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Vantaan kaupungin ympäristökeskukselle

EHDOTTOMAN KIELTEINEN KANTA
LEMMINKÄINEN INFRA OY:N TUHOISA YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS, MAAAINESLUPAHAKEMUS JA TÄMÄN MUUTOS OVAT TÄYDESSÄ RISTI-RIIDASSA
YMPÄRISTÖN SEKÄ ALUETTA KOSKEVIEN AIKAISEMPIEN SITOUMUKSIEN
(pientaloasutus, LUO-alue, yleiskaava, liiketontit…) KANSSA

Käsitellessänne Lemminkäinen Infra Oy:n ympäristölupahakemusta Diaaritunnus
5237/08, pyydämme huomioimaan lähialueiden asuin- ja pientaloalueiden asukkaiden
ehdottoman kielteisen kannan koko hankkeeseen.
Viittaamme vastalauseessamme liitteenä olevaan Lemminkäinen Infran aiempaan maaaineslupaa vastustavaan huomautukseen (25.5.2008). Emme tule hyväksymään maaaineksen ottosuunnitelmaa tiloille Jäppilä 92–416-6-39 sekä Uutela 92 - 416 -12 -11.
Toivommekin teidän huomioivan tämän alueen asukkaiden ehdottoman kielteisen
kannan, joka tarkemmin käy ilmi edellisessä, liitteenä olevassa lausunnossa, sekä
seuraavat merkittävinä pitämämme seikat.
YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUKSESSA USKOMATTOMIA VÄÄRIÄ JA MANIPULOIVIA VÄITTEITÄ, KUTEN:
— TOIMINNASTA EI AIHEUDU PYSYVIÄ YMPÄRISTÖHAITTOJA?
Viitaten Lemminkäisen näkökulmasta täytettyyn ympäristölupahakemukseen, kysymme
esimerkiksi: Kuinka toiminnasta ei aiheutuisi pysyviä ympäristöhaittoja? Miten ekologinen
ja maisemallinen ympäristö ei turmellu? Millä turvataan jokaisen asukkaan kaivossa
vesi? Räjäytykset saattavat muuttaa suonien reittejä viiveelläkin. Lemminkäinen kun
räjäyttää niin eivät saa asukkaat pian edes kasteluvettä alueelta, saati talous- tai
juomavesiä, joista omista kaivoistaan vetensä saavat alueen asukkaat ovat täysin
riippuvaisia, ja huomio: kunnallistekniikan ulottumattomissa.
Todellisuudessa koko hankkeesta ja laajasta toiminta-alueesta aiheutuisi jatkuvaa
ympäristösaastetta vuosikausiksi ja koko alue lähitienoineen tuhoutuisi pysyvästi
ja jäisi seisomaan autiona ja raiskattuna kivierämaana, todisteena kauheasta
ympäristörikoksesta ja edellisten sukupolvien lyhytnäköisyydestä.
Myös jylhän kallio- ja metsäalueen tulevaisuuden mahdollisuus toimia kaikkien
vantaalaisten sekä uuden läheisen Marja-Vantaan alueen asukkaiden virkistyskäytössä
olisi menetetty lopullisesti.
Huomioitavan pöyristyttävää on, että tärkein suojeltava kohde ei ole Lemminkäisen
mukaan alueen asukkaat ja välittömässä läheisyydessä olevat asuin- ja pientaloalueet,
vaan rakenteilla olevat yritykset, jos sattuu pöly haittaavan. Yksi lukemattomista
hankehakemuksista mieleen tulevista vastaamattomista kysymyksistä on, miten
esimerkiksi turvataan ihmisten, erityisesti alueen lasten, turvallisuus ja terveys
koulutiellä, kotipihoilla — tai kun he menevät tuttuun metsään leikkimään, missä on
vaarana pudota alas kalliojyrkänteeltä, josta on aina mennyt kulkureitti?
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Jopa Lemminkäisenkin mukaan melusaaste ja haitat lisääntyvät huomattavasti.
Kestämättömät 12 tuntia viitenä päivänä viikossa 55 dB kivipölyssä? Esimerkiksi 90
desibelin(!) porausmelua olisi hakemuksen mukaan 7 tuntia päivässä! Olisi täysin
mahdotonta asua 300 metrin päässä kivityömaasta kello 6.00 ja 21.00 välisenä aikana.
Esimerkiksi Meluvyöhyke 2:lle (55–60 desibeliä) ei sallita uusia rakennuksia ja lisäksi
meluhaitoille herkkien toimintojen kuten esimerkiksi vanhain- ja päiväkotien sijoittaminen
ei ole sallittu. Lähimmissä useissa kymmenissä omakotitaloissa asuu paljon lapsia.
Korvaako Lemminkäinen äänieristetason noston rakennuksissa?
Koneiden ja räjähdysaineiden käytöstä syntyvä jäte on huomattava riski kun se valuu
LUO-alueen lävitse pohjavesiin. Lemminkäisen mainitsemasta 1,5 tonnin jäteöljymäärästä suuri osa valuu käytännössä maastoon pikkuhiljaa erilaisista koneista. Huomioitavaa on myös, että polttoaineen tankkauksesta keskimäärin yksi prosentti valuu
maahan (600 työpv x 4000 litraa= 2 400 000 litraa) eli peräti 24 000 litraa pohjavesiin.
Jo ennestään täysin kestämättömän hakemuksen kohteena oleva aluetta on laajennettu
entisestään, esimerkiksi Uutelan tilalla, aiheuttaen entistä suuremman tuhon ja
ympäristösaasteen paitsi asukkaille, myös luonnolle ja eläimille, esimerkkinä liito-oravan
ekologinen yhdyskäytävä.
Mikäli Lemminkäisen anoma toiminta hyväksyttäisiin, käytännössä koko lähiseutu
tuhoutuisi pysyvästi. Tätä ei voida hyväksyä eikä sallia. Viitaten 25.5.2008
toimitettuun laajempaan vastustavaan lausuntoomme sekä edellä mainittuihin
perusteisiin Syväojan ja lähialueiden asukkaat vastustavat jyrkästi suunnitteilla
olevaa hanketta: sen maa-aineslupahakemusta, ympäristölupahakemusta sekä
vastaavaa ympäristörikollista toimintaa kyseiselle alueelle.
Vaadimme, että edellä mainittujen seikkojen sekä liitteenä olevan aikaisemman
lausuntomme eri kohdissa mainitut asiat ja niiden kokonaisvaltaiset merkitykset
selvitetään perusteellisesti ja että alueen asukkaiden mielipide otetaan huomioon
päätöstä tehtäessä.
Vantaan Syväojalla, 7. päivänä tammikuuta 2009
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