Nurmijärven Luonto tekee Röykän maanläjityksestä muistutuksen.
Olemme tehneet alueella maastokartoituksen ja tulemme painottamaan alueen luontoarvoja. Alue on
erittäin potentiaalinen luontokohde, johon tällainen maanläjitys ei sovellu.
Tässä on materiaalia asukkaiden ja kyläyhdistyksen muistutuksia ja mielipiteitä varten:
http://www.nurmijarvi.fi/filebank/14112-Liiteet_1_11.pdf
http://www.nurmijarvi.fi/filebank/14113-Liite_12_Perttula_HYV_kaavakartta.pdf
Nämä asiat kannattaa ottaa esille:
Kaava:
1. Alue on juuri merkitty uudessa Perttulan osayleiskaavassa M-7 alueeksi: Maa- ja
metsätalousvaltainen alue. Maanläjitys vaatii maankäytön muuttamisen.
2. Suunnittelualueen eteläpuolinen alue on todettu Perttulan osayleiskaavassa paikallisesti
arvokkaaksi maisema-alueeksi (Mikkolanmäen pohjoinen viljelysmaisema) Liite 5b ja Liite 5c.
3. Maanläjitysalueita on jo Nurmijärvellä eikä niistä ole pulaa.
Melu:
1. Hakemuksen meluselvityksessa (teksti) puhutaan 4 m suojavalleista murskauspisteen ympärillä.
Melumallinnuskuvassa vallit on merkitty 5 m korkeiksi. Jos vallit ovat todellisuudessa 4 m
korkeita kuuluu melu paremmin murskausalueen ulkopuolelle ja melumallinnus on näin
virheellinen.
2. Alueen energiankäyttö hankitaan aggregaatista. Melumallinnuksessa EI OLE otettu huomioon
aggregaatin aiheuttama melu.
3. Melumallinnuksen kohdassa 4.3 Lähimmät häiriintyvät kohteet on sanottu, että läjitysalueen
pohjoispuolella on vapaa-ajan asunto. Vapaa-ajan asuntojen kohdalla meluarvot eivät saa
ylittää klo 7-22 45 dB ja klo 22- 7 40dB. Vapaa-ajan asuntoa EI voi rinnastaa vakituiseen
asumiseen, vaikka se olisi vakituiseen asumiseen tarkoitettujen asuntojen läheisyydessä. Lisäksi
hakijan mielestä vapaa-ajan asuntoa ei pidetä luonteeltaan loma-asumiseen ideaalina, koska sillä ei
ole rantaa. Vapaa-ajan asunnon rannattomuus ei ole ehtona sen vapaa-ajan käytölle!
Tilastokeskuksen mukaan Nurmijärven vapaa-ajan asuntojen mediaanietäisyys rantaan on 20005000 m. (Suomen virallinen tilasto (SVT): Rakennukset ja kesämökit [verkkojulkaisu].
ISSN=1798-677X. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.2.2016].
Luonto ja ympäristö:
1. Hakija ei ole ympäristökeskuksen täydennyspyynnöstä huolimatta osoittanut
suunnitelmapiirustuksissa tukitoiminta-aluetta polttoaineiden ja jätteiden säilyttämiseen.
Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on tuotannossa käytettäville polttoaineille ja syntyville
jätteille ilmoitettava tukitoiminta-alue (Ympäristönsuojelulaki 2 luku; Jätelaki 2 luku 13§).
TUKITOIMINTA-ALUE ON MERKITTÄVÄ MAANLÄJITYSHANKKEISSA.
2. Maanläjitystoiminta muuttaisi alueen pinnanmuotoa merkittävästi (+25 m) aiheuttaen
ympäröivään maisemaan maisemavaurion. Se pilaa myös paikallisesti arvokkaan maiseman.
Maanläjityskasan jyrkkyys 1:3 ei tule mitenkään sulautumaan ympäröivään maisemaan.
3. Ympäristölupahakemusta haetaan toistaiseksi voimassa olevana. Hakemuksessa ei määritellä
milloin toiminta alueella päättyy ja miten maakasa "naamioidaan" ympäröivään maisemaan esim.

puuistutukset.
4. Ympäristölupahakemuksessa on esitetty, että toiminnan vedenhankinta tapahtuu Ruosteojasta.
Hakemuksessa ei kerrota pumpattavan veden määrää tai pumppauskohtaa. Suunnittelualueen
piirustuksissa ei käy ilmi selkeytysaltaan pintaveden purkupaikkaa Ruosteojassa.
5. Hakija ei ole ilmoittanut miten pois johdettujen pintavesien laatua tarkkaillaan (esim. öljy tai
asfalttijätteen PAH). Ympäristölupahakemuksessa ei käy ilmi miten hakija aikoo tarkkailla
toiminnanaikaisia ympäristövaikutuksia. Esim. ei ole toimittanut ympäristökeskuksen pyytämiä
vesimittauksia.
6. Ruosteojan ylittävän tien ojarumpu on suunniteltu arvokkaan kotkansiipisaniais-esiintymän
kohdalle (Perttulan osayleiskaavan luontoselvitys). Se vaarantaa arvokkaan puronvarren
reunakasvillisuuden (kotkansiipisaniainen VU ja suurruohovaltainen lehto NT).
7. Vesilaki ja sen säännökset suojelevat rantavyöhykkeen uhanalaisia luontotyyppejä. Hakijan on
haettava vesilain mukainen lupa mikäli vedenotto- ja purku sekä ojarumpu vaarantavat
rantalehtokasvillisuuden.
8. Ruosteoja on määritelty LUO-kohteeksi, jolla on arvokkaita luontoarvoja (LUO-15, Liite 10b).
Ruosteojan lähiympäristö on Metsälain 10§:n mukainen kohde. Suunnittelualueen pohjoispuolinen
osa Ruosteojasta on luontosuhteiltaan arvokas alue ja sillä on maankäyttö-ja rakennuslain 128 §:n
mukainen toimenpiderajoitus maisemaa muuttavien maanrakennustöiden ja puiden kaatamisen
osalta.
Eläimet:
1. Perttulan uudessa osayleiskaavassa on suunnittelualueen kohdalle osoitettu maakunnallisesti
merkittävä tien ylittävä ekologinen yhteys, joka yhdistää suunnittelualueen Lopentie 132
itäpuoliseen ekologisen verkoston ydinalueeseen. http://www.nurmijarvi.fi/filebank/14113Liite_12_Perttula_HYV_kaavakartta.pdf KAAVASSA ESITETTYÄ EKOLOGISTA YHTEYTTÄ
EI SAA HEIKENTÄÄ.
2. Suunnittelualueen pohjoisosasta on todennettu liito-oravia (huom. ympäristöhakemuksen
luontoselvitys). Lisäksi Perttulan osayleiskaavan selvityksissä suunnitelualueen vieressä on liitooravien todennäköiset lisääntymis- ja levähdyspaikat. Liite 10a (Kartta kohde 2).
Hakijan luontoselvitys on tehty väärään aikaan eli syksyllä. Liito-oravan kartoitus on tehtävä
keväällä. http://www.nurmijarvi.fi/filebank/14112-Liiteet_1_11.pdf
3. Myös suunniteltu maanläjitysalue soveltuu liito-oraville. Alueella on havupuiden lisäksi haapoja.
Haavat ovat tikkojen ja liito-oravien suosimia pesäpuita. Alue on luontoarvoiltaan potentiaalinen
suojelukohde!
4. Uhanalaisen liito-oravan levähdys- ja lisääntymispaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on
kiellettyä ja lajin kulkuyhteydet ovat oikeuskäytännön mukaan suojeltuja esiintymisalueiden
pirstoutumiselta (EU-direktiivi).
Tsemppiä muistutuksiin!
Ja jos tarvitsette lisätietoja niin soittele tai meilaa!
Yst. terv. Selen Raiskila, pj Nurmijärven Luonto
050 3727078

