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MUISTIO

Asukasilta
Aika
Paikka
Läsnä

ti 2.2.2016 klo 18 – 20
Röykän koulu, ruokasali, Kangastie 8, 05100 Röykkä
Röykän asukasyhdistyksen jäseniä arviolta yli 100 henkilöä,
kunnan edustajat Anita Pihala, yleiskaavapäällikkö ja Arja Junttila,
yleiskaavainsinööri.

1.

Puheenjohtaja Pentti Lassila avasi kokouksen klo 18.02 ja kertoi tilaisuuden
tarkoituksen.

2.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Reijo Kivilehto ja sihteeriksi Kati Aaltio.

3.

Asian esittely ja toimenpiteet

ALUSTUS AIHEESEEN JA TILANTEEN ARVIOINTI
Reijo Kivilehto esitteli Keski-Uudenmaan Ympäristökeskukselle tulleen
hakemuksen, josta on jätettävä muistutus 17.2.2016 mennessä:
Keski-Suomen Kuljetus Oy:n(KSK Oy) ympäristölupahakemus ja
aloituslupahakemus, ylijäämämassojen sekä Betoni-, tiili- ja asfalttijätteen
käsittely ja loppusijoitus.
Kiinteistö Tulppaani 543-404-1-692. KYK 250/2015
Kivilehto esitteli hakemuksen sisällön liitteineen ja karttakuvineen.
Anita Pihala täydensi ja tarkensi hakemuksen sisällön merkitystä sekä
muistutuksen jättämistä varten huomioitavia asioita.
Kuulutus löytyy alla olevan linkin kautta
http://web.tuusula.fi/keskiuudenmaanymparistokeskus/sivu.tmpl?sivu_id=6016
Kuulutuksen mukaisen Tulppaani –nimisen tilan alueelle olisi tarkoitus perustaa
rakennusjätteen loppusijoituspaikka 12 ha kokoiselle alueelle, johon tulisi n. 25
m korkea kasa(vastaa noin 8-9 kerroksista kerrostaloa) ja laajuudeltaan noin
285 m x 285 m.
Vastapäisen Laukkamäen korkeus merenpinnasta on n. 90 m ja täyttö ylimmillään
79 m merenpinnasta.
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Vaikutusten arviointi
Alueen molemmin puolin kulkee vesistöalueet, Ruosteoja ja Myllypuro, joilla
molemmilla on ekologisesta merkittävä asema alueen kasvuston ja eläimistön
elinpiirin osana.
Alueelta löytyy runsas eläimistö sekä alue on kahden ekologisen reitin
risteyskohta ja näin ollen eläinten viherreitti kulkee alueen läpi.
Alueella on tehty luotettavia havaintoja mm. seuraavista eläimistä:
hirvi, peura, metsäkauris, ilves, liito-orava, teeri, kanahaukka, hiirihaukka,
korppi, lepakko, metsäjänis, rusakko ja saukko sekä purotaimen, osa näistä
eläimistä ovat uhanalaisia ja/tai suojeltuja.
Hanke todennäköisesti tuhoaisi alueen ekologisen elinympäristön
jätekasahankkeen mukaiselta alueelta ellei kokonaan niin ainakin suurelta osin
sekä seurannaisvaikutusten(melu, pöly, liikenne) myös lähialueelta usean
kilometrin säteeltä.
Alueelle tulevan murskaimen paikkaa ei ole lupahakemuksessa osoitettu,
kyseessä on siirrettävä kone. Murskaimesta lähtevä melu tulee vaikuttamaan
myös alueen välittömässä läheisyydessä asuvien ihmisten elämänlaatuun
negatiivisesti. Tarkkoja desibelimääriä ei hakemuksessa oltu kerrottu.
Laissa on asetettu murskaimelle 300 metrin minimivaatimus asutuksesta ja lisärajoituksena on desibelirajat.
Vaikutukset murskattavan aineen pölyämisesti ja pölyn leviämisestä lähialueelle
sekä sen vaikutuksesta ihmisiin, eläimiin ja kasvustoon ei myöskään ollut tietoja.
Vaikutusten arviointi puuttui lupahakemuksesta yleisesti luontoon ja
elinympäristöön.
Hakemuksesta puuttui myös suunnitelma siitä kuinka alue palautetaan
luonnonvaraiseksi toiminnan päättyessä ja vakuudet siitä.
TOIMINTATAPA JATKOTOIMENPITEITÄ VARTEN
Puheenjohtaja Lassila toimittaa Röykän Valintataloon kaikkien kyläläisten
allekirjoitettavaksi nimilistan, joka liitetään muistutuksen liitteeksi.
Kyläläisiä kannustetaan aktiivisuuteen muistutusten tekemiseksi myös
henkilökohtaisesti.
Puheenjohtaja Lassila tekee Aaltion avustamana muistutuksen Keski-Uudenmaan
ympäristökeskukselle.
Muistutuksessa huomioidaan myös mikäli KSK Oy:lle jostain syystä myönnettäisiin
ympäristölupa toiminnan aloittamista varten tulee toimijalta vaatia:
- riskiarvio
- omavalvontasuunnitelma
- mittaukset: melu, pöly
- vastuuhenkilöt
- vaikutusten arviointi: ekologinen käytävä, lähialueen luontovaikutukset
eläimistöön ja kasvillisuuteen
- suunnitelma alueen palauttamiseksi takaisin luonnontilaan toiminnan päättyessä
sekä vakuudet siitä
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Muistion vakuudeksi 3.2.2016

Pentti Lassila, puheenjohtaja

Kati Aaltio, sihteeri
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