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Muistutus Dnro KYK 250/2015
Ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus, ylijäämämassojen sekä betoni-, tiili- ja asfalttijätteen
käsittelyyn ja loppusijoitukseen.

Nurmijärven riistanhoitoyhdistys lausuu hankkeesta seuraavaa.
Kiinteistön Tulppaani 543–404-1-692 on merkittävä hirvieläinten kevät- ja syyslaitumien välinen
läpikulkualue. Tämä merkittävä reitti on huomioitu Lopentien ja Isoniityntien kohdalla hirvivaaramerkillä.
Olemme myös laittaneet kyseiselle kohdalle tien molempiin suuntiin lisävaroituskyltit peurojen kiima-ajalle,
koska alue on Nurmijärven eniten peurojen ja hirvien kulkema reitti.
Luontainen hirvieläinten kulkuväylä on jo nykyisellään kapea Vanhankylänpellon ja Isoniityn välinen
metsäkaistale. Hirvien kulkuväylän merkitys lähtee aina rannikkoalueelta läpi Turun moottoritien. Alue on
myös merkittävä peurojen keväinen poikimisalue. Kyseisellä alueella talvehtii useita peuroja. Laajasti
alueen maastokarttoja tutkiessa vastaavaa luontaista reittivaihtoehtoa hirvieläimille ei ole.
Purosta on useasti ollut näköhavainto Saukosta. Myös Saukko poikasineen on tavattu puron läheltä mikä
kertoo sen, että saukko tehnyt poikaset puron läheisyydessä, eli puro on saukon lisääntymis- ja
levähdyspaikka.
Alue on myös ilveksen saalistusmaasto, sieltä on löydetty ilveksen tappamia peuroja. Alueelta on useita
ilveksen näkö-/jälkihavaintoja. Havainnot voi tarkistaa useamman vuoden ajalta luonnonvarakeskuksen
ylläpitämästä suurpetojärjestelmä Tassusta.
Haluamme kiinnittää huomiota, että lupaa haettavan alueen metsäkanalintukanta on poikkeuksellisen
runsas. Alueella on lähes kahdenkymmenen teeren kanta, joka on erityisen poikkeuksellista Nurmijärven
alueella.
Lupaa haettava ylijäämämaiden läjitys- ja käsittelyalue sekä valuma-alue on paineellista pohjavesialuetta.
Suunnitellun alueen eteläkulmassa on lähteitä. Lisäksi suunnitellun alueen läntisessä reunassa virtaa
Ruosteoja Vanhankylänpellolta Isoniityn kautta Myllypuroon. Vesi laskuojaan tulee valuma-alueen lisäksi
alueen lähteistä. Ojassa virtaa vettä ympäri vuoden. Suunnitellun alueen itäisellä puollella virtaa Myllypuro.
Purossa on luontainen purotaimenkanta, mikä on harvinaista Etelä-Suomen puroissa sekä muuta
kalakantaa. Keväisin myös hauet nousevat kutemaan Lepsämäjoen kautta puroon, hankkeen toteutessa se
tuhoaisi puron kalakannan.
Kyseinen hanke tulisi aiheuttamaan poikkeuksellisen suurta haittaa alueen luonnolle ja pohjavedelle.
Kokonaismassalta 1,6 milj. m³ hanke on laajuudeltaan maakunnallisesti merkittävä. Hankkeen kokoluokka
on alueelle merkittävä liikenne-, melu-, pöly, luonnonarvoihin vaikuttava hanke.
Nurmijärven riistanhoitoyhdistys ei hyväksy edellä mainituin perusteluin vireillä olevan ylijäämämassojen
sekä betoni-, tiili ja asfalttijätteiden käsittelyalue ja loppusijoituspaikka hakemusta.
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On välttämätöntä, että kyseinen maankaatopaikan tekijä pyytää seuraavat tiedot
1. Rikosylikomisario Markku Tuomiselta Itä-Uudenmaan poliisista hirvi- ja peurakolaritilastot
kyseisestä kohdasta useamman vuoden ajalta
2. Luonnonvarakeskusen (Luke) ilvestutkija Katja Holmalalta tiedot ilvesten liikkeistä kyseisellä
alueella
3. Luonnonvarakeskuksen Tassu-suurpetojärjestelmään kirjatut havainnot ilveksistä
4. Luonnonsuojeluliitonpuheenjohtajan saukkotutkija Risto Sulkavan kannanoton saukosta kyseisellä
alueella
5. Vantaanjoen vesiensuojeluyhdistyksen mielipiteen kyseisen hankkeen vaikutuksesta harvinaisen
purotaimen ja muiden kalojen elämiseen purossa.
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