaan ohjautuvan Lamminsuonojaan. Toiminnan lainvastaisia 
seuraamuksia on käsitelty edellä useissa kohdissa. 
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Alueen suunnitelluksi jälkikäytöksi kerrotaan tässä vaiheessa esitetyn metsätalous. Tämäkin 
kerronta osoittaa, että alueelle ollaan kaavailemassa muuta käyttöä. Asiassa viitataankin 
Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitykseen, jonka katsotaan osoittavan, että alue soveltuisi esim. 
logistiikkatoiminnoille. Maankäyttöselvityksellä ei ole tässä yhteydessä merkitystä (ks. 
ottosuunnitelman kohdan 1.3 käsittely) ja oikeudellista vaikutusta on vain voimassa olevalla 
yleiskaavalla. 

Lopuksi kerrotaan, että YVA-menettelyn yhteydessä ei tunnistettu sellaisia seikkoja, jotka 
olisivat ottotoiminnan esteenä. YVA-selostuksessa on esitetty näkökohtia, joita ei ole otettu tai 
ymmärretty ottaa oikein huomioon. Ottosuunnitelmassa viitataan YVA-selostukseenkin 
virheellisesti. Edellä on tästä esimerkkejä. 

LAINVASTAINEN TOIMINTA ON RANGAISTAVAA MAL 17 §:N MUKAAN 

Rangaistus vastoin tätä lakia tai sen nojalla annettuja säännöksiä tai määräyksiä tehdystä 
ympäristön turmelemisesta säädetään rikoslain 48 luvun 1–4 §:ssä. Valvontaviranomaisen on 
17 §:ssä tarkoitetun teon tai laiminlyönnin todettuaan ilmoitettava asiasta syyttäjäviranomaiselle 
syytteen nostamista varten (MAL 18 §). 

SUUNNITELLULLE KIVENLOUHINNALLE EI OLE HYVÄKSYMISEDELLYTYKSIÄ MYÖSKÄÄN 
YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN MUKAAN  
 

Ympäristölupahakemukseen jätetyssä muistutuksessa on osoitettu, ettei kivenlouhinnalle ja 
murskaamojen esitetylle sijoittamiselle ole myöskään hyväksymisedellytyksiä 
ympäristönsuojelulain mukaan. Koska kummankaan lupahakemuksen mukaiselle toiminnalle ei 
ole hyväksymisedellytyksiä, molemmat hakemukset on syytä hylätä samanaikaisesti 
annettavalla päätöksellä (MAL 4a § ja YSL 46 §). 

 
ALOITUSOIKEUDEN HAKEMISEN PERUSTELUT EIVÄT TÄYTÄ YSL 199 §:N VAATIMUKSIA 
 

Kyse on maa-ainesten otossa koskemattomasta luonnon alueesta, jolla ja jonka ympäristöllä on 
merkittäviä suojeltavia arvoja. Päätöksentekomenettelyssä ei täytäntöönpano-oikeutta ole 
yleensä myönnetty tällaisessa tapauksessa ennen kuin asiat on selvitetty. 
Aloittamislupahakemus on perusteltu virheellisesti. Täytäntöönpano-oikeuden myöntäminen on 
mahdollista YSL 199 §:n mukaan, jos esitetään perusteltu syy eikä täytäntöönpano tee 
muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kumpikaan näistä täytäntöönpanon edellytyksistä ei täyty. 
Liiketaloudelliset näkökohdat eivät ole soveltuva peruste ja kiviaineksia on 
pääkaupunkiseudulla jo ennestään riittävästi saatavissa. Myös nykyiset kiviainestoimitusten 
päästöt ovat pienemmät kuin mitä ne tulisivat olemaan po. ottopaikalta. Koska perusteltua syytä 
ei ole esitetty, täytäntöönpano-oikeutta ei voida myöntää muulle kivenlouhinnalle eikä näin ollen 
myöskään maa-ainesten otolle.  
Lemminkäinen Infra Oy:n lupahakemukseen liiteasiakirjoineen ja täydennyksineen sisältyy 
lainvastaisuuksia ja virheitä, jopa ilmeisen tietoista päätöksenteon harhaanjohtamista. 
Hakemus on lisäksi sekava ja ristiriitainen. Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä ja kysymys 
täytäntöönpanosta voidaan ratkaista hylkäämällä hakemus. Lainsäädännölliset perusteet 
ilmenevät osin tästä muistutuksesta. 
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MAA-AINESLAIN MUKAISIA HYVÄKSYMISEDELLYTYKSIÄ EI HANKKEELLE OLE JA ANNETTAVASSA 
SAMANAIKAISESSA PÄÄTÖKSESSÄ TÄMÄ MUODOSTAA RATKAISUN    

 
Soveltuvat maa-aineslupahakemuksen hylkäämisperusteet ovat esimerkiksi MAL 1.2 §, 3.2 § ja 
3.4 § (vrt. Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan päätös 10.10.2012 § 6). Koska maa-
ainesten ottoluvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä maa-aineslain edellyttämässä 
oikeusharkintaisessa päätöksenteossa, kyseessä oleva ympäristölupahakemus on 
samanaikaisesti annettavalla päätöksellä syytä hylätä (YSL 46 §). 
 

ALOITUSOIKEUDEN HAKEMISEN PERUSTELUT EIVÄT TÄYTÄ YSL 199 §:N VAATIMUKSIA 
 
Kyse on maa-ainesten otossa koskemattomasta luonnon alueesta, jolla ja jonka ympäristöllä on 
merkittäviä suojeltavia arvoja. Täytäntöönpano-oikeutta ei vallinneessa oikeuskäytännössä ole 
yleensä myönnetty tällaisessa tapauksessa ennen kuin asiat on selvitetty. 
 
Aloittamislupahakemus on perusteltu virheellisesti. Luvanhakijan konsultin tekemistä 
luvanhakua täydentävistä selvityksistä ilmenee lukuisia lainvastaisuuksia, jotka muodostavat 
esteen maa-ainesten ottotoiminnalle. Koska edellytyksiä lainmukaiselle maa-ainesten 
ottotoiminnalle ei ole, täytäntöönpanolupaa ympäristölupahakemuksen tarkoittamalle muulle 
kivenlouhinnallekaan ei voida myöntää.   
 
Täytäntöönpano-oikeuden myöntäminen on mahdollista YSL 199 §:n mukaan, jos esitetään 
perusteltu syy eikä täytäntöönpano tee muutoksenhakua hyödyttömäksi. Kumpikaan näistä 
täytäntöönpanon edellytyksistä ei täyty. Liiketaloudelliset näkökohdat eivät ole soveltuva 
peruste ja kiviaineksia on pääkaupunkiseudulla jo ennestään riittävästi saatavissa. Myös 
nykyiset kiviainestoimitusten päästöt ovat pienemmät kuin mitä ne tulisivat olemaan po. 
ottopaikalta.  
 
Lemminkäinen Infra Oy:n lupahakemukseen liiteasiakirjoineen ja täydennyksineen sisältyy 
lainvastaisuuksia ja virheitä, jopa ilmeisen tietoista päätöksenteon harhaanjohtamista. 
Hakemus on lisäksi sekava ja ristiriitainen. Luvan myöntämiselle ei ole edellytyksiä ja kysymys 
täytäntöönpanosta voidaan ratkaista hylkäämällä hakemus. Lainsäädännölliset perusteet 
ilmenevät osin tästä muistutuksesta. 
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Hakemusten ja liitteiden loppupäätelmät hankkeesta ja toteuttamiskelpoisuudesta ovat 
vääriä.   
 

Tässä osoitetun mukaisesti hankkeen suunniteltu toiminta on lainvastainen maa-
aineslakiin, ympäristönsuojelulakiin, eräistä naapuruussuhteista annettuun lakiin, 
luonnonsuojelulakiin sekä metsälakiin ja vanhojen metsien suojelusta annettuun 
asetukseen nähden.  
 

Tässä lausunnossa listatuin perustein allekirjoittaneet Reunan, Lammintien, 
Nurmijärven, Metsäkylän, Klaukkalan, Toivolan 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 vaativat lupahakemusten hylkäämistä.  
 
Hankkeelle ei tule myöntää maa-aineslupaa eikä ympäristölupaa. 

 
 
ALLEKIRJOITUKSET  

 
Tämä lausunto täydentää 2.10.2009 Uudenmaan ympäristökeskukselle jättämäämme 
mielipidettä ja lausuntoa, jonka allekirjoittivat 2 450 yksityishenkilöä ja 16 yhdistystä ja tätä 
täydentävää lausuntoamme 11.6.2010 ja muita sivulla 3 mainittuja liitteitä.  
 
Vantaan kaupungin Maarit Rantataron kanssa 1.3.2016 sähköpostitse sopimamme mukaisesti, 
pidätämme oikeuden täydentää tätä lausuntoa myöhemmin, ja toimitamme lopullisen valmiin 
lausuntomme liitteineen Vantaan kaupungin kirjaamoon viimeistään 18.3.2016. Anoimme tätä 
pidennystä koska lausuntoaika on liian lyhyt yli 600-sivun lupahakemuspapereiden tarkkaan 
auditointiin ja sen vastatodisteluun. Kuulutusaika alkoi 19.1.2016, mutta ensimmäiset kirjeet 
rajanaapureille saapuivat perille vasta 1.2.2016, jolloin lausuntoajaksi jäi vain yksi kuukausi. 
 
Vantaalla, allekirjoitettu 18. päivään maaliskuuta 2016 mennessä tähän lausuntoon yhtyen 

 
 

 

SYVÄOJAN OMAKOTIYHDISTYS RY REUNAN OMAKOTIYHDISTYS RY 
 

________________________________ ________________________________ 
Pj. Niina Ihalainen  Pj. Juha Lapinkivi 
 

SEUTULAN KYLÄYHDISTYS RY  MÄNNIKKÖLÄISET RY 
 

________________________________ ________________________________ 
Pj. Kaj Bäckström  Pj. Jukka Vartiainen 
 

KEIMOLAN OMAKOTIYHDISTYS RY METSÄKYLÄN JA LAMMINTIEN ASUKKAAT  
 

________________________________ ________________________________ 
Pj. Rauno Saarela  Pj. Jari Ahola  
 
TOIVOLA-SEURA RY  LEPOMÄENTIEN TIEHOITOKUNTA  
 

________________________________ ________________________________  
Pj. Kim Jokilahti  Pj. Jarmo Pussinen    
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VIITTAUKSET/ MUUT LIITTEET  
 
LIITE: HANKETTA AUDITOIVA LAUSUNTO 2.10.2009 (43 sivua) JA SEN LIITTEET (18 sivua) (toimitettu 4.3.2016) 
http://www.konigstedt.info/20091002_LAUSUNTO_Allekirjoituksin_Uudenmaan_ymparistokeskukselle_JA_paattajille_PDF.pdf  
http://www.konigstedt.info/20091002_YVA-lausunto_LIITTEET_18_kpl_PDF.pdf 
 

LIITE: HANKETTA AUDITOIVA LAUSUNTO 11.6.2010 (52 sivua) (toimitettu 4.3.2016) 
http://www.konigstedt.info/liitteet/20100608_Asukkaiden_lausunto_Riipilan_YVA-selostus_PDF.pdf 
 

LIITE: TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITYKSEN DIOJEN TIIVISTELMÄ 23.2.2016 (tärkeä ja osa lausuntoa) 
http://www.konigstedt.info/kuvat/20160223_Tiedotustilaisuus_tiivistelma_esityksen_dioista_PPT_PDF.pdf (toimitettu 4.3.2016) 
 

LIITE: TIEDOTUSTILAISUUDEN ESITYKSEN KARTTAKUVAT 23.2.2016 
http://www.konigstedt.info/kuvat/20160223_Kartat_kuvia_PPT_PDF.pdf (toimitettu 4.3.2016) 
 

LIITE: ELÄINTEN REITIT HANKEALUEELLA, VIHERYHTEYDELLÄ JA RIIPILÄN METSÄSSÄ 3.3.2016  
http://www.konigstedt.info/kuvat/201602_Ilveshavainnot_reitit_kuvatut_ja_mitatut_PDF.pdf (toimitettu 4.3.2016) 
 

LIITE: LAUSUNTO RIIPILÄN LOUHOSHANKKEESEEN LIITTYVÄSTÄ KIRJOJOKIKORENTOSELVITYK-SESTÄ 
14.3.2016, Miikka Friman (pdf, toimitettu liitetiedostona kirjaamoon sähköpostitse 15.3.2016) (toimitettu 15.3.2016) 
 
LIITE: VANTAAN RIIPILÄN ALUEEN LEPAKKOSELVITYS 4.12.2013, Luontoselvitys Metsänen (pdf, 
toimitettu liitetiedostona kirjaamoon sähköpostitse 15.3.2016) (toimitettu 15.3.2016) 
 
MUUT VIITTAUKSET / LIITTEET 
 

Muistutuksen muut allekirjoittajat (toimitetaan kirjaamoon) 
Uudenmaan ELY-keskuksen päätös UUDELY/68/07.01/2013 2.9.2013 (pdf toimitetaan 18.3.2016) 
Helsingin Sanomat 31.5.2010 (jäljempänä tässä lausunnossa) 
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun lupa 32-0089-14-STR 6.3.2015 § 8 (jäljempänä) 
Tilan Rosbacka omistajan kirje Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (jäljempänä) 
MERKITTÄVIMMÄT KALLIOKIVIAINESTEN OTTOALUEET, (jäljempänä)  
JOISTA TOIMITETAAN KIVIAINEKSIA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE (LAUSUNTO v. 2010) 
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LISÄTIEDOT   
 
Lausuntotoimikunta 
 
Pj. Niina Ihalainen, Syväoja  040 760 9035 niina@niina.info 
 
Juha Lapinkivi, Reuna  040 574 8566  juha.lapinkivi@gmail.com 
Satola Toni, Syväoja  040 717 6066 toni.satola@iki.fi 
Antti Nupponen, Syväoja  0400 708 433 antti.nupponen@mediasolution.fi 
Ritva Virta, Riipilä  045 678 6777 
Jukka Kataja, Reuna  0400 311 710 
Jukka Vartiainen, Männikkö  050 368 2408 jukka.vartiainen@windowslive.com 
Kaj Bäckström, Seutula  040 725 0258 kaj.backstrom@elisanet.fi 
Rauno Saarela, Kivistö, Keimola 0400 849 984 rauno.saarela@elisanet.fi  
Pia Ristolainen, Metsäkylä, Lammintie 050 598 6853  piakr@kolumbus.fi 
Päivi Karvinen, Metsäkylä  050 337 0617  karvinen.paivi@gmail.com  
Jari Ahola, Metsäkylä, Lammintie 0400 463 174 jari.ahola@iki.fi  
Kim Jokilahti, Toivola   kim@jokilahti.fi 
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HELSINGIN SANOMAT 31.5.2010 
 
http://konigstedt.info/medialeikkeet/kuvat/20100531-HS-vantaa-ei-aio-puoltaa-riipilan-louhoksen-ymparistolupaa.jpg  
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SUUNNITTELUTARVERATKAISUPÄÄTÖS 
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun lupa 32-0089-14-STR 6.3.2015 § 8 
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SUUNNITTELUTARVERATKAISUPÄÄTÖS 
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun lupa 32-0089-14-STR 6.3.2015 § 8 
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SUUNNITTELUTARVERATKAISUPÄÄTÖS (piha-alueelta tulee vain 25 metriä Lemminkäisen hankealueelle) 
Vantaan kaupungin kaupunkisuunnittelun lupa 32-0089-14-STR 6.3.2015 § 8 
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TILAN ROSBACKA OMISTAJAN KIRJE ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTOLLE 
http://konigstedt.info/kuulutus2016/ymparistolupa/2.2.kannanotto_ja_oikaisuvaatimukset_taydennysmuistioon.pdf  
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SOPIMUS ANOTUN LAUSUNTOAJAN PIDENTÄMISESTÄ 18.3.2016 ASTI 
 
From: Rantataro Maarit [mailto:Maarit.Rantataro@vantaa.fi]  
Sent: 1. maaliskuutata 2016 15:34 
To: Niina Ihalainen <niina.ihalainen@ihalines.fi>; YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi> 
Cc: YHT Kirjaamo <kirjaamo@vantaa.fi>; ”työryhma” 
Subject: VS: Pyyntö muistutusajan pidennyksestä: Diaarinumerot YM/3725/11.01.08.00/2011 ja YM/4459/11.01.01.00/2011 
 
Hei, 
 
Asukasjärjestöjen yhteinen muistutus voidaan toimittaa yleistä muistutusten jättöaikaa myöhemmin. 
Ehdoton takaraja on 18.3.2016.  
Pyydän toimittamaan muistutuksenne tekstiosuuden myös minulle suoraan word-tiedostona käsittelyn nopeuttamiseksi. 
 
Ystävällisin terveisin 
Maarit Rantataro                                     
Ympäristötarkastaja 
Ympäristökeskus, Vantaan kaupunki, Pakkalankuja 5, 01510 Vantaa, puh. (09) 8392 6075, maarit.rantataro(at)vantaa.fi 
 
Kaupungin asiointipalveluja hoitaa keskitetysti kirjaamo 
Vantaan kaupunki, Kirjaamo, Ympäristökeskus, Asematie 7, 01300 Vantaa, kirjaamo(at)vantaa.fi 
 
Lähettäjä: Niina Ihalainen [mailto:niina.ihalainen@ihalines.fi]  
Lähetetty: 1. maaliskuuta 2016 15:23 
Vastaanottaja: Rantataro Maarit; YHT Kirjaamo 
Kopio: YHT Kirjaamo; ”työryhmä” 
Aihe: Pyyntö muistutusajan pidennyksestä: Diaarinumerot YM/3725/11.01.08.00/2011 ja YM/4459/11.01.01.00/2011 
 
ATTN: Vantaan kaupunki, ympäristötarkastaja Maarit Rantataro, 09 8392 6075, maarit.rantataro@vantaa.fi ja Vantaan kaupungin 
kirjaamo, kirjaamo@vantaa.fi 
 
ANOMUS ASUKASJÄRJESTÖJEN YHTEISEN MUISTUTUKSEN JÄTTÄMISEN 
JA ASIAA KOSKEVAN LAUSUNTOAJAN PIDENTÄMISESTÄ  
 
Koskien Lemminkäinen Infra Oy:n Königstedtin vuoren kivilouhoshanketta Vantaan Riipilässä, diaarinumero maa-aineslupa-asialla 
YM/3725/11.01.08.00/2011 ja ympäristölupa-asialla YM/4459/11.01.01.00/2011, anomme täten kohteliaimmin mahdollista lisäaikaa 
aluejärjestöjen yhteisen lausunnon valmisteluun ja jättämiselle, kuulutetusta määräpäivästä, joka on jo tämän viikon perjantaina 
4.3.2016 klo 16 mennessä.  
 
Anomme mahdollista lisäaikaa Laajan asukasyhteistyöryhmän lausunnon jättämiselle ja virallisesti huomioitavaksi tulemiselle 
mahdollisen myönettävän lisäajan puitteissa, koska selvitettävät asiat ja aineistot ovat niin laajat ja aika muistutusten jättämiselle on 
varsin lyhyt: kuulutusaineisto on todella laaja, yli 600 sivua ja kuulutus tuli rajanaapureiden ja aluejärjestöjen tietoon 1.2.2016.  
 
Viitaten Maarit Rantataron kanssa tänään käytyyn keskusteluun toivomme, että pieni lisäajan myöntäminen olisi mahdollista näin 
tärkeässä ja suuressa asiassa, ja että voisitte vahvistaa mahdollisen lisäajan myöntämisen ja mahdollisen myöhemmän 
määräpäivän yhteislausuntomme jättämiselle ja meille sähköpostitse.  
 
Vantaalla 1. päivänä maaliskuuta 2016 
LAAJA ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄ, mm. SYVÄOJAN OMAKOTIYHDISTYS RY SEUTULAN KYLÄYHDISTYS RY 
Puolesta  
Niina Ihalainen, Laaja asukasyhteistyöryhmä, lausuntotyöryhmän pj., Syväojan Omakotiyhdistys ry, pj., Seutulan kyläyhdistys ry, 
hall. jäsen, C/O Niina Ihalainen, Karrintie 4, 01800 Klaukkala (Vantaa), 040 760 9035, niina@niina.info  
 
LAAJA ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄ, YHTEISLAUSUNNOSSA JA LAUSUNTOTYÖSSÄ MUKANA mm. 
- Syväojan Omakotiyhdistys ry  
- Seutulan Kyläyhdistys ry   
- Keimolan Omakotiyhdistys ry  
- Reunan Omakotiyhdistys ry  
- Männikköläiset ry  
- Toivola-Seura ry  
- Metsäkylän ja Lammintien asukkaat 
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LIITE 1 
 
MERKITTÄVIMMÄT KALLIOKIVIAINESTEN OTTOALUEET,   
JOISTA TOIMITETAAN KIVIAINEKSIA PÄÄKAUPUNKISEUDULLE  

Lueteltujen kohteiden kiviainesten otto perustuu joko Uudenmaan   

1. vaihemaakuntakaavaan tai Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan.   

Vihreä = myönnetty / voimassa oleva lupa     

Vaaleanvihreä = YVA tai vireillä oleva lupahakemus Sininen = "vielä yvaton" 

        

KOHDEALUE 1.     yhteensä 29,00 milj. m3ktr   
Kulmakorpi-Espoo:           

Kiviainesten toimitusalue pääosin pääkaupunkiseutu   

Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan kohdealueeseen 1 Ämmässuo, 341 ha. 
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

Rudus       1,2 
        

Myönnetyt luvat:       

Rudus, hakemus maa-ainesten ottamiseksi 3.2.2010, 5,4 milj. m3ktr, 5,4 

myönnetty lupa 5.5.2010, ottomäärä sisältyy alla olevaan 27,8:n YVA:aan. 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Rudus, arviointiselostus 13.5.2009 (YVA 27,8, josta 5,4 yllä) 22,4 
        

Louhinnan jälkeen alue käytetään kokonaisuudessaan ylijäämämaiden läjittämiseen. 

        

KOHDEALUE 2.     yhteensä 16,70 milj. m3ktr   
Mäntymäki, Nurmijärven Metsäkylä / Palojoki, lähellä Vantaan rajaa: 
Kiviainesten toimitusalue pääkaupunkiseutu    

Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan kohdealueeseen 32 Vuolteenmäki, 91 ha. 
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

Rudus       1,8 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Rudus, lausunto arviointiselostuksesta 31.3.2010   14,9 
        

Vaihemaakuntakaavassa alue on varattu myös ylijäämämaiden läjittämiseen. 

        

KOHDEALUE 3.     yhteensä 80,10 milj. m3ktr   
Senkkeri Tuusula, Vantaan 
rajalla:         

Kiviainesten toimitusalue pääkaupunkiseutu    

Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan kohdealueeseen 36 Mosa,  

Pakanniittu, Senkkeri, Sikakallio, Raatinpelto, 305 ha    
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

Seepsula       3,5 
        

Vireillä olevat hakemukset:      

Seepsula, ottolupahakemus 20.8.2009, lausunto ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksesta annettu 3.9.2007   42,6 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Seepsula, lausunto arviointiohjelmasta 13.11.2009  26 
        

Kallionlouhintaa on mahdollisuus laajentaa etelään päin sekä Vantaan  

puolelle, laajentamismahdollisuus arviolta    8 
        

Louhinnan jälkeen alue käytetään pääosin ylijäämämaiden läjittämiseen,  

osittain teollisuusalueeksi.      
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KOHDEALUE 4.     yhteensä 9,42 milj. m3ktr   
Focus Tuusula (lentokentän pohjoispuolella), lähellä Vantaan rajaa: 
Kiviainesten toimitusalue pääkaupunkiseutu    

Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan kohdealueeseen 37, Siltaniitunmäki 
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

Lemminkäinen Focuksen vieressä, ottolupa myönnetty 2007, louhinta  

valmistunee 2011      0,12 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Lemminkäinen, Morenia ja Finavia, lausunto arviointiselostuksesta  

pvm. 11.2.2010      9,3 
        

Kaikki edellä esitetyt louhinnat liittyvät tulevien teollisuusalueiden tasaamiseen.  

        
        

KOHDEALUE 5.     yhteensä 31,89 milj. m3ktr   
Bastukärr Sipoo, Keravan rajalla:          

Kiviainesten toimitusalue pääasiassa pääkaupunkiseutu   
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Arviointi kattaa Öljytien eteläpuoleisen asemakaavoitetun teollisuusalueen 

louhinnat. Lausunto arviointiselostuksesta 6.4.2009   
        

Vireillä olevat hakemukset:      

Lemminkäinen, hakemus 10.6.2009    0,49 

Rudus, hakemus kuulutettu 23.12.2009    2,9 
        

Ei –vireillä oleva:       

Bastukärrin asemakaava-alueen pohjoispuoli, louhintaa arviolta  0,5 
        

Itä-Uudenmaan 15.2.2010 vahvistettu maakuntakaava osoittaa Bastukärrin asema- 

kaavoitetun teollisuusalueen eteläpuolelle EOk –aluetta, joka on osittain TP-aluetta, 

noin 60 ha. Maat ovat Ruduksen omistuksessa. Ottomahdollisuus arviolta n.: 8 
        

Ruduksen omistuksessa on vielä edellisen alueen eteläpuolella noin 60 ha kallioaluetta, 

johon on suunniteltu ns. syväottoa. Sijaintinsa puolesta alue soveltuu kallionlouhintaan hyvin.  

Alueella oli vielä EOk –varausmerkintä, mutta kaavan hyväksymisvaiheessa   

merkintä poistettiin alueen vieressä olevan omakotitalon takia. Sittemmin Rudus on  

ostanut po. omakotitalon. Ottomahdollisuus n.   20 
        

        

KOHDEALUE 6.     yhteensä 39,30 milj. m3ktr   
Sipoo Nikkilä – Porvoo Kulloo:         

Kiviainesten toimitusalue pääasiassa pääkaupunkiseutu, josta lyhin etäisyys kasvaneeseen Hki:iin 
        

Itä-Uudenmaan 15.2.2010 vahvistetussa maakuntakaavassa on kohdealueelle osoitettu  

TP /r –aluetta (työpaikka-alueen pitkän aikavälin laajenemisalue) n. 1800 ha. Alueella 

on runsaasti kallioista maastoa, vain muutaman kymmenen hehtaarin alueella NCC:llä 

Vekkoxella ja Eklundilla luvat louhintaan (= alueen esirakentaminen), 3 lupaa: 3,42 

Vahvistetussa maakuntakaavassa on lisäksi osoitettu EOk –varauksia sekä  

EOk –jälkikäyttönä T-, TT- ja EJ –varauksia noin 250 ha. Näistä varauksista  

on 2 ottolupaa Ruduksella ja Itä-Uudenmaan Jätehuollolla vain pieneen osaan: 2,88 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Rudus: arviointiohjelma 14.4.2010     11,2 

        

Kohdealueen lisäottomahdollisuus on ainakin    21,8 
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KOHDEALUE 7.     yhteensä 20,47 milj. m3ktr   
Sipoo-Pornainen raja-alue:         

Kiviainesten toimitusalue mm. Kerava, Järvenpää, pääkaupunkiseudun koillisalue 
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

Löfgren, NCC, Destia, Tiehallinto    1,97 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     

Lemminkäinen, Vekkox, yhteinen ottopinta-ala 21,8 ha. Lausunto arviointi- 

ohjelmasta 21.1.2010     3,5 
        

EOk-alue (kallionlouhinta) kuuluu Itä-Uudenmaan maakuntakaavaan,  

minkä ympäristöministeriö on vahvistanut 15.2.2010, noin 164 ha, johon em. 

YVA-alue kuuluu. Arvioitu kalliomäärä ilman em. YVA-aluetta   15 

        

        

KOHDEALUE 8.     yhteensä 22,00 milj. m3ktr   
Numminen Mäntsälä:           

Kiviainesten toimitusalue mm. Järvenpää, Kerava ja pääkaupunkiseutu 

Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan kohdealueeseen 24 Jätyri,  

Sammalsuo 444 ha       
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

NCC       2 
        

Ottomahdollisuus yli      20 

        

        

KOHDEALUE 9.     yhteensä 4,16 milj. m3ktr   
Kirkkonummi-Siuntio raja-alue:         

Kiviainesten toimitusalue mm. Kirkkonummi ja pääkaupunkiseudun lounaisalue 

Kuuluu Uudenmaan 1. vaihemaakuntakaavan kohdealueeseen 17 Stormossen, 86 ha. 
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

Destia       0,235 
        

Vireillä olevat hakemukset:      

Oy Göran Hallenberg      0,925 
        

Ympäristövaikutusten arviointi, YVA:     
Ympäristövaikutusten arviointi, YVA: Lemminkäinen Infra on käynnistämässä 
YVA:a Nokia omistamille maille: 30,37 ha alue, josta saisi kiviainesta arviolta n.: 3 
        

Kaikki edellä esitetyt louhinnat liittyvät tulevien teollisuusalueiden tasaamiseen. 

        

        
KOHDEALUE 
10.     yhteensä 5,07 milj. m3ktr   
Vantaa, lentokentän lounaispuoli Voutila ja Viinikkala:   

Kiviainesten toimitusalue pääkaupunkiseutu    
        

Voimassa olevat ottoluvat:      

YIT       1,08 

Vantaan kaupunki ja Finavia (kiviainesten myynti Lemminkäinen) 1,99 
        

Lisäottomahdollisuus arviolta     2 
        

Kaikki edellä mainitut louhinnat liittyvät joko lentoaseman laajentamiseen  

tai tulevien teollisuusalueiden tasaamiseen.     
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YHTEENSÄ          
milj. 

m3ktr 258,11 
        

Ylläolevan erittely lupien 
myöntämisen suhteen               

LUVAT             25,60 

TEHDYT YVAT / JO VIREILLÄ OLEVAT LUPAHAKEMUKSET    137,22 

KAAVOITUKSESSA VAHVOILLE (mm. TEOLLISUUS-/KIVENOTTO)ALUEILLE 
"YVATONTA" VIELÄ HYÖDYNTÄMÄTÖNTÄ LISÄPOTENTIAALIA 95,30 

      tarkistus 258,11 

        

Ottomarkkinoilla onkin siten jo 163 
milj.k-m3 ilman Riipilän hanketta               

LUVAT  25,60 + YVAT 137,22 = 162,81 

        

YHTEENVETO KOHDEALUEISTA     

KOHDEALUE 1. Kulmakorpi-Espoo:    29,00 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 2. Mäntymäki, Nurmijärven Metsäkylä / Palojoki, lähellä Vantaan rajaa: 16,70 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 3. Senkkeri Tuusula, Vantaan rajalla:   80,10 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 4. Focus Tuusula (lentokentän pohjoispuolella), lähellä Vantaan rajaa: 9,42 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 5. Bastukärr Sipoo, Keravan rajalla:    31,89 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 6. Sipoo Nikkilä – Porvoo Kulloo:   39,30 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 7. Sipoo-Pornainen raja-alue:    20,47 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 8. Numminen Mäntsälä:    22,00 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 9. Kirkkonummi-Siuntio raja-alue:   4,16 milj. m3ktr 

KOHDEALUE 10. Vantaa, lentokentän lounaispuoli Voutila ja Viinikkala:   5,07 milj. m3ktr 

      258,11 milj. m3ktr 
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LIITE 1  EDELLÄ LUETELTUJEN NUMEROITUJEN KOHDEALUEIDEN SIJAINTI KARTALLA  
R = Riipilä => Riipilä ei kuulu maakuntakaavoituksessa purppuranvärisellä merkittyihin kivivarantoalueisiin 
 
 


