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Arvoisat vantaalaiset päättäjät ja virkamiehet! 
  

Kiitos yhteisestä työstänne kaupunkimme eteen sekä tuestanne ja avustanne Luoteis-Vantaan asukkaille. 
  

Lähetämme liitteenä tiedoksenne luoteis-vantaalaisten ja nurmijärveläisten järjestöjen, ns. Laajan asukasyhteistyöryhmän, 
yhteisen vastustavan lausunnon (valmis lausunto, versio 1.5, 20.12.2011 klo 12:54), joka koskee jo kertaalleen Vantaan 
kieltämää, ja tänä syksynä uudelleen kuulutettua Lemminkäinen Infran kivenottohanketta Vantaan Luhtaanmäessä, 
Syväojan pientaloalueen naapurissa.  
  

Voimakkaasti kiistelty hankealue sijaitsee täysin sopimattomalla paikalla, kaavoituksen vastaisesti, maakunnallisella 
viherväylällä, keskellä asutusta ja aivan liian lähellä asuinalueita (suunnittelualueen rajalta lähimpiin asuinkäytössä oleviin 
kiinteistöihin etelässä noin 100 metriä, ja pohjoisessa Syväojan pientaloalueelle noin 250 metriä). Luonto tuhoutuisi 
lopullisesti ja terveyshaitat asukkaille tulisivat kalliiksi. Melu ja kivipöly tuhoaisivat eläinten ja ihmisten elinolot. 
Yhteiskunnassa ei ole kivipulaa. Hanke haittaisi Vantaan kaupungin kehitystä ja estäisi ja lukitsisi seudun suunnittelua 
(vuosikymmeniksi), mikä tuntui olevan jo Vantaan kaupunkisuunnittelulautakunnassakin 13.12.2011 tunnusteltu näkökulma.  
  

Jo nyt hankkeella on ollut hyvin kielteisiä ja asukkaita suuresti rasittavia vaikutuksia. Voimakas stressitila on kestänyt jo 
neljä vuotta. Monet seudun asukkaat ovat hyvin stressaantuneita ja esimerkiksi lausuntotyöryhmän jäseniin otetaan 
jatkuvasti yhteyttä eri asuinalueilta. Myös kiinteistökauppa on ollut jo nyt jäissä tämän takia neljän vuoden ajan. Asukkaat 
ovat yhdistyneet laajaksi asukasyhteistyöryhmäksi ja tehneet hartiavoimin töitä ja viranomaistietoihin perustuvia selvityksiä 
ja lausuntoja, hankevastaavasta yhtiöstä riippumattoman, oikean auditoidun tiedon saamiseksi päättäjille, sekä tämän että 
Lemminkäinen Infran toisen ns. Riipilän Königstedtin vuoren louhoshankkeen estämiseksi. Asukkaat ovat joutuneet 
äärimmäisiin toimiin. Lausuntotyötä on tehty vuosikausia ja on jouduttu palkkaamaan jopa ympäristölakitoimistoja ja 
geologeja oikeuskäsittelyjen asiantuntijalausuntoja varten - puolustaaksemme elinympäristöä ja estääksemme koko 
Vantaan kaupungin sekä Nurmijärven kunnan kannalta haitallisten hankkeiden toteutumisen päätöksillä - joiden pohjana 
olisi ollut lähinnä vain hankevastaavasta riippuvaa maksettua, konsulteilla teetätettyä "tietoa". Kuten monille 
katastrofialueille on tapana, alueelle on perustettu myös virallinen ympäristörahasto, seudun myönteisen kehityksen 
turvaamiseksi ja esimerkiksi ympäristölakitoimistojen asiantuntijapalveluiden maksamista varten. 
  

Toivomme, että te, vantaalaiset päättäjät, voisitte käyttää tätä tietoa ja hyödyntää sitä ryhmissänne ja päätöksentekoa 
valmistelevassa työssä. Kuulutusaika päättyy tänään 20.12.2011 klo 16. Asia on parhaillaan valmistelevassa käsittelyssä 
ja tullee päätöksentekoon Vantaan ympäristölautakunnassa arviolta helmi-maaliskuussa 2012. Lisätietoa, kuulutusaineistot, 
medialeikkeitä, ja lausuntoja mm. kivilouhoshankkeista ja pääkaupunkiseudun viherkehän saamisesta Uudenmaan 
maakuntakaavaan, on myös internetissä sivuilla www.konigstedt.info.  
  

Haluamme korostaa, että suhtaudumme myönteisesti alueen kehittämiseen ja demokraattiseen päätöksentekoon. Seudun 
aktiiviset asukkaat ja järjestöt osallistuvat mielellään yhteiskunnallisten asioiden hoitoon ja paikallisten kansalaisten 
näkemyksien tuomiseen päätöksentekoon. Asioista päätettäessä on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että päättäjillä on 
käytössään oikeaa ja puolueetonta tietoa. Luoteis-Vantaa on koko Vantaan mittakaavassa vielä harmillisesti monille 
vantaalaisille suhteellisen tuntematon alue - mutta hohtavaksi hioutuva helmi, jonka potentiaalista ja aidoista vahvuuksista, 
jylhästä arvoluonnosta ja historiallisesta kulttuuriperinnöstä, riittää nostetta, kehityskohteita ja kotiseutuylpeyttä kaikille 
vantaalaisille. Luoteis-Vantaalla on myös jäljellä aitoa yhteishenkeä kuten monissa "maaseudun kylissä ja pitäjissä". 
Tervetuloa myös virkistymään, asumaan ja käymään paikan päälle, "maalle kaupunkiin": 
http://www.facebook.com/media/set/?set=a.123620642452.101869.678552452&l=05e5c7140f 
  

Hyvää joulua! 
  

Ystävällisin yhteistyöterveisin, seudun asukkaat, lausuntotyöryhmän psta,  
Niina Ihalainen-Airaksinen, lausuntotyöryhmän pj, 040 760 9035, niina@niina.info 
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(Sormunen Leena): 
Mielipide on kirjattu saapuneeksi ja välitetty ympäristökeskukseen. 
 
Leena Sormunen, kirjaamo 
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Vantaan kaupunki kirjaamo 
Asematie 7 
01300 Vantaa 
kirjaamo@vantaa.fi 
  

Diaarinumerot: 
maa-aineslupa-asialla 1216/2008 
ympäristölupa-asialla 5237/2008 
  

LAAJAN ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄN LAUSUNTO LEMMINKÄINEN INFRAN KUULUTETUSTA 
KIVENOTTOHANKKEESTA VANTAAN LUHTAANMÄESSÄ, LAUSUNTO LIITTEENÄ SÄHKÖISESSÄ MUODOSSA, 
PDF-DOKUMENTTINA 
  

Hei! 
  

Liitteenä asukasjärjestöjen vastustava lausunto Lemminkäinen Infra Oy:n kuulutetusta kivenottohankkeesta. 
  

Vantaan kaupungin kirjaamoon tuodaan tänään 20.12.2011 tämä sama asiakirja paperiversiona, alkuperäisin 
allekirjoituksin (joista allekirjoituksista skannattu jpg-kopio tämän viestin toisena liitteenä).  
  

Lausunnon jättäjien kirjallisena postiosoitteena voi toimia tämä, mikäli perinteinen postiosoite tarvitaan:  
  

Laaja asukasyhteistyöryhmä 
C/O Niina Ihalainen-Airaksinen 
Karrintie 4 
01800 Klaukkala (Vantaa) 
  

Hyvää joulua! 
  

Ystävällisin terveisin  
LAAJA ASUKASYHTEISTYÖRYHMÄ 
(Syväojan Omakotiyhdistys ry) 
(Reunan Omakotiyhdistys ry) 
(Keimolan Omakotiyhdistys ry) 
(Männikköläiset ry) 
(Seutulan Kyläyhdistys ry) 
(Toivola-seura ry) 
(Metsäkylän ja Lammintien asukkaat) 
 

Psta Niina Ihalainen-Airaksinen 
Syväojan Omakotiyhdistys ry, pj.  
Laaja asukasyhteistyöryhmä, lausuntotoimikunnan pj.  
Seutulan Kyläyhdistys ry, hall. jäsen 
C/O Karrintie 4 
01800 Klaukkala (Vantaa) 
s-posti niina@niina.info 
puhelin 040 760 9035 


