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Korkeimmalle hallinto-oikeudelle
Korkein hallinto-oikeus
PL 180, 00131 Helsinki
korkein.hallinto-oikeus@oikeus.fi
Asia: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 26.9.2019, asian diaarinumero 4730/1/18
Vastine ja lausuma koskien YIT Teollisuus Oy:n valituslupahakemusta ja valitusta ympäristölupa-asiassa: YIT
Teollisuuden valitus, valituksenalainen alkuperäinen päätös: Vantaan kaupungin ympäristölautakunnan
ympäristölupapäätös 14.12.2016 (diaarinumero YM/4459/11.01.01.00/2011) ja samaa asiaa koskeva
Vaasan hallinto-oikeuden YIT:n hankkeelle kielteinen päätös 14.9.2018, josta YIT Teollisuus on valittanut
YIT TEOLLISUUS OY:N KORKEIMMALLE HALLINTO-OIKEUDELLE LAATIMA VALITUS YHTIÖN SAAMASTA
KIELTEISESTÄ YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖKSESTÄ ON LAADITTU TARKOITUSHAKUISEKSI JA YIT TEOLLISUUS OY
YRITTÄÄ HARHAUTTAA ASIAA TARKASTELEVIA JA VÄÄRISTELEE ASIOIDEN TODELLISTA LAITAA
— YIT TEOLLISUUS OY:N VALITUKSET HANKKEEN KIELTEISISTÄ LUPAPÄÄTÖKSISTÄ ON HYLÄTTÄVÄ
Viitaten YIT Teollisuus Oy:n riitauttamaan Vantaan kaupungin kielteiseen YIT Teollisuuden
(jäljempänä YIT tai ent. YIT Infra, ent. Lemminkäinen Infra) ympäristölupapäätökseen, estitän
ja pyydän kunnioittavasti, että Korkein hallinto-oikeus tarkastelee seuraavia tässä
lausumassa ja tämän lausuman liitteistä esille käyviä seikkoja YIT Teollisuus Oy:n valituksen
väitteitä ja asiaa arvioidessa.
Yleistä viimeisimmistä vaiheista 11 vuoden prosessissa: Riipilän luonnontilaisille kallioille
keskelle Pääkaupunkiseudun viherkehää ja alueen luonnonsuojelualueita sekä asutusta
suunniteltu ja yritettävä aivan uusi louhoshankeyritys on saanut hankkeelle kaksi kielteistä
juridista päätöstä sekä Vantaan kaupungin ympäristölautakunnassa 14.12.2016 ja Vaasan
hallinto-oikeudessa 14.9.2018, eikä hallinto-oikuden päätöksen muuttamiselle ole perusteita,
hankkeen sijoittuessa kaavoituksellisesti sekä ympäristöönsä nähden täysin sopimattomaan
paikkaan, hankkeen estäessä alueidenkäyttöä muuhun kaavoissa osoitettuun tarkoitukseen.
Hankealue ja hankeyritelmä sijoittuu sekä kaavoituksellisesti että ympäristöönsä ja
ympäröivään asutukseen ja muuhun lailliseen toimintaan nähden täysin sopimattomassa
paikassa ja alueen luontoarvoille, ympäristölle, vesitasapainolle, asutukselle ja koko
muulle yhteiskunnalle haitallisesti, eikä tätä tosiasiaa voi millään lupaehdoilla muuttaa
eikä hankkeesta koituvia haittoja ole mitenkään mahdollista estää millään lupaehdoilla.
Hanke on jo suunnitelmana aiottuun sijantiinsa täysin luonnoton sekä kaavoituksen muille
laillisille toiminnoille kaavojen osoittamaa estävä ja haittaava ja ympäristönsä pilaava.
Hanke olisi uusimpienkin suunnitelmakuvien mukaan 25 m syvä kanjoni, mikä estäisi ja koko
muuhun ympäristöönsä täysin sopimattomana tuhoaisi ja estäisi tehokkaasti louhintaalueen ympäristön kaikki muut lailliset toiminnot ja aiheuttaisi hankealuetta laajemmat
haitalliset peruuttamattomat ja lopulliset vaikutukset. Korkeuseroa YIT:n havitteleman
kaivannaisteollisuuden tuotantolaitoksen pohjalta nykyiseen maanpintaan olisi jopa 25
metriä. Kyseessä ei olisi myöskään mikään lyhytaikainen hanke eikä vaikutus vaan
peruuttamaton ja ikuinen kahden suuren kunnan ja Uudenmaan alueen maankäyttöä
ohjaava lopullinen niitti, vaikka alueidenkäyttö on ennalta harkittavan ja demokraattisesti
yhteiskunnassa ennalta sovitun kaavoituksen tehtävä. Jo laillisten ja kaavoitustenmukaisten
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hankkeiden vaikutusajasta esimerkki: parin kilometrin päässä sijaitseva Rudus Mäntymäen
kivenottoalue tyhjenee nykyisellä tahdillaan noin 600 vuodessa. Näin ollen, on ilmiselvää,
ettei YIT:n motiivi koko hankkeessa ole edes (arvottomat) kivet ja avata uutta kivilouhosta,
vaan yhtiön intresseissä on ollut eri puolella Vantaata jälkikäyttö ja (muutoin erittäin kallis)
maanläjitys ja yhtiön eri puolille Länsi-Vantaata jo toteuttama miljoonien kuutioiden tuonti.
Huomionarvoista on, että YIT:n hankealue sijoittuu keskelle arvoluontoa: keskelle
Uudenmaan merkittävää metsäekologista yhteyttä, keskelle Pääkaupunkiseudun
viherkehää ja luonnonsuojelualueiden ketjua, jotka hanke tuhoaisi ja katkaisisi. Näin ollen,
hankkeesta olisi laissa tarkoitettua laajemmalle ulottuvaa haittaa harvinaisille ja
arvokkaille luonnonolosuhteille, mikä on ollut koko tämän 11 vuoden prosessin ajan koko
ajan tiedossa oleva juridinen maa-ainesten ottamisen este ja sovittamaton ja ylittämätön
yhteiskunnallinen ristiriita ja riita yleisen maankäytön oikeusturvan eli demokraattisesti
säädetyn laillisen kaavoituksen kanssa. Ympärillä on luonnonsuojelualueita ja asutusta.
Mallikkokin ymmärtää, ettei Lemminkäisen (nyk. YIT Teollisuus Oy:n) aikoma uusi
kaivannaisteollisuuden tuotantolaitos, suunnitelmissakin erittäin jyrkkäseinämäinen, valtava
hehtaarien jyrkkäseinämäinen kanjoni ja kuoppa sovellu keskelle luonnonsuojelualueita,
jotka ovat pääkaupunkiseudun arvokkain suo. Lamminsuon luonnosuojelualue, ja
kosteikkoinen rehevä metsä, Riipilän metsä, joiden kosteustasapainot ja luonnonolosuhteet
muuttuisivat ja pilaantuisivat väistämättä.
Onhan ilmiselvää, että alueen hydrogeologiset olosuhteet muuttuisivat radikaalisti
maanmuotojen äärimmäisten muutosten johdosta, ja suunniteltuun kaivannaisteollisuuden
tuotantolaitokseen suoraan rajautuvat kosteat luonnonsuojelualueet tuhoutuisivat ja niiden
luontoarvot mentettäisiin täysin YIT Teollisuuden haluaman haitallisen toiminnan
seurauksena ikiajoiksi.
Riipilän metsän luonnonsuojelualue sekä koko Pääkaupunkiseudun viherkehä tuhoutuisivat
YIT Teollisuuden yrittämän kaivannaisteollisuuden tuotantolaitoksen johdosta, samoin aivan
viereinen Lamminsuon luonnonsuojelualue, jota YIT käyttäisi hankealueen mittavien räjähdeja kemikaalivalumien likasuodattimena, mikä pilaisi koko pääkaupunkiseudun arvokkaimman
luonnonsuojelusuon, Lamminsuon luonnonsuojelualueen suojeluarvot ja olosuhteet.
Huomionarvoista on myös, että YIT Teollisuuden havitteleman tuotantolaitoksen haitalliset
valumat valuisivat Lamminsuon luonnonsuojelualueen läpi kulkevaa Lamminsuonojaa pitkin
Natura-Vantaanjokeen, ja edelleen Itämereen. Tämä kaikki 24 km eduskuntatalolta,
kaavoituksen vastaiseen paikkaan, kaupunkialueella, Vantaalla, 2020-luvun Suomessako?
Suunniteltu otto etelästä olisi YIT:n suunnitelman mukaan tarkoitus aloittaa aivan
suojelualueen (Riipilän metsän luonnonsuojelualue 7,6ha, KHO hylkäsi valitukset 11.6.2019)
rajasta, jolloin suojelualueen tarvitsema valuma-alue poistuu kokonaisuudessan, millä olisi
välitön haitallinen vaikutus suojelualueeseen ja mikä uhkaisi suoraan luonnonsuojelualueen
elinvoimaisuutta. On suorastaan irvokasta, että YIT Teollisuus esittää uutta
kaivannaisteollisuuden tuotantolaitosta keskelle Pääkapunkiseudun viherkehää ja
luonnonsuojelueita: jolloin yhtiö siis hakemallaan toiminnalla ja mahdollinen lupien
myöntämienn tuhoaisi sekä yhteiskunnan suojelemat luonnonsuojelualueet että viherkehän.
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Huomionarvoista on, että myös eri viranomaistahojen lausunnot ovat myös erittäin kielteisiä
suunnitellun arvoluontoon aiotun ja perustettavaksi suunnitellun kaivannaisteollisuuden
tuotantolaitoksen sekä louhinnan suhteen. Jälkikäytön osalta yhteiskunta olisi hampaaton.
Korkeimman hallinto-oikeuden on tärkeää huomata harhautukset: YIT Teollisuuden valitus
eikä suunnitelma ei ota lainkaan huomioon jo rakenteilla olevan Klaukkalan ohikulkutien ja
hankelueen aivan vieressä Nurmijärven puolella toteutuksessa jo olevan Klaukkalan
osayleiskaavan vaikutuksia kokonaisuuteen ja Vantaan kaupungin puolella kulkevaan
Uudemaan maakunnallisesti merkittävään metsäekologiseen yhteyteen, jonka päälle ja ja
suoraan keskelle YIT Teollisuus Oy edelleenkin jyrää jo kaksi kertaa selkeästi kielteisen
juridisen kieltopäätöksen saanutta, sopimattomaan sijaintiin yrittämää
kaivannaisteollisuuden tuoantolaitosta. Ympärillä on myös runsaasti asutusta.
YIT:n uusimmassa Korkeimman hallinto-oikeuden valituslupahakemuksessaan esittämä
karttaote Nurmijärven Klaukkalan osayleiskaavan liitteistä ei edes käsittele moottoritien
itäpuolelle Vantaan puolella (jonne YIT:n hankealuekin sijoittuisi) sijoittuvaa, KeskiUudellemaalle kulkevaa maakunnallisesti ja valtakunnallisesti merkittävää ekologista
yhteyttä lainkaan, koska kyseinen yhteys ei kulje Nurmijärven kunnan alueella. Sitä ei siis voi
lainkaan käyttää perusteluna sille että luohossuunnitelman toteutuessa olemassa oleva,
maakuntakaavan mukainen metsäekologinen yhteys tukisi turvattua. Kyseinen kartta ei
myöskään ota huomioon rakennettavan Klaukkalan ohitustien vaikutusta ekologisiin
yhteyksiin. YIT:n hankealue sijaitsee Vantaalla, samoin kuin kyseinen maakunnallinen
metsäekologinen yhteys. Lisäksi on syytä korostaa että kyseessä on nimenomaan
metsäekologinen yhteys, eikä sitä ole siten mahdollista osoittaa muualle kuin
Königstedinvuoren metsäselänteelle, jolle YIT siis on hakenut lupaa selänteen katkaisevalle
louhokselle. Louhoksen toteuttaminen pienempänäkin myös tuhoaisi Riipilän metsän
luonnonsuojelualueen vesitalouden, kuten jo hallinto-oikeusvaiheeseen toimitetuissa
asiakirjoissa on osoitettu. Hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiselle ei siten ole
edellytyksiä. Tässä konkretisoituna mitä YIT:n esittämästä Nurmijärven aluetta kuvaavasta
karttaotteesta olennaisesti puuttuu eli juuri naapurikunnan Vantaan puoli ja viheryhteys
Vantaan puolella, missä hankealue olisi (mutta YIT lähettää oikeuteen Nurmijärven kunnan
puolen kartan). Asiantuntijana metsäekologisissa yhteyksissä Suomen luonnonsuojeluliitto:
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EPÄKOHTIA JA MM. JÄLKIKÄYTTÖ JA YIT:N LÄJITYS- JA MAANKAATOPAIKKATOIMINTA VANTAALLA
Oikeusturvan ja kaavoituksen kannalta yhteiskunnallisesti vielä raskaammaksi ja
hankalammaksi asian tekee, että tosiasiallisesti YIT Teollisuus Oy:n motiivi ei ole edes
kiviaines, mikä on edullista bulkkitavaraa, josta on ylitarjontaa, vaan jälkikäyttö, eli suuren
infrakonsernin havittelema maankaatopaikka-, maanläjitys- ja täyttö- ja jätekuormatoiminta,
mille toiminnalle olisi itsessään mahdotonta saada lupaa asioiden oikeilla nimikkeillä. Näin
ollen, ns. kivilouhoshanke ja sen mittava ”kuoppa” on kaiken huipuksi ”valehevonen”
yhteiskunnalle päin ”luvituksessa”. YIT:llä on tästä pitkät ja synkät perinteet: YIT on riitaisan
ja valitettavan kuuluisa lähihistoria Vantaalla jo 25 vuoden ajalla, useiden erilaisten
yhteiskunnan ulottumattomiin naamioidun YIT:n eri työmailta kuljettettavien ja ns.
”omavalvontaisten” kuormien ja läjitys- ja täyttöalueiden toteuttamisessa Länsi-Vantaalla:
Esimerkki 1) ns. ”YIT Aurinkokallio, Vantaa”: YIT:n jo 1990-luvun puolivälissä yrittämä
saastuneiden maiden ja ongelmajätteiden sijoituspaikka YIT Aurinkokalliolle aiemman
vastaavanlaisen louhoksen ”täyttämiseksi” ja ”maisemointimaaksi”. YIT ei saanut lupaa
saastuneiden maa-ainesten sijoittamiselle Aurinkokalliolle (YVA nurin) mutta YIT toi kuitenkin
tätä satoja tuhansia m3, ks. kuvat ja liite, eikä viranomaiset eikä asukkaat mahtaneet mitään:
http://www.konigstedt.info/liitteet/20091110_VAIN_LIITTEET_AURINKOKALLIO_VALITUS_VALMIS_versio_1_piste_2_PDF.pdf
YIT Aurinkokallio, ”maisemointimaata” valtavalle entiselle kalliolouhokselle, jolle YIT haki lupaa tuoda saastuneita maa-aineksia, lupaa ei tullut, tätä tuli:

Esimerkki 2) YIT ”Pellonparannushanke Vestra, Vantaa”: viimeaikojen uutisoinneista
viranomaistenkin kannalta täysin hampaattomaan tilanteeseen yhteiskunnallisesti edenneet
Vestrantien varressa oleva ns. ”pellonparannushanke” (ns. maanläjitystä ns.
omavalvonnalla), mitä viranomaiset eivät pystyneet mitenkään estämään, ”Tosiasiassa
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kyseessä on yksityisen maankaatopaikan perustaminen.” ... tulevat YIT Rakennus Oy:n
työmailta.” ”...pellonkorotuksen YIT Rakennus Oy:n toteutettavaksi.
Huomionarvoista on, että tämäkin ns. ”pellonparannusta” ”vaativa” alue sijaitsee vieläpä
Vantaanjokilaakson reunamilla Keimolassa, jossa on koko Suomen alueella vanhimpia
viljeltyjä alueita ja maan vilja-aittoja olevat alavat ja erinomaiset peltoaukeat, niin nyt YIT
Rakennus Oy:n työmailta onkin tullut ”välttämättömäksi korottaa” näitä maamme
viljavimpia peltoja sivuavia maita useilla metreillä ns. ”pellonparantamiseksi”.
https://www.vantaansanomat.fi/artikkeli/230000-keimolan-keisari-suunnittelee-omaa-maankaatopaikkaa-naapureita-hirvittaa

Esimerkki 3) YIT ”Petikon golfalue, Vantaa”: Petikon golf-alueen todella massiivinen
maanläjitys –ja mittava 1,8 miljoonan kuution massojen ajo mm. YIT:n Pasilan Triplan
työmailta. https://yle.fi/uutiset/3-10261746
”Vantaan kaupunki teki viime viikolla poliisille tutkintapyynnön Vantaan Golfpuisto Oy:n
golfkeskuksen rakennustöistä. Kaupunki epäilee, että Vantaan Golfpuisto Oy (aiemmin
Petikon Golf Oy) olisi syyllistynyt petokseen ja ympäristörikokseen. Maankäytön,
rakentamisen ja ympäristön vastuuapulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä sanoo Ylelle, että
yrityksen varsinainen bisnes olisikin ollut golfin sijaan maan läjittäminen. Golfpuiston alueelle
on viime vuosien aikana kuskattu 150 000 kuorma-autollista eli noin 1,8 miljoonaa kuutiota
maa-ainesta muun muassa Helsingin jättimäiseltä Keski-Pasilan rakennustyömaalta”
(toisin sanoen mm. Pasilan YIT Triplan työmaalta ja ratapihalta).
Omavalvonta ja jopa kuvatut massat. Potentiaalinen ympäristörikoshyöty olisi miljardiluokkaa.
Korkeimman hallinto-oikeuden on hyvä tiedostaa, että mikäli edellä mainituissa kohteissa
sattuisi tai olisi sattunut olemaan edes osittain pilaantuneita maa-aineksia, näiden useiden
satojen miljoonien kuutioiden kuormien asiamukainen käsittely lainmukaisesti olisi maksanut
satoja miljoonia euroja esimerkiksi entisessä Ekokemissä, nyk. Fortum Waste Solutions Oy:ssä.
Edellä kuvattu ”jälkikäyttö, täyttö, maisemointi, pellonparannus, jne.”, milloin milläkin
nimellä on tämänkin hankkeen ja lupaprosessin tosiasiasiallisimmalta näyttäytyvä
tarkotusperä ja hyvin vakava ja laaja ongelma Suomessa. Kuinka kauan ja miten Suomessa
voi olla mahdollista hakea lupia ihan toisille tarkoituksille, kuin mistä on oikeasti kyse?
Kansalaisten, päättäjien ja yhteiskunnan oikeusturvan kannalta on aivan kestämätöntä, että
tämäkin 11 vuotta kestänyt ns. kivenottoalueen ja ns. louhoshankkeen sekä tiedossa
olemattomin tavoin valmisteltu ja sovittu taustavalmistelu että koko hankkeen
mittatilaustöinä teetätetyt miljoonien eurojen maksetut taustavalmistelupaperit ovat
osoittautuneet tässä prosessissa paikkaansapitämättömiksi ja jopa yli 100-kertaisesti
harjaanjohtaviksi teetätetyiksi, ja vaikka epäkohdat ja ”selvitysten” sisältämät radikaalitkin
virheet on jopa yhteiskunnalle virallisissa menettelyissä auditoitu ja kirjelmöity
lausuntovaiheissa kirjaamoihin: suuryhtiön teetättämät ja maksamat taustavalmistelupaperit
maksettuine ja vääristeltyine ”tietoineen” jäivät kuitenkin voimaan ns. viralliseksi
ympäristövaikutusten arviointi- ja lupaprosessimateriaaliksi, josta päättäjille ja
oikeusasteisiin tehdään pienet tiivistelmät. Tämä on hälyttävä ja vakava epäkohta Suomessa.
Konsulttiyhtiöillä mittatilaustöinä teetätettyjä maksettuja ”selvityksiä” ei auditoi eikä valvo
kukaan, ja vaikka ne on tässä tapauksessa asiantuntijatyönä jopa auditoitu, hanketta ajetaan
edelleen oikeusasteissa ja aina vain uusin keinoin ja uusin aluin ja juridisin tempuin.
Kuinka kauan Suomessa voi olla mitenkään sallittu ”ns. omavalvonta” suuryhtiöiden
organisoidessa jopa mahdollisen satojen miljoonien eurojen ympäristörikoshyödyn yhtiöille
tuovat systemaattisesti tehdyt ja täysin suunnitellut ympäristörikokset ja höynäytykset,
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hakea lupaa jollekin aivan muulle, kuin mistä tosiasiallisesti on kyse, ja erittäin suurin
taloudellisin vaikuttimin (verrattuna esimerkiksi laillisiin jätteiden käsittelymaksuihin).
Tästä on oikeasti kyse, ja tämä kokonaisuus ja näiden petaaminen ja maan tapa ovat oikeasti
vakava ongelma ja epäkohta Suomessa, ja yleisesti toteutuva ja laajasti hyödynnetty
ympäristörikosten sekä korruption ja rahalla ja maksetulla papereilla saatavan
ympäristörikoshyödyn ja ympäristörikosten systemaatinen ja suunniteltu toimintatapa.
Tämänkin takia tällä ”Riipilän hankkeella” on laajempaa yhteiskunnallista ja
ennakkotapausmaista merkitystä, koska tämän Riipilän Königstedtin vuoren hankkeen
koko 11 vuoden prosessi on tarkasti dokumentoitu ja koko hanke on kääntynyt 11 vuoden
aikana täysin vastatuuleen, yhteiskunnalle, päätöksentekijöille ja oikeusasteisiin
toimitetun paremman ja auditoidun faktatiedon johdosta. Hankkeen alkuperäinen
sopijapuoli Vantaan kaupunki on kääntynyt tämän 11 vuoden prosessin aikana
Lemminkäisen sopimusosapuolesta nyt samaa hanketta vastaan oikeudenkäyntejä
käyväksi hankkeen kieltäjäksi. Asiasta ja epäkohdista tarkemmin sivulta 9 alkaen.
Lisäksi yhtymäkohtana tähän aikaan on ympäristövalvonnan suunnitella olevat heikennykset
oikeusvaltion periaatteiden vastaisesti ns. Luova-viraston ja maakuntauudistuksen sekä ns.
viranomaistyönä tehtävän sekä kaavoituksen että ympäristöluvituksen laillisuusvalvonnan
osalta, ei voi jäädä kansalaisten tehtäväksi ja ns. oikeudellinen juridinen ja Suomen yleisen
edun valvonta ja valitusoikeus on pakko pysyä valtion tehtävänä.
Tämän 11 vuoden prosessin aikana on käynyt selväksi, että vastaavat ongelmat samat koko
maassa, koska mm. Riipilän hanketta arvioineen asukkaiden perustaman laajan
asukasyhteistyöryhmän jäseniin otetaan jatkuvasti yhteyttä ympäri maata kuin hukkuvat
apua pyytäen, ja toisiin hukkuviin lahkeista tarttuen. Miten tavalliset kansalaiset voisivat
mitenkään ehtiä ja kyetä neuvomaan ympäri Suomen vastaavissa tilanteissa olevia toisten
kuntien asukkaita ja kansalaisia, että Suomen yleinen etu toteutuisi, ja heidän oikeutensa
asua ja elää laillisilla kaavoituksenmukaislla asuinpaikoillaan. Pörssiyhtiöiden resursseja
vastaan on aika vaikeaa käydä asioimaan oikean tiedon selvittämiseksi ja tuomiseksi
päättäjille ja oikeusasteisiin, kunkin tapauksen olosuhteiden mukaisesti.
Tietojeni mukaan tämä 11 vuoden prosessi ja taistelu on ainoa tapaus koko Suomen
historiassa ja oikeusprosesseissa, missä käytännössä tavalliset kansalaiset ja yksityiset
ihmiset ovat asiantuntijatyöllä ja äärimmäisen sinnikkäällä asiantuntijalausuntotyöllä
pystyneet tuomaan päättäjille ja oikeusasteisiin oikeaa auditoitua faktatietoa, mikä on
kääntänyt kokonaisen valtavan hankeyrityksen 100 %:sti vastatuuleen, vaikka hanketta oli
pedattu miljoonien eurojen resursseilla, ensin sopimalla asia tiedossa olemattomilla tavoilla
sittemmin ryvettyneen Vantaan kaupungin maankäyttötoimen, sitä johtaneen Peltomäen ja
alaistensa, kuten sittemmin jo edesmenneen ja muihin tehtäviin ”siirtyneen” Vantaan
kaupungin virkamies juristi Leea Markkula-Heilamon kanssa, ja lisämekanismeina maksetut ja
vääristellyt taustavalmistelupaperit, mm. todistetusti yli 100-kertaiseksi väärän kuvan
antavat ja päättäjiä ja yhteiskuntaa harhauttamaan laaditut Ramboll Finland Oy:llä
mittatilaustyönä teetätetyt vääristellyt paperit ja ”selvitykset”, jota vieläpä luvanhakijoiden
kanssa sopimattomasti myötäpirtaan jopa Ylen tv-haastattelussa (Ajankohtainen kakkonen
22.12.2009: http://www.konigstedt.info/video/ajankohtainen-kakkonen.htm ) ns.
”puolueeton yhteysvirkamies” ei oikaissut, vaikka oikaistut viranomaistietoon perustuvat
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auditoidut toisenlaiset faktatiedot oli toimitettu prosessin aikana virallisia teitä pitkin
ympäristöluvitusprosessin aikana asianomaisti asiaa koskevaan kirjaamoon, ja vaikka
Lemminkäinen (nyk. YIT Teollisuus Oy) oli käyttänyt miljoonien eurojen resurssejaan
yhteiskunnallisesti täysin kestämättömästi täsmätoimena jopa virallisen
luonnonsuojelualueen väliaikaiseksi poistamiseksi, eli yhtiön kannalta strategiseksi ja
temppuna aivan uskomattomaksi ”täsmäpoistamiseksi” juuri kriittisen lupavaiheen alettua.
Kansalaiset ja jopa kansanedustajat menevät aivan hiljaiseksi ja toimintakyvyttömiksi
suuryhtiön keinovalikoiman edessä.
Tämä Riipilän 11 vuoden prosessi osoittaa miten taustavalmistelu ja maksetut
taustavalmistelupaperit edistävät maan tapaa Suomessa ja miten maksetut ja
valvomattomat konsulttiselvitykset toimivat mekanismeina suuryhtiöiden tavoitteiden
jyräämisessä läpi yhteiskunnassa. Tämä Riipilän tapaus on tarkasti dokumentoitu yli 10
vuoden prosessi siitä, miten suuryhtiöt petaavat ja valmistelivat mm. kaivannaisteollisuuden
suurhankkeet, mekanismeina tiedossa olemattomin tavoin aikaansaadut sopimukset
virkamiesten kanssa sekä miljoonien eurojen resursseilla maksetut vääristellyt ja jopa yli 100kertaisesta harhaanjohtaviksi teetätetyt moraalittoman luokattomat, mutta uskottavanoloiset
taustavalmistelupaperit, ja lisäpontena huippuasianajotoimistot ja erikoisjuristien
uskomattomat jopa todella oikeasti toteutetut ja nähdyt jopa luonnonsuojelualueen
väliaikaiset poistotemput, mitä ei edes elokuvakäsikirjoittajat voisi keksiä.
Riipilän 11 vuoden vyyhti tuo ilmi vakavat epäkohdat oikeusvaltion periaatteita vastaan ja
oikeuden toteutumista vastaan. On hälyttävä epäkohta, että kansalaiset joutuvat oikomaan
asoiden laitoja vuosikauksiksi ja kirjelmöimään vaikeista ja monimutkaisista
yhteiskunnallisista epäkohdista ja mekanismeista ja taustatiedoista jopa korkeimpaan
hallinto-oikeuteen asti, jotta päättäjille ja oikeusasteisiin saadaan oikeaa auditoitua tietoa ja
totuus siitä, miten tässäkin kansalaisia ja jopa kahta suurta kuntaa on yritetty ohjata
häikäilemättömästi ja täysin eriparisin resurssein.
Jos ympäristövalvonta jää vieläpä pois viranomaistehtävistä ja heikkenee ennestään ja jää
kansalaisten ja järjestöjen tehtäväksi, Riipilän tapaus ja 11 vuoden työ osoittaa, miten valtava
ja liki mahdoton työ on ollut oikaista asiaa, vaikka nyt oikeudessa on vastapuolina Suomen 4.
suurin kaupunki Vantaa (alunperin Lemminläisen sopimuskumppani) ja YIT Teollisuus Oy
(ent. Lemminkäinen Infra) ja käytännössä maan johtavan infra-alan konsultointiyhtiön koko
petolliseksi osoittautunut uskottavuus ja mm. huippuasianajotoimistoilta tilattavissa olevat
uskomattomat juridiset oikeustemput, jopa luonnonsuojelualueen poistamiseksi
väliakaisesti. Ei mene kansalaisten oikeustajuun. Suomen yleisen edun toteutuminen ja sen
valvonta ei voi jäädä kanslaisten tehtäväksi.
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Palataan em. epäkohdista ja YIT:n muista maanajokohteista Riipilään ja YIT Teollisuus Oy:n
havittelemaan uuteen ns. kaivannaisteollisuuden tuotantolaitokseen, jonka toiminta-aika
tulisi olemaan kymmeniä vuosia ja varsinainen tarkotus edellä kuvatunlainen ”jälkikäyttö”.
Oheinen YIT Teollisuuden esittämä ns. lopputilannekartta antaa yhdellä silmäyksellä kuvan
tämän aivan uuden ns. kaivannaisteollisuuden tuotantolaitoksen ja yritettävän montun ja
valtavan louhitun kanjonin luonnottomuudesta ja sopimattomuudesta keskelle
valtakunnallista ekologista käytävää sekä luonnonsuojelualueita ja muuhun kaavoitettua
laillista ja harkittua ja alueelle yhteiskunnassa demokraattisesti osoitettua muuta toimintaa.

Asiaan perehtynyt Vaasan hallinto-oikeus on päättänyt 14.9.2018 pitää Vantaan kaupungin
14.12.2016 juridisen ja useiden lakien vastaisena kielteisen päätöksen voimassa:
Lemminkäinen/YIT ei saa lupaa avata uutta kaivannaisteollisuuden tuotantolaitosta keskelle
Pääkaupunkiseudun viherkehää ja Vantaan luonnonsuojelualueita. Suuryhtiön hanke estäisi
alueidenkäyttöä kaavassa osoitetttuihin laillisiin tarkoituksiin eikä haittaa ei voi poistaa
millään lupamääräyksillä. "Tämän vuoksi hallinto-oikeus katsoo, että ympäristöluvan
myöntämiselle ei ympäristönsuojelulain (86/2000) 6 §:n 2 momentin, 41 §:n 1 momentin ja
42 §:n 2 momentin säännösten perusteella ole edellytyksiä. Valitus on siksi hylättävä."
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TÄSSÄ RIIPILÄN HANKKEESSA LEMMINKÄISEN (/nyk. YIT:n) ALKUPERÄINEN SOPIMUSKUMPPANI VANTAAN
KAUPUNKI ON KÄÄNTYNTYT SAAMANSA AUDITOIDUN FAKTATIEDON PERUSTEELLA TÄYSIN YIT:N (/ent.
LEMMINKÄISEN) HANKETTA VASTAAN
YIT Teollisuus Oy, jäljempänä (ent.) ’Lemminkäinen’, on ajanyt Vantaan kaupunkiin 70
hehtaarin suuruista avokivilouhoshanketta dokumenttien perusteella ainakin vuodesta 2008.
Hankkeen alkuajat ovat erikoiset, koska alunperin hankkeessa oli mukana Lemminkäisen
kumppanina myös tämän Lemminkäisen riitauttaman asian ja oikeudenkäynnin nykyinen
vastapuoli: Vantaan kaupunki, joka on sittemmin vaihtunut sopimattomasta sopimuskumppanista lupien kieltäjäksi: Vantaan kaupunki on 14.12.2016 tarkoin säädös-, lakipykäläja asiaperustein evännyt Lemminkäisen hankkeelleen sinnikkäästi yrittämät ja hakemat luvat.
Lemminkäisen julkaistessa tätä riita-asiaa koskevan Riipilän hankkeen kansalaisille 2009,
Lemminkäinen esiintyi itsevarmasti kaupungin sopimuskumppanina: Vantaan kaupungissa
sijaitseva 70 hehtaarin hankealue koostuu viidestä eri tilasta, ja niistä kaksi on Vantaan
kaupungin omistamia tiloja ja Lemminkäisen Pekka Uusivirta sanoi keväällä 2009 julkisesti
Königstedtin koululla hankkeen esittelyssä: ”asia on sovittu Vantaan kaupungin kanssa”.
Kaupungin omistamien yhteisten maiden ja jopa suojelumetsän mukanaolo kaupungille
haitallisessa avokaivoksessa näyttäytyi kansalaisille erittäin oudolta. Kävi ilmi, että
Lemmäinkäisellä ja Vantaan kaupungin välillä todella oli sopimus, joka mahdollisti jopa
Vantaan kaupungin omistaman suojelumetsän, Riipilän metsä, luonnonsuojelualue,
YSA207712, käyttämisen Lemminkäisen kivilouhoshankkeen osana ja suunnitteluun. Tämä
sopimus oli ilmeisesti laiton, eikä sitä ole ollut tietojemme mukaan missään hallinnollisissa
lautakunta- tai kaupunginhallituksen julksissa käsittelyissä, ja Lemminkäisen ja Vantaan
maankäyttötoimen välinen ilmeisesti laiton sopimus on sittemmin peruttu, eikä sitä ole enää.
Lähiasukkailla on kuitenkin kopiot näistä sopimuspapereista, jotka on allekirjoitettu Vantaan
maankäyttötoimessa, sittemmin ryvettyneen johtaja Peltomäen osaston alaisten nimillä.
Tuohon aikaan 2008-2009 Vantaan maankäyttö- ja rakennustoimesta vastasi sittemmin
julkisuudessa ja oikeudenkäynneissä kyseenalaisesti ryvettynyt Jukka Peltomäki, joka tuli
kuuluisaksi Peltomäen ajettua kaupungin korkeissa viroissa Peltomäen omaa ja hänelle
tuttujen yhtiöiden etua. Edellä mainittua Vantaan kaupungin ja Lemminkäisen välistä
sopimusta ei ole kuitenkaan vielä viety syyttäjälle taustatietoineen, vaikka aihe liittyy
Peltomäen alaisuudessa tapahtuneeseen ja paljon tutkittuun virka-aseman väärinkäyttöön ja
korruptioepäilyihin, jotka jo osin ovatkin jo olleet syyttäjän ja oikeuskäsittelyjen tutkittavina.
Yleisenä taustana, koko hankkeesta, ja esimerkkinä Lemminkäisen kaltaisen suuyhtiön
voimasta ja vakavasta haitasta, yleisen oikeustajun ja koko seudulle aiheutuneen 11 vuoden
valtavan haitan ja uhan kannalta on hyvin raskasta, epäoikeudenmukaista, kohtuutonta ja
kestämätöntä, että koko hanke pääsi 2008-2009 alkuun, laittomalla sopimuksella, eli väärin,
aiheuttaen muiden muassa näin kohtuuttomia haittoja koko yhteiskunnalle ja lähiasukkaille
-

hanke, joka alkoi ilmeisesti ko. laittomalla sopimuksella, haittaa edelleen ja on haitannut
vakavasti jo vuosia yhteiskuntaa: koko hanke ja Lemminkäinen ovat päässeet vaaralliseen
asemaan kun yhtiö sai hankkeen 11 vuotta sitten liikkeelle, vaikka ilmeisestin laiton
sopimus on peruttu, ja kunnat hanketta vastaan, ja vaikka hanketta on yritetty estää ja
pysäyttää, ja vaikka sekä Vantaan kaupunki että Nurmijärven kunta vastustavat hanketta,
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yhtiö jyrää hanketaan edelleen, yhteiskunnan päätöksiä ja tahtotilaa vastaan, ja koko
hanke on äärimmäisen vakava hyökkäys yhteiskuntaa ja demokratiaa vastaan
-

kahden suuren kunnan Vantaan ja Nurmijärven koko lähiseutujen maankäyttö on
vaarantunut lopullisesti, vaikka yhtiö ei voi hankkeellaan ”kaavoittaa” ja lukita alueita

-

11 vuoden vaivan ja kulut hallinnollisesti ja oikeudenkäyntien ja virkamiestyön osalta

-

lupavaiheen kuulutusmateriaalit ja vasta-auditointimateriaalit olivat liki tuhat sivua

-

seurauksena Uudenmaan pääkaupunkiseudun viherkehä on tuhon ja katkeamisuhan alla

-

kaksi luonnonsuojelualuetta on vaarassa (Lamminsuon ls-alue ja Riipilän metsä)

-

ympärillä oleva laillinen kaavoituksenmukainen runsas asutus ja muu liiketoiminta ja
suojelualueet ja tilat ovat olleet seudulla jo ennen Lemminkäisen hanketta ja hanke on
ristiriidassa niiden kanssa: hanke estää ja estäisi koko muuta yhteiskuntaa käyttämästä
alueitaan niille yhteiskunnan demokraattisessa kaavoituksessa varattuihin tarkoituksiin

-

koko seudun kiinteistökauppa on ollut Lemminkäisen vuoksi jäissä jo 10 vuoden ajan

-

ihmisten ja sukujen omaisuuden arvo toistaiseksi pysyvästi romahtanut ja alentunut ja
jäissä kunnes asia ratkeaa: koko sukujen ja perheiden vuosikymmenten kaikki säästöt on
”otettu” ilman lupaa pois ja jäädytetty täysin kohtuuttomasti ja epäoikeudenmukaisesti

-

lähinaapuruston ihmiset ovat olleet työkyvyttömiä stressistä Lemminkäisen/YIT:n takia

-

ihmisten koko loppuelämän terveys vaarannettu

-

ihmiset ovat jo nyt altistuneet yli 10 vuoden valtavalle stressille vastoin tahtoaan

-

ihmisten on ollut hirvitävän uhan ja pakkotilanteen edessä aivan pakko laatia ja tehdä
mittavia tuhansien tuntien selvityksiä ja palkata jopa asiantuntijoita Lemminkäisen
väittämien ja vääristeltyjen YVA-selvitysten auditoimiseksi juridisissa käsittelyissä, jne,

Yleisen oikeustajun kannalta on siis hyvin raskasta, epäoikeudenmukaista, kohtuutonta ja
kestämätöntä, että koko hanke pääsi 2008-2009 alkuun, ja laittomalla sopimuksella alkuun
päässyt asia jatkuu edelleen ja hyvin raskaana ja pakollisena tämänkin oikeudenkäynnin
muodossa, Lemminkäisen saatua jollain tiedossa olemattomalla tavalla edellä kuvatun
laittoman sopimuksen aikaan Vantaan kaupungin maankäyttötoimen kanssa. Syyttäjällä ei
vielä ole asiakirjoja eikä näitä taustatietoja, jotta Peltomäen ja hänen johtamansa osaston
alaisten toimia tuolta ajalta tutkittaisiin, ja myös tämän hankkeen piilossa pysyneiltä osin.
Pitkällisten vaiheiden jälkeen, YIT Teollisuus Oy ja Vantaan kaupunki ovat käyneet
oikeudenkäyntejä keskenään toisiaan vastaan, toistensa riita- ja vastapuolina, aiemmin sekä
Helsingin hallinto-oikeudessa, että Vaasan hallinto-oikeudessa ja nyt Korkeimmassa hallintooikeudessa. YIT vetoaa oikeuteen käyttäneensä yli 10 vuotta asiaan. Entä yhteiskunta ja
täysin syyttömät aivan sivulliset ihmiset?
Asialla on vakavaa ajankohtaista laajempaa yhteiskunnallista merkitystä ja yhtymäkohtia
ympäri Suomea esiintyviin vastaaviin suuriin ristiriitatilanteisiin, mutta myös perustuslain
noudattamiseen Suomen yleisen edun toteutumiseksi. Asia liittyy suoraan valtion tehtäviin
ja Suomen yleisen edun toteutumiseen ja sekä kaavoituksen että ympäristöluvituksen
laillisuuden valvontaan ja oikeusoppineidenkin arvostelemaan käynnissä olevaan Luovaviraston ympäristöoikeudellisiin heikennyksiin, ns. viranomaistyönä tehtävän kaavoituksen
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sekä ympäristöluvituksen laillisuuden valvontaan ja oikeusvaltion periaatteisiin kuuluvan ns.
valitusoikeuden välttämättömyyteen Suomessa. Suomen yleinen etu ei saa vaarantua eikä
kaavoituksen ja ympäristöluvituksen laillisuuden valvonta voi jäädä valtion tehtävistä
tavallisten kansalaisten ja järjestöjen vastuulle ja tehtäväksi. Asiasta on ilmaissut huolensa
mm. professori Eija Mäkinen, joka selvitti asiaa Valtioneuvostolle:
”Selvitys: Valtion ei tule kokonaan luopua alueidenkäytön valvonnasta” ”
Maakuntauudistuksen jälkeen mikään taho ei valvo kuntien ja maakuntien kaavojen
laillisuutta. Professori Eija Mäkinen näkee muutoksessa ongelmia ja esittää valvontatehtävän
antamista uudelle Valtion lupa- ja valvontavirasto Luovalle.” ” Vaasan yliopiston
emeritaprofessori Eija Mäkinen näkee valtion valvonnan lakkauttamisessa ongelmia. Hän on
tarkastellut viranomaisten uusia rooleja alueidenkäytön suunnittelussa ja arvioinut niitä
oikeusvaltiollisesta näkökulmasta. ” Valtion valvontatehtävät Luovalle
Ratkaisuksi tilanteeseen professori Mäkinen esittää, että valtion tehtävät alueidenkäytön
laillisuuden valvonnassa tulisi siirtää uudistuksen yhteydessä perustettavalle Valtion lupa- ja
valvontavirastolle Luova.
- Luovalle kuuluu muissakin asioissa vastuu perusoikeuksien ja oikeusturvan toteutumisesta
ja yleisen edun valvomisesta. Maakuntauudistusta koskevissa lakiluonnoksissa ei myöskään
ole perusteltu, miksi valvonta olisi juuri alueidenkäytössä tarpeetonta.
Alueidenkäytössä tehdään yhteiskunnallisesti merkittäviä ja pitkävaikutteisia päätöksiä.
Tyypillisesti niissä sovitellaan yhteen erilaisia yleisiä ja yksityisiä intressejä ja niihin kytkeytyy
suuria taloudellisia arvoja.”
”Aika ajoin maankäyttöratkaisuihin on liittynyt myös epäasiallista vaikuttamista. Kokonaan
valvomaton toiminta voi tarjota kasvualustaa jopa korruptioon viittaaville käytännöille,
professori Mäkinen muistuttaa.”
https://alueuudistus.fi/artikkeli/-/asset_publisher/10616/selvitys-valtion-ei-tule-kokonaan-luopua-alueidenkayton-valvonnasta

”Valvonnan puute saattaa ruokkia korruptiota”, https://yle.fi/uutiset/3-10112743
Tämä YIT Teollisuuden / Lemminkäisen Riipilän tapaus osoittaa, miten kohtuuton työ
ihmisiltä on mitenkään voida auditoida ja selvittää edes yksi hanke auki (Yle 1.10.2018).
Yle Radio Suomi 1.10.2018 ja Yle Uutiset 1.10.2018, audio-linkki Yle Radio Suomi 1.10.2018:
https://drive.google.com/file/d/1AZ-1ppO0uC-U9fOFAPG_vn9Qs8AX6tmq/view
”Laaja asukasyhteistyöryhmä, pj. Niina Ihalainen: ”10 vuotta sitten, olin parhaassa iässä ja
parhaassa työiässä, kolmen tutkinnon nainen täältä maaseudulta, omakotiyhdistyksessä, ja
jouduin suuryhtiön liiketoiminta-aikeen johdosta 10 vuodeksi hyvin mittavaan pakkotyöhön,
jotta Suomen yleinen etu ei vaarantuisi ja jotta päättäjillä ja oikeusasteissa olisi oikeat tiedot
ja että nämä luonnonsuojelualueet ja nämä Nurmijärven ja Vantaan rajaseudun kuntien
alueet ei tuhoutuisi lopullisesti.”
- ”Lemminkäinen halusi perustaa 70 hehtaarin kaivannaisteollisuuden tuotantolaitoksen
Helsingin seudulle, kaupunkialueelle, luonnonsuojelualueiden keskelle ja osittain päälle,
keskelle Pääkaupunkiseudun viherkehää ja asutusta, ja yhtiön omassa suunnitelmassa
tarkoituksena oli käyttää miljoonien kilojen kemikaalijäämien ja valumien likasuodattimena
luonnonsuojelualuetta, joka on pääkaupunkiseudun arvokkain suo, Lamminsuo, josta virtaa
Lamminsuonoja Vantaanjokeen ja Itämereen. Tämä kaikki siis 24 km eduskuntatalolta.”
- ”Ainoa menettelytapa on pitäytyä faktoissa ja selvittää asiat selkeällä tavalla julkisista
lähteistä olevin tiedoin ja analysoimalla tilanne, mikä on kaavoituksen kannalta, mikä on
ympäristöjuridiikan kannalta, mikä on kaupunginosien tulevaisuuden ja eri vaikutusten
kannalta, ja esittää asiat selkeästi.”
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- ”Ensimmäiset ympäristövaikutusten arviointiselvitysasiakirjat kun tulivat, Lemminkäisen
mittatilaustyönä teetättäminä, Ramboll Finlandin kaupalliset selvitykset tästä, mitkä
edustavat tietysti ja luonnollisesti suuryhtiön tavoitteita ja näkökulmaa, sisälsivät radikaaleja
harhaanjohtavuuksia. Analysoimme näitä tietoja ja kävi ilmi, että päättäjille annetaan jopa
yli 100-kertaisesti vääristelty kuva aivan keskeisistä seikoista. Kokosin työryhmän, jossa oli
valtiotieteen lisensiaatteja, kauppatieteen erikoisihmisiä, monen alan ihmisiä ja lähetimme
päättäjille asiantuntijalausunnot, jossa olimme analysoineet nämä samat seikat faktatiedon
valossa. Lähetimme päättäjille nämä vasta-auditointiselvitykset, josta kävi ilmi
kaavoituksenvastaisuus, ja mihin eri lainsäädäntöön perustuen tämä ei pidä paikkaansa, ja
esitetyt argumentit, ja kun päättäjät näkivät tämän, he järkyttyivät siitä, miten heitä
johdetaan harhaan, että heidän esityslistallaan olevat tiedot eivät pidäkään paikkaansa.”
Yle: ”Te olette saaneet hallinto-oikeuden päätöksen, jossa teidän muotoilemat seikat on
lähes sellaisenaan otettu huomioon, tämä on aika poikkeuksellinen juttu.”
- Laaja asukasyhteistyöryhmä, pj. Niina Ihalainen: ”Tämä on Suomessa tarkasti dokumentoitu
10 vuoden prosessi, joka näyttää sen toteen, miten nämä konsulttiselvitykset ja maksetut
vääristellyt taustavalmistelutiedot, johtavat ensin tilanteeseen, jossa jopa Vantaan kaupunki
ja Nurmijärven kunta ja yhteiskunta on osin niin kuin myötämielinen tällaiselle isolle asialle,
mutta kun käy ilmi, asiatietoon, faktatietoon pohjaten, että tämä on useiden lakien
vastainen, että tästä on haittaa Suomen yhteiskunnalle, tämä estää Nurmijärven ja Vantaan
alueidenkäyttöä kaavoituksessa varattuihin tarkoituksiin, tämä pilaisi luonnonsuojelualueet,
katkaisisi eli poikkaisisi Pääkaupunkiseudun viherkehän, tästä on haittaa koko muulle
yhteiskunnalle, paitsi tälle liiketoimintaaikeelle, ja yhteiskunnassa ei myöskään
tarveharkintamaisesti ole tarvetta näille kiville, eli tässä on kysymyksessä yhden yhtiön
liiketoimintahanke, ja tämä niin kuin kuvaa tän, että jos me ei olis tehty tätä työtä, niin mihin
tää menee, ja tämä tilanne on kaikkialla Suomessa sama, meidän työryhmään otetaan
yhteyttä kuin hukkuviin ympäri Suomen.”
Pitkin 11 vuoden prosesseja, Lemminkäinen on laatinut ja teetättänyt toistuvasti räikeän
harhauttamaan pyrkiviä ja vääristeleviä ja vaikeaselkoisia asiakirjoja, päättäjien, virkamiesten
ja viranomaisten harhauttamiseksi. On kestämätöntä, että jopa tämän nyt
oikeudenkäynnissä olevan hankkeen lupavaiheita edeltänyt, Lemminkäisen teetättämä ja
maksama Ramboll Finlandilla mittatilaustyönä teetätetty hankkeen YVA-selostus jäi
virheelliseksi ja väärän kuvan antavaksi, mikä on ollut raporttien teetättäjän ja maksan selkeä
intressi ja etu. Lemminkäisen teetättämien papereiden harhautukset eivät ole mitään pieniä,
vaan totaalisen väärän kuvan antavia ja pöyristyttävän röyhkeitä ja lukijoita ja päättäjiä
harhauttaviksi laadittuja. Tutkimustuloksista Lemminkäisen konsultti esittää esimerkiksi,
että, kun 128 vastaajasta 125 vastaajaa (98 %) on täysin hanketta vastaan (ve0) eikä koko
louhos sovi lainkaan, ja 2 vastaajaa 128:sta (eli tutkimuksessa 1,56 % vastaajista) on
myötämielinen kaikista ”pienimmmälle” (20 hehtaarin valtava avolouhos sekin) (ve3)
vaihtoehdolle, niin Lemminkäinen ja Ramboll kehtaavat väittää YVA:ssa että ve3 on mieluisin.
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Koko Lemminkäisen ja Lemminkäisen teetättämien ”selvitysten” ja ”tutkimusten”
harhautusten määrää ei ole mahdollista eikä syytä käydä läpi tässä lausumassa. Nämä
esimerkit antavat kuitenkin Korkeimmalle hallinto-oikeudelle faktatietoa ja esimerkit siitä,
miten YIT Teollisuus (ent. Lemminkäinen) vääristelee asiakirjoja täydellisesti
totuudenvastaisiksi sekä täysin tahallisesti lukijoita ja päättäjiä harhauttaviksi.
Hankkeen YVA ja luvitus- ja valmistelupaperit ovat kelvottomia ja vääristeltyjä. Toisena
esimerkkinä YVA-harhautuksista: jopa 113-kertaisesti väärän kuvan antavaksi ja täysin
harhauttamaan pyrkivästi laadituksi teetätetty YVA, jossa toinen esimerkki Lemminkäisen
röyhkeydestä ja tarkoitushakuisuudesta harhauttaa päättäjiä ja viranomaisia ja lukijoita yli
100-kertaisesti (asia on esitelty tarkemmin tämän hanketta auditoivan lausunnon sivulla 9:
http://www.konigstedt.info/liitteet/20100608_Asukkaiden_lausunto_Riipilan_YVA-selostus_PDF.pdf ).
Lemminkäinen harhauttaa Lemminkäisen Rambollilla teetättämässä YVA:ssa lukijoita, eli
hanketta valmistelevia virkamiehiä ja päättäjiä ja sijoittajia ja koko yhteiskuntaa sekä
kansalaisia ja jokaista mahdollista hankkeen YVA:a lukevaa esimerkiksi käyttämällä täysin
tahallisesti eri lukuja ja eri asioita kuvaavia lukuja tahallisen harhauttavasti ja limittäin,
Lemminkäisen tarkoituksena luoda aivan totaalisen väärä kuva tilanteen todellisesta laidasta,
ja jotta päättäjät, virkamiehet ja muut asianomaiset eivät ymmärtäisi todellista tilannetta.
On hyvin hälyttävää ja väärin, että näin valtavien ja lopulliset vaikutukset koko
seutukuntaan tekevien hankkeiden valmistelupaperit ja lupavaiheiden asiakirjat saavat
jäädä ja jäävät, jostain syystä, jopa tarkasta kansalaisten ja asiantuntijoiden auditoinnista
huolimatta näin räikeästi virheellisiksi ja vain ko. raporttien ja ”selvitysten” teetättäjien ja
maksajien intressiä ja etua ajaviksi. On ilmiselvää, että jos tällainen YIT Teollisuuden (ent.
Lemminkäinen Infa Oy:n) todistetusta toiminnasta ja esimerkistä nähtävillä oleva
vääristely sallitaan, yhteiskunnassa tehdään koko ajan eri puolilla maata päätöksiä
aineistoista ja asioista, joista virkamiehillä eikä päättäjillä ei ole todellista tarkistettua ja
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todenperäistä faktatietoa, vaan sekä asioiden luvitus, valmistelu ja virkamieskäsittely ja
päätöksenteko perustuvat täysin väärään ”tietoon”, joka on hankeyhtiön
tarkoitushakuisena mittatilaustyönä teetättämää ja maksamaa: vääristettyä ja
paikkaansapitämätöntä.
Seuraavalla sivulla esimerkki tämän riidanalaisen hankkeen YVA:sta. Kansantajuisesti
kysymys on siitä, että Lemminkäinen olisi hakemassa lupia vaikkapa mansikkajogurttien (yksi
”maitotuotteiden alalaji”) tuotannolle (XXXX litraa mansikkajogurttia vuodessa). Kuitenkin,
kun asiaa kuuluisi lakien ja säädösten mukaan selvittää ja kuvata YVA-menettelyllä, sekä
lupavaiheissa, Lemminkäinen käyttäisi tahallisesti niin eri lukuja ja eri yksiköitä ja eri asioista,
että jos asia olisi vaikeatajuisempi, eteväkään lukija ei enää pysyisi kärryillä eikä ymmärtäisi
mistä oikeastaan onkaan kysymys.
Tämä tapahtuisi esimerkiksi siten, että mansikkajogurttien tuotantolaitoksen lupia
käsittelevät selvitykset ja tekstit viittaisivat hyvin laajasti esimerkiksi siihen, että ylipäätään
maitotuotteita, sisältäen kaikki mahdolliset muutkin (kuin vain mansikkajogurtit, joista on
kyse) meijeri- ja maitotuotteet eri lajeineen, mikä olisi arvatenkin aivan valtavan suuri eri ja
kokonaan epärelevantti luku, ja vaikkapa kiloissa tai tonneissa tai vaikkapa jollain brittiläisellä
painoyksiköllä ilmaistuna, ja näistä kun kirjoitetaan Lemminkäisen ja Ramboll Finlandin
konsulttien tarkoitushakuisella röyhkeydellä vaikkapa kiireisille päättäjille YVA-selostus tai
lupavaiheen hakemuspaperi, saadaan tahallisella sekoittamisella ja eri asioiden ja eri
yksiköiden käyttämisellä aikaan vaikutelma, joka antaa virkamiehelle tai päättäjälle
käsityksen, että mansikkajogurttien osalta tilanne on aivan eri mitä se todellisuudessa on:
koska lukijat on johdateltu jo niin harhaan eri asioita ja eri lukuja sekoittamalla, ja jopa eri
yksiköitä käyttämällä.
Onko tällainen vääristely ja harhauttaminen oikein ja täyttääkö tämä YVA-menettelyn
säädökset ja tarkoituksen ja ”selvittämisen”?
Hankkeesta helmikuussa 2016 aluejärjestöjen pitämän tiedotustilaisuuden dia kuvaa asiaa:
”Aihepiiristä teetätettyjen konsulttiselvitysten lukujen ja numeroiden ymmärtämistä haittaa
tahallisesti ja taidokkaasti laaditut tekstit, joissa varannot, YVAselvitetyt ja luvitetut määrät
ja eri asiat (ja eri maaaineslajit) sekä vielä eri mittayksikötkin esitetään tarkoitushakuisesti ja
kokonaiskuvaa sekoittavasti”
http://www.konigstedt.info/kuvat/20160223_Tiedotustilaisuus_tiivistelma_esityksen_dioista_PPT_PDF.pdf
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Lemminkäisen toistuva ja räikeä asioiden vääristely ja harhauttamispyrkimykset sekä koko
yhteiskunnan etua vastaan olevat yhtiön omaa etua ajavat lobbaustoimet ja erikoiset
täsmäoikeustoimet jatkuvat edelleen, muiden muassa tässä oikeudenkäynnissä.
Vantaan kaupungin päättäjien ja luottamushenkilöiden ja asiaa tuntevien kansanedustajien
kanta on muuttunut koko asiassa käänteentekevän ratkaisevasti, heidän ymmärrettyään ja
saatuaan mm. tämän lausunnon sivun 34 liitteistä tietoonsa, miten raskaasti ja
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häikäilemättömästi Lemminkäinen on manipuloinut ja harhauttanut päättäjiä, eri
lupavaiheisiin ja yhtiön teetättämiin ja maksamiin eri tausta-asiakirjoihin sisällytettyjen
täysin tahallisten ja tarkoitushakuisten harhautusten vuoksi.
SALATTU JA SITTEMMIN PERUTTU JUKKA PELTOMÄEN AJAN SOPIMUS VANTAAN MAANKÄYTTÖTOIMEN
JA LEMMINKÄISEN KESKEN, JOLLA LEMMINKÄISEN HANKE PÄÄSI ALKUUN
Jukka Peltomäen alaisuudessa oli siis osoitettu yhteiskunnan omistama suojelualue,
Vantaan kaupungin omistama Riipilän metsän suojelumetsä, määräala 92-416-3-103M601, Lemminkäinen Infra Oy:n kivilouhostoimintaa varten, ilman minkäänlaista laillista
lautakunta- tai hallintomenettelyä kaupunginhallituksessa. Käsitykseni mukaan näin
merkittävää asiaa ei voi luvata kaupungin puolesta Peltomäen osaston tekemin menettelyin.
Sittemmin tämä sopimus onkin purettu ja sitä ei enää ole. Tässä kuitenkin tämä sopimus
oikeuden tietoon. Nykyisin Peltomäki ei enää toimi Vantaan johdossa vaan on ollut
julkisuudessa ryvettyneenä oikeudenkäynneistä ja nykyisin Vantaan kaupunki ei ole enää
Lemminkäisen sopimuskumppani vaan nykyisin Vantaan kaupunki on täysin tätä hanketta
vastaan. Peltomäen ajalta olevista Peltomäen alaisista ja allekirjoittajista Leea MarkkulaHeilamo toimi vielä Vaasan hallinto-oikeuden käsittelyn aikaan 2018 edelleen Vantaan
virkamiesjohtajana ja hän oli kuitenkin kovistellut kansalaisia ja oli jostain syystä painostanut
vihaisena asukkaita Lemminkäisen suunnitelman myötäisesti ja käyttäytynyt hyvin
hermostuneesti ja oudosti, vaikka hänen tehtävänä oli tehdä työtä vantaalaisille ja vaikka
hän oli vantaalaisilta palkkansa saava virkamies. Vaasan oikeudenkäynnin aikana keväällä
2017 em. seikkojen paljastamisen jäkeen HS uutisoi 8.5.2017: "yrityspalvelujohtajan virka
lakkaa", ja "Leea Markkula-Heilamo on siirtymässä muihin tehtäviin”.
Jukka Peltomäen johtaman Vantaan maankäyttötoimen ja Peltomäen alaisten nimissä
allekirjoitettu Vantaan kaupungin ja Lemminkäinen Infra Oy:n välinen salainen ja peruttu
sopimus (2009) liitteineen (4 seuraavaa skannausta, 2 sivua tekstiä, ja 2 karttakuvaa):
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RIIPILÄN METSÄN LUONNONSUOJELUALUEEN ARVO, KESKEISYYS JA SEN VÄHÄTTELY-YRITYKSET
YMMÄRRETTÄVÄ JA NÄHTÄVÄ LEMMINKÄISEN TÄYSIN TAKTISINA JA TARKOITUSHAKUISINA TOIMINA
VIEREINEN LAMMINSUON LUONNONSUOJELUALUE TUHOUTUISI MYÖS JA VIELÄ LAAJEMMAT HAITALLISET
VAIKUTUKSET KATKAISISIVAT ELI TUHOAISIVAT PÄÄKAUPUNKISEUDUN VIHERKEHÄN, JA SILLÄ KULKEVAN
SUOJELUALUEIDEN KETJUN JA UUDENMAAN VIHERVÄYLÄN LOPULLISESTI
Keskeisiä seikkoja asian jo aiemman hallinto-oikeuskäsittelyn kannalta: edellä kuvattu ja
laittoman sopimuksen kohteena ollut Riipilän metsä on ongelma Lemminkäiselle, koska
luonnonsuojelualue on yhtiön suunnitelman ja hankealueen tarvitseman tien edessä.
Lemminkäinen on tehnyt kaikkensa ja vielä jotain sen ylikin, että Lemminkäinen on
onnistunut saamaan luonnonsuojelualueen välillä jopa kokonaan pois
luonnonsuojelualuestatuksesta ja samoin, Lemminkäisen lobbauksen aikana Riipilän metsän
luonnonsuojelualueen rajausta on <pienennetty> Lemminkäisen aloitteesta ja yhtiön
tarpeista käsin. Lemminkäinen on onnistunut väkisin saamaan myös tieluvituksen Vantaan
suojelumetsän läpi, vaikka Vantaan kaupunki on vastustanut tietä ja asiaa jyrkästi. Kaikki
tämä näyttäytyy kansalaisille täysin käsittämättömältä. Alueella kulkee jopa suurpetojen
(ilvesten) todennettu reitti juuri Lemminkäisen keplotteelman tievarauksen aluetta pitkin.
Miten Lemminkäinen voi saada pienennettyä luonnonsuojelualueesta sen
merkityksellisimmän kohdan, jota eläimet käyttävät Uudenmaan viherväylästä, ja miten
suojelualueen pienennystä voidaan saada ironisesti käytettyä vieläpä sellaiseen
tarkoitukseen (hankealueelle tehtävä tie, ja sitä myöden luvitukseen mahdollistuva valtava
avolouhos), joka tuhoaisi sekä viherväylän ja nämä kaksi likeisintä luonnonsuojelualuetta.
Keskeistä on, että Riipilän metsän luonnonsuojelualue ja viereinen Lamminsuon
luonnonsuojelualue ovat suojelualueita ja että hanke katkaisisi eli pilaisi Uudenmaan ja
valtakunnantason merkittävän metsäekologisen käytävän, Pääkaupunkiseudun viherkehän.
Asiaa ratkaistaessa on lähdettävä siitä, että on ilmiselvää, että Vantaan kanssa aikoinaan
solmitun laittoman sopimuksen kaatuminen ja peruuntuminen on johtanut siihen, että
Lemminkäinen on sittemmin tehnyt kaikkensa Riipilän metsän ”ongelman” ratkaisemiseksi
toisin, eli suojelualueen arvon mitätöimiseksi ja vähättelemiseksi. Yhteiskunta ja asiantuntijat
ovat päinvastoin tukeneet Riipilän metsän luonnonsuojelualuetta ja sen arvoa.
Riipilän metsän luonnonsuojelualue on Lemminkäisen ”edessä” ja yhtiö on tehnyt mitä
mielikuvituksellisimpia ja uskomattomimpia juridisiakin temppuja ja toimia onnistuakseen
omien liiketoiminta-tavoitteidensa onnistumiseksi ja Riipilän metsän ”poistamiseksi.”
Asiaa ratkaistaessa on lähdettävä siitä, että Riipilän metsä on luonnonsuojelualue, liitteenä
olevan ELY-keskuksen uusimmankin rauhoituspäätöksen 20.5.2016 mukaisesti.
Lemminkäisen motiivi yrittää poistaa yhteiskunnan omistama virallinen luonnonsuojelualue
edestään on ilmeinen. Lemminkäinen on kehdannut haastaa ja riitauttaa Riipilän metsän
luonnonsuojelualueen koko aseman oikeusteitse ja täsmäiskuina juuri tämän
oikeudenkäynnin alla olevien lupavaiheiden ajoiksi. Kansalaisille ja yhteiskunnalle tämä
näyttäytyy käsittämättömältä: miten suuryhtiö voi onnistua saamaan huippujuristien avulla
jopa yhteiskunnan omistaman Vantaan kaupungin luonnonsuojelualueen teknisesti ottaen
riitautettua ja ”poistettua” väliaikaisesti juuri silloin, kun lupaviranomainen käsittelee
yhdeksän vuotta kestänyttä hyvin riitaista ja hyvin kyseenalaista hanketta.
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On ilmiselvää, että Riipilän metsä on luonnonsuojelualue, vaikka Lemminkäinen on käyttänyt
valtavasti varoja ja voimavaroja ja muiden muassa erikoisjuristien taitoja Riipilän metsän
luonnonsuojelualueen ja alueen arvojen vähättelyyn oikeusteknisin tempuin.
Riipilän metsän luonnonsuojelualueen arvo ja luonnonolosuhteet ja koko olemassaolo on
uhattu Lemminkäisen hankkeen myötä. Sama koskee aivan viereistä Lamminsuon
luonnonsuojelualuetta. Riipilän metsän rehevyys ja luonnonolot vaarantuvat jos sen valumaalue poistuu tai muuttuu. Liitteenä myös SLL:n asiaa hyvin kuvaavat dokumentit ja kartat.
Sama koskee viereistä Lamminsuon luonnonsuojelualuetta, johon Lemminkäinen yhtiön
oman suunnitelman mukaisesti aikoo kohdistaa miljoonien kilojen räjähteiden ja kemikaalien
jätteet ja valtavat haitalliset valumat. Tästä on lausuttu erinomaisen tarkasti mm. Vantaan
kaupungin lausunnossa ja päätöksessä sekä suometsätieteen professori Vasanderin
lausunnossa. Yhden yhtiön liiketoiminta-aie ei saa vaarantaa yhteiskunnan omistamien
luonnonsuojelualueiden arvoa eikä olemassaolon edellytyksiä eli tuhota niitä.
Luonnonolojen kannalta vaikutukset olisivat vielä laajemmat. Lemminkäisen yrittämä
hanke-alue sijoittuu pääkaupunkiseudun viherkehälle ja Uudenmaan maakunnalliselle
viherväylälle: hanke katkaisisi ja tuhoaisi ne, eli hankkeela olisi laajalle ulottuvat haitalliset
seuraukset, joka on hankkeen lupien keskeinen kieltoperuste laissa tarkoitetulla tavalla.
Pääkaupunkiseudun arvokkain suokompleksi, Lamminsuon luonnonsuojelualue ja Riipilän
metsän luonnonsuojelualue eivät kestä niille yhtiön suunnittelemaa haitallista valumaa ja
kuormaa eikä radikaaleja muutoksia seudun pinnanmuodoissa ja kosteustasapainoissa.
Hankkeen kielteinen ympäristölupapäätös tulee ehdottomasti pitää voimassa.
Valituksenalaisena olevan Vantaan kielteisen päätöksen perustelut ovat huolelliset ja käyvät
ilmi kaupungin päätöksestä ja toivottavasti myös kaupungin vastineesta. Ekoyhteyden osalta
tulee olla tarkka ja huomioida harhautusyritykset.
Huomioitavaa on myös tapa, jolla Lemminkäinen kyseenalaistaa suometsätieteen professori
Harri Vasanderin lausunnossa esittämän huolen toiminnan vaikutuksista Lamminsuon
suojelualueeseen. Vantaa on ottanut Vasanderin n argumentaation osaksi omaa päätöstään.
Vantaan kaupungin refereaatti professori Harri Vasanderin asiantuntijalausunnosta:
"Suometsätieteen professori Vasander on antanut lausunnon hankkeen vaikutuksesta
Lamminsuon luonnonsuojelualueeseen. Lamminsuo erilaisine korpineen on arvokas
kokonaisuus, jolle kohdistuvia vaikutuksia on hakemuksessa vähätelty. Hanke hulevesineen ja
kiintoaineineen vaikuttaa suon kasvillisuuteen ja eläimistöön. Vaikutusten arvioinnissa tulisi
ottaa huomioon myös Nurmijärven Mäyränkallion mahdollinen louhinta hulevesineen. Kaksi
kertaa vuodessa otettava vesinäyte ei anna todellista kuvaa päästöistä, koska
vuodenaikaisvaihtelujen merkitys on suuri. Lamminsuonojan tulviessa mahdollistuisi
kiintoaineiden, niihin sitoutuneiden yhdisteiden sekä veteen liuenneiden yhdisteiden
leviäminen Lamminsuolle, mikä muuttaisi arvokkaan suokasvillisuuden tavanomaiseksi
rantojen ja ojanvarsien kasvillisuudeksi. Hakemuksen mukaan ammoniutypen nousu olisi
Lamminsuonojassa huomattava, mutta vaikutusten ei arvioida olevan merkittäviä.
Muistuttajan mukaan vaikutukset Lamminsuon luonnonsuojelualueelle estävät hankkeen
hyväksymisen luonnonsuojelulain, ympäristönsuojelulain ja maa-aineslain vastaisena.”
Lemminkäisen väittämät ja käsittely samasta asiasta osoittaa yhtiön tarkoitusperiä:
"Päätöstä on lisäksi perusteltu sillä, että toiminta aiheuttaisi Lamminsuolle huomattavia
vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa, koska louhinnan pintavedet päätyvät
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Lamminsuonojaan, josta Lamminsuo saa osin vetensä. Hallituksen esityksessä (HE 88/1980)
todetaan, että ”…ainesten ottamisesta ei saa aiheutua myöskään huomattavia tai laajalle
ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Vahingollisiakin muutoksia
luonnonolosuhteissa saa siten aiheutua, kunhan ne eivät ole huomattavia tai laajalle
ulottuvia.” Lemminkäinen huomauttaa, että Lamminsuonojan virtaussuunta on etelään (kuva
1) ja toiminnassa muodostuvat hulevedet valuvat selkeytysaltaan kautta moottoritien alitse
Lamminsuonojan eteläpuoliselle alueelle ja sieltä edelleen kohti Vantaanjokea. Toimintaalueelta tulevilla hulevesillä ei nähdä olevan merkittävää vaikutusta Lamminsuohon"
(Lemminkäisen valitus).
Jo Vaasan hallinto-oikeuteen tehdyn valituksen liitteessä 3 (Ekologiset yhteydet) oli esitetty
alueen ekologiset yhteydet todellisuuden vastaisesti. Todellinen tilanne on esitetty kahdessa
liitteenä olevassa SLL:n liitteessä jotka olen liittänyt tähän. Ylipäänsä alueen todellisia
luonnonolosuhteita ja Lemminkäisen käyttämien konsulttien suhdetta niihin ja niiden
totuudenmukaiseen kuvaamiseen sekä ekologisen yhteyden säilymisen edellytyksiä on
käsitelty liitteenä olevissa SLL:n asiantuntijoiden laatimissa karttakuvissa ja selvityksissä.
Keskeistä on tarkastella myös Lemminkäisen konsulttien väittämiä metsäekologista
yhteyksistä. Nurmijärven kunnassa on Klaukkalan osayleiskaavan (27.1.2016) alueella
viheryhteydet eliminoivia muita suunnitelmia, kuin mitä Lemminkäinen konsultteineen on
yrittänyt esittää viheryhteyden sijainniksi (ks. kartta).
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Korkeimmalle hallinto-oikeudelle toimitetaan tämän lausuman liitteenä ja huomioitavaksi
SLL:n koko asiantuntijalausunto Vaasan hallinto-oikeudelle:
”20160303_SLL_lausunto_Lemminkaisen_hankkeesta_PDF”, joka on alla kokonaisuudessaan
myös tekstien osalta tekstimuodossa
http://www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/lemminkainen-infra-maa-aineslupahakemus-koningstedt-030316

********************************************************************
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands
naturskyddsförbund rf Itälahdenkatu 22 b A, FI-00210 Helsinki, Finland
puh./tel. +358 44 258 0598 tai / or +358 400 615 530 www.sll.fi/uusimaa
Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.fi
3.3.2016
Vantaan kaupungille
Muistutus Lemminkäinen Infra Oy:n maa-aineslupahakemuksesta Vantaan Riipilän
Königstedtin vuoren alueella
Viitteenne: Dnro YM/3725/11.01.08.00/2011
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ja Vantaan yhdistys toteavat asiasta seuraavaa.
Yleistä
Lemminkäinen infra Oy on hakenut lupaa kiviaineksen Ottamiseen Vantaan Riipilässä
sijaitsevan Königstedtin vuoren alueelta. Luvan myöntämisen edellytyksistä säädetään maaaineslaissa.
Maa-aineslain 3 §:n mukaan:
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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; …
…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. … …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. Hankkeen
ongelmia
1) Lemminkäisen louhoshanke kohdistuisi alueelle, joka oikeusvaikutteisessa Vantaan
yleiskaavassa on osoitettu maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Hakemuksen liitteissä
(maa-ainesten ottosuunnitelma, koneet ja murskauslaitoksen sijainti) esitetyn louhosalueen
länsi- ja luoteisosassa louhinta kohdistuisi Königstedtinvuoren korkean kallioharjanteen
reunoihin, jotka jyrkkinä rinteinä ovat hallitsevia ja maisemallisesti näyttäviä elementtejä
Hämeenlinnanväylältä harjanteen suuntaan avautuvassa maisemassa (liite 1). Rinteiden
harjalla sijaitsee maisemallisesti näyttäviä kalliometsiä.
Edellä mainittujen alueiden louhiminen aiheuttaisi kauniin maisemakuvan turmeltumista,
joten lupaa louhinnalle ei lain mukaan voida myöntää. Myös louhosalueen kaakkoisosassa
sijaitseva kallioinen mäki sijaitsee maisemassa näkyvällä paikalla, ja maisemakuvan
turmeltuminen saattaa tulla kyseeseen mikäli se louhittaisiin.
2) Arvioitaessa louhoshankkeen lainmukaisuutta sen luontovaikutusten kannalta, ei riitä että
niitä arvioidaan vain itse louhosalueen osalta, vaan on myös arvioitava louhoksen vaikutukset
laajemmalle alueelle. Toteutuessaan louhos katkaisisi ainoan metsäekologisen viheryhteyden
Nuuksion-Vestran runsaasti suojelualueita sijaitsevan metsämantereen ja Keski-Uudenmaan
metsäisten luonnon ydinalueiden väliltä (liite 2). Supistettunakin se Hämeenlinnanväylän
viereen sijoittuessaan laajentaisi merkittävästi moottoritien viheryhteyteen luomaa
”pullonkaulaa” ja heikentäisi yhteyden toimintaa merkittävästi. Yhteydellä sijaitsee useita
luonnonsuojelualueita tai luonnonsuojelualueiksi varattuja kohteita, sekä Hämeenlinnanväylän
länsi- että itäpuolella. Yhteyden katkeaminen tai merkittävä heikentyminen louhoksen takia
eristäisi Hämeenlinnanväylän länsipuoliset metsät sen itäpuolisista metsistä ja estäisi tai
merkittävästi vaikeuttaisi useiden lajien liikkumista niiden välillä. Kyse olisi sellaisesta
huomattavasta ja myös laajalle ulottuvasta vahingollisesta muutoksesta luonnonolosuhteissa,
jollainen on maa-aineslain 3§:n mukaan este ottoluvan myöntämiselle.
3) Louhos leikkaisi myös pois noin puolet ns. Riipilän metsän suojeluvarauksen valumaalueesta (liite 3), tuhoten niin sen luontaisen vesitalouden ylipäätään kuin myös kahden sen
alueella sijaitsevan, Metsälaki 10 §:n mukaisen erityisen arvokkaan kosteikko-/
vesiluontotyypin (noro, rehevä suo/metsäluhta) vesitalouden. Riipilän metsä kuuluu
valtakunnalliseen vanhojenmetsien suojeluohjelmaan ja on jo kertaalleen perustettu
luonnonsuojelualueeksi. Korkein hallinto-oikeus kuitenkin palautti perustamispäätöksen
Uudenmaan ELY-keskukselle täydennettäväksi. ELY-keskuksen kirjallisen ilmoituksen
mukaan alue perustetaan uudelleen suojelualueeksi tämän kevään aikana. Suojelukohteen
vesitalouden tuhoaminen tai vakava heikentäminen on sellainen huomattava vahingollinen
muutos luonnonolosuhteissa, joka maa-aineslain 3 §:n mukaan on este ottoluvan
myöntämiselle.
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4) Kaavoitusta ohjataan mm. valtakunnallisten alueidenkäytön tavoitteiden (VAT) kautta.
VAT:n mukaan:
”4.4 Kulttuuri- ja luonnonperintö, virkistyskäyttö ja luonnonvarat (13.11.2008) Yleistavoitteet
Alueidenkäytöllä edistetään elollisen ja elottoman luonnon kannalta arvokkaiden ja herkkien
alueiden monimuotoisuuden säilymistä. Ekologisten yhteyksien säilymistä suojelualueiden
sekä tarpeen mukaan niiden ja muiden arvokkaiden luonnonalueiden välillä edistetään.”
Vantaan oikeusvaikutteisessa yleiskaavassa yllä mainittujen tavoitteiden toteutumista on
turvattu mm. merkitsemällä Königstedtinvuoren osuus aiemmin mainitusta metsäekologisesta
yhteydestä maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kun arvioidaan maa-aineslaki 3 §:n
mukaisesti vaikeuttaako louhoshanke alueen käyttöä kaavassa osoitettuun tarkoitukseen, on
Königstedtinvuoren tapauksessa kaavassa varattuna tarkoituksena maa- ja metsätalouden
ohella otettava huomioon myös alueen toimiminen metsäekologisen viheryhteyden osana.
Koska louhoshanke katkaisisi em. yhteyden, ei sille lain mukaan voida myöntää lupaa.
Lupahakemuksen tueksi tehdyistä luontoselvityksistä
Maa-aineslain 5 §:n mukaan:
Ottamissuunnitelma
Lupaa haettaessa on ainesten ottamisesta ja ympäristön hoitamisesta sekä, mikäli mahdollista,
alueen myöhemmästä käyttämisestä esitettävä ottamissuunnitelma. Tämä ei kuitenkaan ole
tarpeen, jos hanke laajuudeltaan ja vaikutuksiltaan on vähäinen. Ottamissuunnitelman
sisällöstä ja rakenteesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.
Suunnitelmaa laadittaessa on tarvittavassa laajuudessa selvitettävä vallitsevat
luonnonolosuhteet, ainesten määrä ja laatu sekä hankkeen vaikutukset ympäristöön ja
luonnonolosuhteisiin.
Lemminkäinen Infran Rambollilla teettämissä suunnitelmissa ei ole selvitetty vallitsevia
luonnonsuhteita tarvittavissa määrin niin kuin maa-aineslaki edellyttää: Selvityksissä on
jätetty huomiotta aiotulla ottoalueella ja sen ympäristössä esiintyviä arvokkaita
luonnonpiirteitä, selvityksiä on laadittu puutteellisin selvitysmetodein, selvitykset sisältävät
vääristeltyä tietoa, ja selvityksiä ei ole tehty kaikista oleellisista eliöryhmistä. 1) Ottoalueella
sijaitsevia vanhapuustoisia, Metsälaki 10 §:n mukaisen arvokkaan luontotyypin kriteerit
täyttäviä, maisemallisesti merkittäviä kalliometsiä (liite 4) ei mainita luontoselvityksissä,
vaikka kuvia niistä on käytetty useammankin selvityksen kansikuvana. 2) Kasvillisuuskuvioja lahopuuselvityksen kuviointi (liite 4) on arveluttava – ilmakuvan (liite 4) perusteella
nuoripuustoisia alueita on kuvioitu yhteen iäkkäämpipuustoisten alueiden kanssa ja kuvioiden
rajat ovat ylipäätään hyvin ylimalkaisia. 3) Samainen selvitys esittää ns. Riipilän metsään
kuuluvat kuviot 29 ja 31 taimikkoina joissa on ”jonkin verran” varttuneita ylispuita.
Todellisuudessa näillä alueilla on runsas iäkäs (=uudistuskypsä) – vanha valtapuusto, jonka
alla on tiheä, erirakenteinen puusukupolvi. Varttuneella puustolla tarkoitetaan metsätaloudessa
puustoa joka ei ole vielä saavuttanut metsätaloudellista uudistuskypsyysikää. 4) Samaisen
selvityksen johtopäätöksissä todetaan seuraavaa:
Kuitenkin aiemmin samassa selvityksessä on mainittu alueelta löydetyn vähäpuustoisia
kallioita, tervaleppäluhta (rehevä suo), ja puro (noro), joista kaikki ovat Metsälain 10§:n
mukaisia arvokkaita elinympäristöjä, ja joista kaikkiin hankkeen toteuttaminen vaikuttaisi
tuhoavasti tai voimakkaasti heikentävästi. Riipilänmetsä ei myöskään ole ”luonnonarvoiltaan
tavanomaista talousmetsää”, sen alueella esiintyy mm. liito-oravaa. Muualla raporttitekstissä
myös mainitaan alueella esiintyvän (tervalepän ohella) mm. metsälehmusta ja
isomaksaruohoa, vaateliaasta lehtolajistosta mustakonnanmarjaa ja vaateliaasta korpilajistosta
suokelttoa – kaikki huomionarvoisia kasvilajeja – ja aikaisemman luontoselvityksen mukaan
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alueelta löytyy vaateliaasta lehtolajistosta mm. punaherukkaa ja syyläjuurta, ja
kosteikkolajistosta mm. suoputkea.
5) Maa-ainesten ottosuunnitelmassa mainittua hyönteisselvitystä ei ilmeisesti koskaan ole
toteutettu, koska sellaista ei löydy kuulutusaineistosta eikä sellaista mainita YVAraportissakaan.
6) Hankealueen luonne metsäisenä ekologisena yhteytenä huomioon ottaen alueelta olisi ollut
tarpeen tehdä nisäkässelvitys. Tällaista ei ole kuitenkaan tehty. Talvella 2016 tehtyjen
lumijälkihavaintojen perusteella alueella elää mm. ilveksiä. Ilves on Euroopan Unionin
luotodirektiivin IV (a) –liitteen laji. IV (a) -liitteen lajien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä.
7) Alueen merkitystä ekologisena yhteytenä puiva selvitys on jostain syystä rajoitettu vain
hirvieläimiin. Maastoselvityksiä sitä varten on tehty vain yhden päivän ajan, ja vieläpä kesällä
(sic!), vaikka normaalimenettely esim. nisäkkäiden osalta perustuu talvisaikaan tehtävään
lumijälkiseurantaan. Lisäksi voidaan käyttää tiettyjen lajien radiopantaseurantatietoja, mikäli
tällaisia on saatavilla. Selvitys on lisäksi rajoitettu vain hirvieläinten kulkuyhteyksiin, minkä
vuoksi sen johtopäätökset ovat vääristyneitä. Selvityksessä tehdään se virheolettama että
Hämeenlinnanväylän riista-aidat olisivat este valtaosalle lajistoa. Aidat ovat sen verran
matalia että hirvieläimetkin kykenevät hyppäämään niiden yli, mikäli alue jolta ne joutuvat
ponnistamaan ei ole alempana kuin aidan tyvi. Monet piennisäkäslajit, puhumattakaan
matelijoista ja sammakkoeläimistä, kykenevät kulkemaan aidansilmien läpi, liito-oraville tai
hyönteisille aidat eivät ole mikään este, ja useimmat koiraeläimet kykenevät niin ikään
hyppäämään tai kiipeämään aitojen yli, samoin ilves. Aidat muodostavat siten esteen vain
rajoitetulle joukolle eläimiä, kuten villisialle. Vertailu Lemminkäinen Infran teettämän
selvityksen ja todellisen tilanteen välillä on esitetty liitteessä 5. Lupahakemus perustuu siis
puutteellisiin asiakirjoihin.
Lopuksi
Lemminkäinen Infra ja Ramboll ovat useaan otteeseen niin louhoshankkeeseen liittyvissä
yleisötilaisuuksissa kuin asiakirjoissakin esittäneet, ettei louhosalueen ja sen ympäristön
luontoarvoja tarvitse huomioida lupaharkinnassa, koska louhoshanke sijaitsee tulevaisuuden
rakentamisalueella, ja luontoarvot tulisivat joka tapauksessa tuhoutumaan rakentamisen
myötä. Kantansa em. tahot ovat perustaneet Vantaan virkakoneiston tuottamaan
”sormiharjoitukseen” Luoteis-Vantaan maankäyttöselvitys 2009. Sana ”selvitys”
lainausmerkeissä, koska kyseisen raportin pohjaksi ei ollut selvitetty yhtään mitään saati että
olisi tehty sellaiset selvitykset joita maankäyttö- ja rakennuslaki (MRL) esim. kaavoitukselta
vaatii. Kyseessä oli puhdas visiointi karttapohjalla, ja lopputuotoksella ei ole sen paremmin
juridisia vaikutuksia kuin käyttöarvoakaan maankäytön suunnittelussa. Vantaan kaavoittajat
ovat sittemmin pyrkineet viemään eteenpäin em. ”selvityksessä” esitettyjä MRL:n vastaisia
rakentamisvisioita 2.6.2015 päivätyssä Vantaan osayleiskaavanpohjaselvityksen
luonnoksessa. Tämäkään visiointi ei perustu riittäviin selvityksiin, eikä sen mukaisten
rakentamiskaavailujen toteuttaminen ole nykylainsäädännön puitteissa mahdollista.
Lemminkäisen ja Rambollin käsitys alueen tulevasta rakentamiskäytöstä perustuu siis
puhtaasti oletukseen, että alue tullaan tulevaisuudessa lainvastaisesti kaavoittamaan
rakentamiskäyttöön.
Lisäksi hakemusasiakirjat sisältävät joiltain osin (mm. Klaukkalan osayleiskaavaratkaisu)
vanhentunutta tietoa.
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LIITTEET 5 karttaa ja havainnekuvaa
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Lemminkäisen hankealue on nyt luonnontilaista ja se on Riipilän metsän luonnonsuojelualueelle
kerryttävää luonnonsuojelualueeseen suoraan vaikuttavaa ja sen valuma-aluetta
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MUITA HARHAUTUKSIA JA KESKEISIÄ ASIA-ARGUMENTTEJA OIKEUDEN ARVIOITAVAKSI
YIT (ent. Lemminkäinen) on valitusasiakirjassaan Vaasan ho:lle esittänyt totuudenvastaisesti
sen, mitä aluetta sen maa-aineslupahakemus todellisuudessa koskee. Lupahakemusalueen
todelliset rajat oli esitetty ainoastaan valituksen liitteessä 3 (Ekologiset yhteydet).
MUITA KESKEISIÄ ASIA-ARGUMENTTEJA OIKEUDEN ARVIOITAVAKSI
Lemminkäinen harhauttaa ja antaa väärää kuvaa asioista myös asutusta koskien. Koko
hankealueen lähivaikutusalueella on 241 taloa. Eri vaiheissa Lemminkäinen konsultteineen
johdattaa lukjat ajattelemaan montako kilometriä on Klaukkalan keskustaan tai jättää
lähimmät naapurikiinteistöt huomioimatta ja keskittyy lähimpiin kyliin.
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Edellä perustuvaan ja jäljempänä oleviin liitteisiin perustuen esitän Korkeimman hallintooikeuden perehtyvän ja huomioivan asiaa ratkaistaessa nämä esille tuomani seikat.
11 vuoden aiheeseen perehtymisen pohjalta totean, että Vantaan kaupungin 14.12.2016
antaman kielteisen ympäristölupapäätöksen kumoamiselle eikä Vaasan hallinto-oikeuden
14.9.2018 samaa asiaa koskevan YIT:n hankkeelle kielteisen ratkaisun kumoamiselle ei ole
perusteita ja että YIT Teollisuus Oy:n valitus Korkeimmalle hallinto-oikeudelle tulee hylätä.
Paikkakunta NN, 16. päivänä lokakuuta 2019
Yksityishenkiö NN
Katuosoite/ postiosoite, sähköposti, puhelinnumero, yhteystiedot
LIITTEITÄ JA MUUTA LISÄTIETOA AIHEEN KÄSITTELYYN LIITTYEN
Toimitan oikeudelle tiedoksi ja oikeuden arvioitavaksi nämä lausunnot, joita olen ollut tekemässä
yksityishenkilönä ja lähinaapurina yhdeksän vuoden aikana. Hanke on ollut hyvin laajasti vastustettu ja sitä
vastustavat sekä Vantaan kaupunki, Nurmijärven kunta ja hanketta vastustavat lausunnot on allekrjoittanut 17
yhdistystä ja 2450 yksityishenkilöä. Nyt joulukuussa 14.12.2016 annetun kielteisen ympäristölupapäätöksen
yhteydessä Vantaan kaupunki käsitteli asian johdosta satoja kielteisiä lausuntoja, jotka yhtä lukuunottamatta
ovat kaikki olleet kielteisiä hankkeelle.
TÄMÄ LAUSUNTO TÄYDENTÄÄ AIKAISEMPIA LAUSUNTOJANI JA ESITYKSIÄ, JOTKA LIITTEINÄ
Tämä lausunto täydentää hankkeesta työryhmän jäsenenä antamaani 2.10.2009 YVA-ohjelmaa koskevaa
lausuntoa, jonka allekirjoitti 2 450 yksityishenkilöä ja useita hankealueen lähiseudun yhdistyksiä, sekä YVAmenettelyssä tehtyä lausuntoa täydentävää lausuntoa 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 Vantaan kaupungille 4.3.2016)

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

(toimitettu Vantaan kaupungille 4.3.2016)

LIITE: ILVESTEN & ELÄINTEN REITIT HANKEALUEELLA, VIHERYHTEYDELLÄ JA RIIPILÄN METSÄSSÄ 3.3.2016
YIT:n/Lemminkäisen hankealuella ja Riipilän metsässä kulkee jopa ilvesten eli suurpetojen polku, Vantaalla.
http://www.konigstedt.info/kuvat/201602_Ilveshavainnot_reitit_kuvatut_ja_mitatut_PDF.pdf

