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Seutulan kyläyhdistys ry.   Toimintakertomus v. 2018-2019 

 

Seutulan kyläyhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan osallistua Seutulan suuraluetta koskevaan 

suunnitteluun, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja poliittisille päättäjille. 

Lausunnoissaan ja kannanotoissaan kyläyhdistys on saanut kiitettävästi asiantuntija-apua.                              

Kyläyhdistyksen kokoukset pidetään kuukausittain Königstedtin koululla kuukauden ensimmäisenä 

keskiviikkona. Toimintavuoden 2018 -2019 aikana pidettiin kymmenen kuukausikokousta ja useita 

pienryhmäkokouksia tarpeen mukaan asioiden valmistelemiseksi.                                                                             

Seutulan kyläyhdistykseen kuuluvat seuraavat Luoteis-Vantaan asuinalueet ja asuinalueitten 

omakotiyhdistykset: keskusta-alue, Kesäkylätie alue, Kesäkylä-Koivikko oy, Kiila-Lavanko –alue, Kiilan 

omakotiyhdistys, Kotamäki, Männikkö, Pirttiranta, Reuna, Syväoja ja Tapola. 

Keskustelutilaisuus Vantaan kaupungin kanssa Kiilan ajankohtaisista asioista 6.3.2018 ja Kiilaselvitys 

5.4.2018 kaupunginvaltuuston infossa sekä Vantaan kaupungin, Kiilan omakotiyhdistyksen ja Seutulan 

kyläyhdistyksen tapaaminen 22.5.2018 Königstedtin koululla on lisäännyt ja parantanut vuorovaikutusta 

Vantaan viranomaisten kanssa.Tätä vuorovaikutusta on syytä jatkaa.  

Kivistön uutiskirje:                                                                                                        

Seutulan suuralue kuuluu Kivistön suuralueeseen. Kivistön uutiskirjeessä on esim. Vantaan yleiskaavaan 

liittyvää tietoa, mikä liittyy Seutulan suuralueeseen. On tärkeää perehtyä kyseiseen uutiskirjeeseen.  

Königstedtin koulu:                                                                                    

Königstedtin koulu Seutulan keskustassa on tärkeä kokoontumispaikka kyläläisille. Koulu toimii Vantaan 

kaupungin ja Seutulan kyläyhdistyksen kanssa tehdyn käyttösopimuksen  (20.9.2000 §4) mukaan 

erinomaisena alueen järjestötilana.                                                                                                                                                      

Seutulan kyläyhdistys ja Königstedtin koulun talotoimikunta toimivat yhdistysten yhteistyöelimenä koululla 

ja pyrkivät aktivoimaan kyläläisiä yhteistoimintaan Königstedtin koululla.                                                                 

Talotoimikunta yhdessä kyläyhdistyksen kanssa vastaa koulun tiloista sekä raportoi Vantaan tilakeskukselle 

mahdollisista ongelmista niin, että koulun historiallinen arvo säilyy.                                                                                        

Vantaan tilakeskus, talotoimikunta ja kyläyhdistys tekivät 19.9.2017 koulun sisä- ja ulkopuolisen 

kuntotarkastuksen. Koulun vesikatto ja ulkoverhoilu uusitaan. Vesikaton uusiminen alkaa 1..2019 ja kestää 

toukokuuhun 2019. Koulun ulkoverhoilun uusiminen alkaa kesällä 2019. Koulu ja piha-alue on varattu 

työmaan käyttöön työsuunnitelman osoittamassa laajuudessa.   Koulua käyttävät yhdistykset ovat saaneet 

korvaavia kokoustiloja esim. Katrinebergin kartanosta, lähibubista ja Kanniston koulun Kannu-kokoustilasta.  

Seutulan elojuhlat 11.8.2018 Königstetin koululla:                                                                                          

Elojuhlat järjestettiin jo 14:nnen kerran. Juhlat onnistuivat erinomaisesti aurinkoisen sään vallitessa. 

Perinteinen työnjako toimi kiitettävästi. Kuitenkin paikallisia yrityksiä, toimijoita ym. pitäisi olla esillä 

enemmän. Ohjelma sirkus Magenta ja Kengurumeininki innostivat varsinkin lapsia. Paikalla oli nimenomaan 

lapsiperheitä mukavasti. Vantaan kaupungin yleisjaosto on tukenut Elojuhlien järjestelyitä. Yleisön 

pyynnöstä Seutulan Elojuhlat järjestetään myös elokuussa 2019.  
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Kaupunginjohtajan asukastilaisuus Pointissa 25.9.2018:                                                                                   

Tilaisuudessa otettiin esille Riipiläntien kevyen liikenteen väylähankkeen etenemisaikataulu. Vantaan 

apulaiskaupunginjohtaja Hannu Penttilä ja Henry Westlin totesivat, että työt alkavat v. 2019 aikana. Kolmen 

vuoden aikana hankkeeseen tulee 1 ME/vuosi.  

Finavian ympäristölupa:                                                                                                                                                     

Luvassa esillä probyleeniglykolin talteenoton tehostaminen tasosta 80 % tasolle 85-90 %. Finavia toteaa, 

ettei propyleeniglykolin talteenottoastetta ole mahdollista nostaa nykyisestä 80 %:sta.    

Kyläyhdistyksen lausunto 20.8.2018 ES:n aluehallintovirastoon.  

Cronimet, VHO:                                                                                                      

Kyläyhdistyksen valitukset 22.2.2018 ympäristöluvasta ja 30.4.2018 valitus Vantaan YLA:n päätökseen 

21.3.2018. Kyläyhdistys ei tehnyt vastaselitystä VHO:een 3.9.2018 mennessä.   

Vekkox, Massaholmin suojavalli:                                                                    

Ympäristöjohtajan päätös 5 §/2018. Kyläyhdistys ei valita päätöksestä. Asian etenemistä seurataan.  

 Lemminkäinen/YIT Riipilän louhoshanke:                                                                                                                                          

- VHO:n päätös 14.9.2018 nro 1870345/1:  VHO on hylännyt Lemminkäisen valituksen Vantaan YLA:n 

14.12.2016 §6 päätökseen. Laajan asukasryhmän vetäjä Niina Ihalainen selvitti hyvin tyhjentävästi 

kymmenen vuotta kestäneestä tuloksellisesta työstä Lemminkäisen hankkeen torjumiseksi. Asian 

etenemistä seurataan.                                                        

- Lemminkäinen/YIT on tehnyt uuden pienennetyn suunnitelman 26.6.2017. Suunnitelma ei ulottuisi 

Riipilän vanhan metsän itäpuoleiselle alueelle ja kauemmaksi kaakkoispuolella olevasta asutuksesta.                                        

- VHO 14.9.2018 ympäristölupahakemuksen käsittely: Pitää voimassa Vantaan YLA:n kielteisen 

ympäristölupapäätöksen 14.12.2016.                                                                   

- HHO 14.3.2019 maa-aineksen ottolupahakemuksen päätös:  Kyse on nyt eri hankkeesta eli hanke on 

laitettava uutena eri lupaprosessina vireille, uutena asiana ja Vantaan YLA päättää siitä.  

Kokous Vantaan ympäristökeskuksessa, Leija, 27.9.2018 ja 26.10.2019:                                                                                                                          

- Keskustelu Hanskallion tien ojissa olevasta kuohuavasta vedestä. Vedestä on otettu laboratorionäytteitä. 

Laboratoriotutkimusten perusteella Vantaan kaupungin näytteet poikkeavat paljon kyläyhdistyksen ja Kiilan 

omakotiyhdistyksen teettämistä näytteistä. Kaupungin edustajat vähättelivät asukkaiden teettämiä 

vesitutkimuksia. Kyläyhdistyksen mielestä pitää ottaa uusia tutkimuksia esim. sedimenttinäytteitä.                                                                                                 

-Keskustelua Kuusakosken viemärin vetoisuudesta. Siihen ei saatu tyhjentäviä vastauksia. Vantaan 

ympäristökeskuksen mukaan selvityksiä tullaan tekemään.                                                            

- Kyläyhdistyksen ja Kiilan omakotiyhdistyksen mielestä aiheuttajan tai Vantaan kaupungin pitää maksaa 

laboratoriokustannukset.  

Kiila-alueen kiertotalouspalvelut –työpaja 24.10.2018 Königstetin koululla liittyen Vantaan Elinvoima- ja 

vetovoimaohjelmaan:                                                                  

- Osallistujina kyläyhdistyksen ja Kiilan omakotiyhdistyksen edustajat sekä Vantaan kaupungin, 

ympäristökeskuksen, Romu-Keinäsen, HSY:n, Seepsulan, Kuusakosken, Circulationin, Green Building Council 

Finlandin ja Akordin edustajia.                                                               

- Osallistujien mielestä on selvästi huomattu asukkaiden ärtymys nykyisiin toimintoihin sekä uusiin  
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suunnitelmiin. Tarvitaan viranomaisten, toimijoiden ja asukkaiden vuoropuhelua.                                                           

- Osallistujat olivat sitä mieltä, että työpaja oli tarpeellinen ja antoi paljon ajateltavaa.  

Jatkuvatoimisten melumittareiden tutkimushanke Kiilassa: Vantaan ympäristökeskuksen kautta Kiilan 

alueelle kolmeen talouteen on asennettu jatkuvatoimiset melumittarit.  

YIT/Lemminkäinen kiertotalouskeskus Kiilaan YVA-tilaisuus Seutulan VPK-talolla 4.12.2018:                                                                   

- YVA-tilaisuuden valmistelua. Alueen asukkaille laadittiin tilaisuudesta tiedote, joka jaettiin laajasti alueelle.                                                                       

- Seutulan VPK-talolla oli vilkasta keskustelua kiertotalouskeskuksesta ja ympäristövaikutusten 

arviointiselostuksesta.                                                                                                                                                                                 

- YVA-selostuksen vastustamiseksi laadittiin tiedote, jota jaettiin alueella laajasti. Kyläyhdistys järjesti 

infopisteen ja hanketta vastustavan nimiadressin Katriinan sairaalan kahvioon.                                                                                    

- Hanketta vastustavat mielipiteet on toimitettu ES:n ELY:een viimeistään 24.1.2019 mennessä.                                                

-ES:n ELY:n perusteltu päätelmä 22.3.2019, Kiilan kiertotalouskeskus. Hankkeen toteutus edellyttää 

haitallisten vaikutusten lieventämistoimia ja vaikutusten seurantaa, joita säädellään 

ympäristölupamenettelyssä. Esille tuli voimakkaasti, että hankkeen toteutuksen edellyttämät haitallisten 

vaikutusten lieventämistoimet olisi tullut esittää jo tässä vaiheessa, eikä vasta lupamenettelyssä.                                             

- Asia etenee ympäristölupavaiheeseen.  

Ekovilla oy:n ympäristölupahakemus:                                                                             

- Ekovilla oy hakee ympäristölupaa papereiden ja kartongin vastaanotolle  sekä käsittelylle Kiilassa oleville 

kiinteistöille os. Hanskallionkuja 1 ja 4.                                                                  

- Kyläyhdistyksen mielipide on toimitettu Vantaan kaupungin kirjaamoon 21.1.2019.                                                            

- Vantaan ympäristölautakunnan päätös 27.2.2019 §4, Ekovilla oy:n ympäristölupa on hyväksytty.  Seutulan 

kyläyhdistys ei ole valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen.  

Vantaan yleiskaavaluonnos 2020 13.3.2019 Kanniston koululla:                                                       

- Mielipiteet yleiskaavaluonnokseen jätetty 29.3.2019. Erityisesti yleiskaavaluonnoksen 

karttasovellutukseen on tehty Seutulan suuralueeseen liittyviä perusteltuja mielipiteitä.                                   

- Kiilan alueelle on yleiskaavaluonnoksen perusteella tulossa yhä uusia TT- ja YT-alueita. Asukkaiden 

mielestä tämä on ristiriidassa yleiskaavaluonnoksen LS- ja viheraluesuunnitelmien kanssa.                                                  

- Luoteisimman Vantaan kohdalla yleiskaavasuunnitelma on räikeässä ristiriidassa viherkehän ja LS-alueiden 

kanssa. YIT:n ja Rambolin suunnittelemat tielinjaukset ”Riipilän louhoksille” pitää poistaa. Näin myös 

rekkaparkit ja huoltoasemavaraukset, jotka rikkovat tärkeän pääkaupunkiseudun viheryhteyden, ovat 

tarpeettomia.  

YIT Suomi oy ympäristölupahakemus:                                                                

- YIT Suomi oy hakee muutosta Vantaan ympäristölautakunnan 15.3.2017 § 7 myöntämään 

ympäristölupaan Kiilassa.                                                                    

- Kyläyhdistyksen mielipide 14.4.2019 Vantaan kaupungin kirjaamoon.  

 Osallistuminen MarjaVerkon toimintaan:                                                            

Yhteistyötä Keimolan omakotiyhdistyksen ja MarjaVerkon kanssa. Järjestettiin koko perheen 

luistelutapahtuma, Rusettiluistelu, ystävänpäivänä 14.2.2019 Kannistossa Lipunkantajan kentällä.  
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HSY:n vesihuoltosuunnitelmaluonnosten esittelytilaisuus Seutulan koululla 4.3.2019:                                                                  

Lokakuun 2019 loppuun mennessä jätevesitekniikan pitäisi olla lain mukainen. Kiilan alueen asukkailla ei ole 

kunnallistekniikkaa. HSY on tunnistanut, että alueen asukkailla on tarvetta keskitetylle vesihuollolle. Alueen 

asukkailla on syvä huoli siitä, että alueen teolliset toimijat ympäristöluvista huolimatta päästävät haitta-

aineita ympäristöön.  

Keskustelua Vantaan ympäristöviranomaisten ja ES:n ELY:n kanssa:                                   

- Kiilan alueen teollisten toimijoiden meluntorjuntatoimet ovat aiheuttaneet keskusteluja. Esimerkiksi 

meluvallit eivät ole ympäristölupien mukaan valmiita.                                                              

- Teollisten toimijoiden ympäristölupien mukaan laitoksella on oltava toiminnoissaan melun ja pölyn 

torjumiseksi paras mahdollinen tekniikka (BAT). Viranomaisten on syytä tarkistaa tämä asia. Samoin ns. 

omavalvontajärjestelmä herättää epäluuloa.                                                                  

- Kiilan alueen teollisilla toimijoilla on ollut ympäristöluvan vastaisia viikonlopputöitä. Näistä on ilmoitettu 

ympäristökeskukseen.                                                            

- ES:n ELY:n kanssa on keskusteltu ns. salassa pidetyistä asiakirjoista. Lain mukaan näitä asiakirjoja pitää 

kansalaisen saada tutkittavakseen.                                                                   

- Nopeusrajoitus Katriinantielle välille Hanskalliontie – Myllykiventie. Ville Kinnusen aloitteesta asia etenee 

ELY:ssä.  

                                                       

Vantaa 3.5.2019    Jukka Vartiainen 


