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Toimintakertomus v. 2017-2018

Seutulan Kyläyhdistyksen tarkoitus on sääntöjensä mukaan osallistua Seutulan suuraluetta koskevaan
suunnitteluun, tehdä aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille ja poliittisille päättäjille.
Alueen asukkaat ovat osallistuneet aktiivisesti Kyläyhdistyksen toimintaan. Erityisesti uusien asukkaiden
osallistuminen on terävöittänyt Kyläyhdistyksen toimintaa.
Kyläyhdistyksen kokoukset pidetään kuukausittain Königstedtin koululla kuukauden ensimmäisenä
keskiviikkona. Toimintavuoden 2017-2018 aikana pidettiin 11 kuukausikokousta ja useita
pienryhmäkokouksia tarpeen mukaan asioiden valmistelemiseksi.
Seutulan Kyläyhdistykseen kuuluvat seuraavat Luoteis-Vantaan asuinalueet ja asuinalueitten
omakotiyhdistykset: keskusta-alue, Kesäkyläntie alue, Kesäkylä-Koivikko oy, Kiila-Lavanko –alue, Kiilan
omakotiyhdistys, Kotamäki, Männikkö, Pirttiranta, Reuna, Syväoja ja Tapola.
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.
Vantaan kaupungin yhdyshenkilöt ovat alueisännöitsijä Pentti Kiiskinen ja järjestökoordinaattori Harri Raita.
Seutulan Kyläyhdistys ja Königstedtin koulun talotoimikunta toimivat yhdistysten ja yhteisöjen
yhteistyöelimenä koululla ja pyrkivät aktivoimaan kyläläisiä yhteistoimintaan Königstedtin koululla.
Talotoimikunta valvoo, että koulun järjestyssääntöjä ja omavalvontasuunnitelmaa noudatetaan.
Talotoimikunta yhdessä Kyläyhdistyksen kanssa vastaa koulun tiloista sekä raportoi Vantaan tilakeskukselle
mahdollisista ongelmista niin, että koulun historiallinen arvo säilyy.
Vantaan tilakeskuksen edustajat yhdessä Kyläyhdistyksen kanssa tekivät 19.9.2017 koulun sisä- ja
ulkopuolisen kuntotarkastuksen. Piharakennus ja saunan sisätilat purettiin. Ulkoverhoilun korjaukset
aloitetaan kesällä 2018.
Vierailu ES:n ELY:een 16.5.2017
Vierailun ja keskustelun keskeinen aihe oli yhteydenotot eri viranomaisiin, miten yhteydenottoihin on
suhtauduttu ja ovatko ne johtaneet toimenpiteisiin. Toimiiko ympäristölupien seuranta ja valvonta?
Laitosten ns. omavalvonta? Eikö Kiilan alueen YVA olisi tarpeen?
Nykyinen maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa kuulemaan alueen asukkaita. Alueemme asukkaat ovat
ilmoittaneet viranomaisille Kiilan alueen laitosten häiriöistä, mutta tarpeellisiin toimiin ei ole ryhdytty.
Valvonta, konkreettisten havaintojen näkeminen, kuuleminen, aistiminen on jäänyt asukkaille.
Alkuperäiset viranomaisten hallussa olevat laitosten vuosiraportit ym. raportit on saatava asukkaiden
tietoon.
Lemminkäinen Infra oy, kivenmurskaamon ympäristölupa,
- Vantaan ympäristölautakunnan päätös 23.3.2017
- VHO:lta vastaselityspyyntö Seutulan Kyläyhdistykselle 26.9.2017. Selitykselle saatiin lisäaikaa 1.12.2017
saakka. Vastaselitys VHO:een 30.11.2017.
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Lemminkäinen Infra oy, Mäntylä
VHO:n päätös 15.5.2017, Kyläyhdistys ei valita KHO:een.
Lemminkäinen Infra oy, Kiilan kiertotalouskeskus
- YVA-tilaisuus Seutulan VPK-talolla 23.10.2017. YVA-ohjelman esittelivät Lemminkäinen, konsultti Matti
Jokinen ja ES:n ELY. Esittelytilaisuudessa oli runsaasti väkeä. Keskustelu oli vilkasta, asiallista jopa
voimakasta, sillä yleisö tyrmäsi täysin Lemminkäisen ja insinööritoimisto Matti Jokisen esittämän YVA:n.
–Lausuntomahdollisuudesta laadittiin tiedote, mikä jaettiin laajalti Kiilan, Seutulan ja Riipilän alueille.
Lausunnot YVA:sta 16.11.2017 mennessä ES ELY:een. Runsaat sähköiset ja paperiset lausunnot toimitettiin
ES:n ELY:een.
- ES:n ELY:n lausunto Lemminkäisen YVA:sta 18.12.2017.
- YVA:n seuraava kierros piti olla maalis-huhtikuussa 2018, mutta se on peruuntunut. Lemminkäinen on
vaihtanut konsulttiaan. Se on nyt Ramboll. Seuraava YVA-tilaisuus on ehkä marraskuussa 2018.
Seutulan Elojuhlat 12.8.2017 Königstedtin koululla
Perinteiset Seutulan kyläjuhlat, Elojuhlat, järjestettiin jo 13:nnen kerran. Hyvän sään vallitessa kyläjuhla
onnistui erinomaisesti. Kenguru-meininki lauloi, soitti ja hauskuutti varsinkin lapsiyleisöä, jota oli runsaasti.
Elojuhlat on erinomainen esimerkki Seutulan suuralueen yhdistysten kiitettävästä ja tuloksellisesta
yhteistyöstä.
Aloite, ilmanlaadunmittaus Seutulan –Kiilan alueelle
- Aloite tehtiin HSY:lle 6.9.2017. Aloite ei ole johtanut toimenpiteisiin.
Seutulan Kyläyhdistyksen kotisivujen käyttöönotto
- Juha Lapinkivi on valmistellut uudet kotisivut ja kouluttanut alueen yhdistysten edustajia.
Pirttiranta
- Pirttirannan kaavan muutos. Pirttiranta tulee olemaan kesäasuntoaluetta, kesämökkikaava. Rakennuslupia
ei myönnetä. Vantaan kaupungin perustelu on, että Pirttiranta on tulva-aluetta.
Romu-Keinänen oy
- Vierailu ja tutustuminen Romu-Keinäsen Vantaan ja Espoon toimintapisteisiin.
- Romu-Keinäsen ympäristölupahakemus, Kyläyhdistyksen lausunto 7.9.2017
- Vantaan ympäristölautakunnan päätös 4.10.2017 §4, Kyläyhdistyksen valitus VHO:een 13.11.2017
- Kylähdistys on antanut vastaselityksen Romu-Keinäsen selitykseen
- Keskustelutilaisuus Königstedtin koululla 19.4.2018 aiheena mm. Romu-Keinänen
Circulation oy
Seutulan Kyläyhdistyksen valitus VHO:een ES:n AVI:n päätöksestä 22.5.2017, betonin ja puun
murskausaseman toiminnan muutos. Vastaselitykseen saatiin lisäaikaa 1.12.2017 saakka. Vastaselitys
VHO:een 30.11.2017.
Kyläyhdistyksen kutsu ES:n aluehallintovirastolle tutustumaan ja jalkautumaan Kiilaan
- Jalkautuminen ei onnistunut. Kyläyhdistys vieraili aluehallintovirastossa 29.9.2017.
- Keskustelua herätti erityisesti se, etteivät päätöksentekijät tunne riittävän tarkasti alueita, joille laitosten
ympäristölupia myönnetään. Ovatko nykyiset lupapäätökset EU-direktiivien tasolla?
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- Kuka on haitankärsijä? Haitankärsijä voi tehdä hallintopakon mukaisen valituksen.
- Lupamääräyksissä viranomaiset vähättelevät laitosten valumavesien vaikutusta luontoon. Vesioikeuden
mukaan mitään raskasmetalleja ei saa laskea avo-ojiin.
- Vaikka laitosten toiminta on kaavan mukaista toimintaa, kaavan pitää ottaa huomioon vesiympäristö ja
pohjavesiasiat.
- Kyläyhdistys ihmetteli. ettei se ole saanut käyttöönsä Kiilan alueella toimivien yritysten alkuperäisiä
tutkimus- ja tarkkailuraportteja
Ministeri Kimmo Tiilikaisen vierailu Königstedtin koululla 16.10.2017
- Tilaisuuden muita vieraita olivat Vantaan kaupungin apulaiskaupunginjohtaja, ES:n ELY:n
ympäristötarkastajia, Vantaan kaupungin ympäristökeskuksen tarkastajia ja Vantaan kaupungin
kunnallispolitiikkoja.
- Vieraita informoitiin Kiilan alueen ajankohtaisista ongelmista.
Kuusakoski oy Vantaan palvelupiste
- ES:n ELY:een asiakirjapyyntö Kuusakosken voimassaolevista ympäristöluvista sekä vuosiraportit 2016 ja
2017.
- Voimassa oleva ympäristölupapäätös 8.12.2009 Uudenmaan ympäristökeskus
- Tarkastajan mukaan jäteraportissa olevat ns. salassa pidettävät tiedot eivät ole julkisia. Kyläyhdistyksen
lainoppineen mukaan viranomaisen hallussa olevat tiedot ovat lähtökohtaisesti julkisia. Viranomaisen pitää
perustella mahdollinen salaaminen erityisen tarkasti. ELY lupasi ilmoittaa asian vielä huhtikuun 2018
aikana. Tarvittaessa asiasta laaditaan julkisuuslaissa tarkoitettu ratkaisu, josta selviävät näkemyksen
perusteet.
- Uusi ympäristölupa on haussa, Vantaan ympäristölautakunta. Asiaa seurataan tiiviisti.
- Vierailu Kuusakosken Vantaan toimintapisteessä 10.4.2018.
Purkupiha, Hanskalliontien ojien vaahtovedet ja hajut
- Joulukuussa 1.12.2017 Vantaan ympäristökeskus otatti vesinäytteen Hanskalliontien ojasta, MetropoliLab
testausseloste 19.12.2017. Ympäristökeskuksen tiedotteen mukaan 20.12.2017 ”Kiilassa vaahdonneen ojan
vesinäytteessä ei merkittäviä löydöksiä”.
- Kyläyhdistys on toimittanut testausselostuksen asiantuntijalle. Asiantuntijan lausunnon 9.3.2018 mukaan
ympäristökeskuksen testausseloste on huolestuttavaa luettavaa. Ympäristökeskukselta odotetaan
yksityiskohtaista toimintasuunnitelmaa asian selvittämiseksi. Vantaan ympäristöjohtajan selvitys ei
vakuuttanut. Asian selvittely jatkuu kevään 2018 aikana.
- Vantaanjoen ja Helsingin Seudun vesiensuojeluyhdistyksen limnologi otti näytteet 25.4.2018
Hanskalliontien ojista.
HSY:n infotilaisuus 7.11.2017 Königstedtin koululla, uusi puujätteen varastointi- ja käsittelykenttä Kiilaan
– Varastointi- ja käsittelykenttä on nopeasti laajentunut. Varastokasat ovat aiheuttaneet paljon
hajuhaittoja, joista on valitettu Vantaan ympäristökeskukseen. Infotilaisuudessa vähäteltiin mahdollisia
hajuhaittoja.
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Melumittaukset Kiilan alueella, WSP Finland oy
- Tutustuminen alueeseen 15.11.2017. Melumittaus tehtiin Vantaan kaupungin toimeksiannosta.
Melumittauspisteitä oli kuusi aluetta. Mittarit asennettiin paikoilleen 13.12.2017. Mittarit otettiin pois
15.12.2017.
- Kyläyhdistyksen mielestä mittaustulokset eivät edusta alueen kokonaismelutilannetta. Mittaus on
suoritettu ympäristöministeriön ohjeen 1/1995 vastaisissa olosuhteissa ja näin ollen mittausta ei voi
käyttää luotettavana dokumenttina melun määrästä ja tasosta. Kyläyhdistys vaatii, että Kiilan alueella
suoritetaan uusi melumittaus suotuisimpien sääolosuhteiden vallitessa ympäristöministeriön ohjeiden
mukaan.
- Kyläyhdistys on esittänyt tämän vaatimuksen Vantaan kaupungin ympäristöpäällikölle,
apulaiskaupunginjohtajalle, Vantaan ympäristökeskukselle ja Vantaan ympäristölautakunnan jäsenille.
Liikennelaskenta Kiilan alueella, WSP Finland oy
- Kaksi mittaria asennettiin 13.12.2017. Yksi Katriinantielle Björkvikin kohdalle ja toinen Senkkerintien ja
Myllykyläntien risteykseen. Mittarit olivat paikoillaan viikon. Liikennelaskijoiden mielestä raskas liikenne oli
Katriinantiellä erittäin vilkasta.
Keskustelutilaisuus Seutulan koululla 6.3.2018, aiheena Kiilan ajankohtaiset asiat
- Vantaan kaupunki järjesti tilaisuuden.
- Vilkasta keskustelua mm. seuraavista aiheista: Kiilan alueen teolliset laitokset ja niiden aiheuttamat
ympäristöhaitat, niiden seuranta ja valvonta. Asukkaiden havainnot ja ilmoitukset haitoista eivät ole
johtaneet toimenpiteisiin. Asiaan päätettiin palata myöhemmin keväällä.
Kiilaselvitys 5.4.2018 valtuustoinfo
- Selvityksen on tehnyt yleiskaavapäällikkö Mari Siivola. Positiivisena asiana pidetään vuorovaikutuksen
jatkamista asukkaiden kanssa, vesihuollon rakentamista ja liikenneturvallisuuden parantamista. Epäselväksi
jäivät luontoarvot, meluselvitys ja hulevesiselvitys.
Cronimet Finland oy ympäristölupahakemus Kiilaan
- Kyläyhdistyksen lausunto 22.2.2018 Vantaan kaupungin kirjaamoon
- Vantaan ympäristölautakunnan ympäristölupapäätös, Cronimet Finland 21.3.2018
- Valitukset VHO:een 30.4.2018 mennessä
Melumittari, Kyläyhdistys on hankkinut digitaalisen äänitasomittarin
- Hankintapaikka Elfa Distrelec oy, melumittari on kalibroitu
Kivistön suuralueen yleiskaava
- Ollaan osallistuttu yleiskaavasuunnittelun työpajoihin ja tuotu esille Seutulan suuralueen omaleimaisuus
kylämiljöineen, peltomaisemineen ja jokilaaksoineen.
- Kivistön suuralueen karttakysely: Kivistön visio 2027, nettiversio, maptionnaire.com. Paperiversiota on
jaettu alueen asukkaille.
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Osallistuminen MarjaVerkon toimintaan
Yhteistyötä Keimolan omakotiyhdistyksen ja MarjaVerkon kanssa. Järjestettiin koko perheen
luistelutapahtuma, Rusettiluistelu, ystävänpäivänä 14.2.2018 Kanniston koulun kentällä.

Riipiläntien kevyen liikenteen väylä
- Kyläyhdistys on tehnyt aloitteen määrärahan varaamiseksi heti vuodeksi 2019 Riipiläntien kevyen
liikenteen väylän rakentamiseksi Reunaan asti.
Kopiokoneen hankinta Königstedtin koululle
- Königstedtin koululle on hankittu kopiokone. Kopiokoneen kustannuksiin osallistuvat Keimolan
omakotiyhdistys, Seutulan Kyläyhdistys, EL:n Seutulan yhdistys, Kiilan omakotiyhdistys ja Königstedtin
koulun talotoimikunta.

Vantaa 24.4.2018

Jukka Vartiainen

