Muistutus
Keski-Suomen Kuljetus Oy, Ympäristölupahakemus ja aloituslupahakemus,
ylijäämämassojen sekä betoni-,tiili- ja asfalttijätteen käsittely ja sijoitus
kiinteistölle Tulppaani 543-404-1-692
Nurmijärven Luonto ry painottaa, että maanläjitystoiminta ja kivenmurskaus on suunnattava
maakuntakaavan ja kunnan kaavoituksella osoittamille alueille. Toiminnan sijoituspaikan
soveltuvuutta arvioitaessa on otettava huomioon alueen ja sen ympäristön nykyinen,
oikeusvaikutteisessa kaavassa osoitettu käyttötarkoitus ja aluetta koskevat kaavamääräykset.
Aloituslupaa ei tule antaa ennen kuin ympäristölupa on lainvoimainen.
Nurmijärven kunnan 16.12.2015 hyväksymässä Perttulan osayleiskaavassa on kyseiselle
kiinteistölle osoitettu maakunnallisesti merkittävä tien ylittävä ekologinen yhteys. Tätä yhteyttä ei
saa heikentää tai katkaista. Ekologinen yhteys yhdistää kiinteistön metsäalueen Lopentien (132)
itäpuoliseen ekologisen verkoston ydinalueeseen. Suunnittelualueen eteläreunalla oleva peltoalue ei
sovellu yksinään toimivan ekologisen yhteyden turvaamiseen. Muun muassa maakuntakaavan
valkoisten alueiden suunnittelumääräyksissä ja kehittämissuosituksissa, sekä Nurmijärven kunnan
osayleiskaavoituksessa on huomioitu viherrakenteen kehittämisedellytykset sekä tavoitteet
luontoalueiden pirstoutumattomuudelle.
Maaseutu- ja kylämaisemaan sijoitettu läjitys- ja murskaustoiminta aiheuttavat myös merkittävää
ympäristöhäiriötä alueen eliöstölle. Nurmijärven Luonnon tekemässä maastokartoituksessa
23.1.2016 todettiin, että hakemuksen läjitys- ja suunnittelualueella on erittäin runsas eliöstö.
Lumijäljet osoittavat, että alueella on mm. kauriita, peuroja, pienpetoja sekä muita piennisäkkäitä.
Lisäksi alueella talvehtii ulostekasojen perusteella useita teeriä. Alueella havaittiin myös
harmaapäätikka sekä parvi pyrstötiaisia. Ruosteojan arvokas puronvarren lehtokasvillisuus on
todettu luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi (LUO-luokitus, Perttulan
osayleiskaava). Kuten ympäristölupahakemuksen luontoselvityksessäkin todetaan, 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.
Lisäksi maanläjitystoiminta muuttaisi alueen pinnanmuotoa merkittävästi (+25 m) aiheuttaen
ympäröivään maisemaan maisemavaurion. Nurmijärven paikallisesti arvokkaaksi maisema alueeksi
on osoitettu suunnittelualueen ja Mikkolanmäen pohjoisen viljelysmaiseman välinen alue (Perttulan
osayleiskaava, maisemaselvitys). Suunniteltu maanläjitys- ja murskaustoiminta kiinteistöllä ei
sovellu paikallisesti osoitetun arvokkaan maiseman viereen.

1. Ruosteoja
Ympäristölupahakemuksessa on ilmoitettu, että toiminnan vedenhankinta tapahtuu Ruosteojasta.
Hakemuksesta ei käy ilmi otettavan veden määrää, sen riittävyyttä tai pumppauspaikkaa.
Suunnittelualuepiirustuksesta ei käy myöskään ilmi selkeytysaltaan pintaveden purkupaikkaa
Ruosteojassa, eikä hakija ole ilmoittanut miten pois johdettujen pintavesien laatua tarkkaillaan. On
ilmeistä, ettei Ruosteojassa tule olemaan riittävästi vettä. Suolan käyttö pölynsidonnassa vaarantaa
Ruosteojan elinympäristönä. Lisäksi alueelle suunnitellaan rakennettavaksi tie, joka ylittää
Ruosteojan. Ojarummun sijainti on sijoitettava siten, että Ruosteojan luontoarvoja ei vaaranneta tai
heikennetä. Paikallisesti arvokkaan Ruosteojan reunakasvillisuus on saniais- (kotkansiipi VU) ja
suurruohovaltaista (NT) lehtoa. Vesilain säännökset suojelevat rantavyöhykkeen uhanalaisia
luontotyyppejä vahingoittamiselta. Toiminnalle on haettava asianmukainen lupa, koska vedenotto ja
-purku sekä ojarummun rakentaminen häiritsevät arvokasta rantalehtokasvillisuutta.
2. EU-direktiivin mukaiset eliölajit ja uhanalaiset lajit
Luontoselvitys on tehty syksyllä 8.9.2015. Liito-orava havaintojen osalta selvitys on tehty väärään
aikaan. Suunnittelualueen pohjoispuolella, lähimmillään 400 metrin päässä on luontoselvityksessä
todennettu liito-oravan esiintymisalue. Lisäksi Perttulan osayleiskaavan yhteydessä on kartoitettu
liito-oravien lisääntymis- ja levähdyspaikat (LLP) ja arvioitu alueiden laajuus. Käytännössä LLPalueet voivat olla arvioituja laajempia. Maanläjitystoiminta ja etenkin kiviaineksen murskaus tuovat
merkittäviä meluhaittoja LLP:n välittömään läheisyyteen. Uhanalaisen liito-oravan LLP:n
hävittäminen ja heikentäminen on kiellettyä ja lajin kulkuyhteydet ovat oikeuskäytännön mukaan
suojeltuja esiintymisalueiden pirstoutumiselta.
Suunnittelualueella havaittiin myös runsas teerikanta (uhanalaisuus silmälläpidettävä ja rauhoitettu).
Kanalintujen kannan taantumisen syinä ovat suotuisien elinympäristöjen väheneminen mm.
metsänperkaus ja maankäytön muutokset. Suunniteltu toiminta heikentää paikallisesti kanalinnuille
soveltuvien elinalueiden määrää.
3. Tukitoiminta-alue ja asfalttijätteen varastointi
Hakija ei ole ympäristölupahakemuksen täydennyspyynnöstä huolimatta osoittanut asianmukaisesti
tukitoimintoaluetta ja sen sijaintia. Ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseksi on tuotannossa
käytettäville polttoaineille ja syntyville jätteille ilmoitettava tukitoiminta-alue (Ympäristönsuojelulaki 2 luku; Jätelaki 2 luku 13§). Ympäristölupahakemuksessa mainitaan myös asfalttijäte, josta
mahdollisesti pääsee valumavesien myötä pieniä määriä PAH-yhdisteitä. Hakija ei ole myöskään
ilmoittanut täydennyspyynnöstä huolimatta miten aikoo tarkkailla toiminnanaikaisia ympäristövaikutuksia.
Nurmijärven Luonto ry painottaa, että kiinteistö Tulppaani 543-404-1-692 ei sovellu em. syihin
perustuen Keski-Suomen Kuljetus Oy:n ympäristölupahakemuksessa esitettyyn maanläjitys-,
murskaus- ja varastointitoimintaan.
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