









Hakijalta menee vuosikausia saada täyttötasot niin korkealle että hulevedet saadaan
ohjattua hakemuksessa osoitettuihin suuntiin. Purkukorko 52.00?, etäisyys 400 m,
Kulmapisteiden korkoja ei kerrota.
- Mikä on nykyinen maanpinnan korko määräalan viidessä kulmapisteessä?
- Mikä on suunniteltujen hulevesiojien pohjan korko suunnitelmissa?
- Mikä on ojien viettokaltevuus?
- Miten vesi ohjautuu saostusaltaaseen ja puhdistumisprosessi Ruosteojaan saakka?
Kaikki murskauksen kemiallisen pölyn kyllästämä hulevesi valuu Myllyojaan.
Hakija esittää käyttävänsä murskaustuotteet alueelle rakennettavaan tiestöön. Kaikki huleja suotovedet ohjautuvat Myllyojaan.
Hakija sekoittaa raporteissaan ja hakemuksissaan tarkoitushakuisesti Ruoste- ja Myllyojat?
Ympäristön pilaantuminen erittäin voimakasta toiminnan alkuvuosina kun valunta
ohjautuu Myllyojan suuntaan esitetystä toimintapisteestä.
Hakemuksen mukaan pölynsidonnan vesi otetaan Ruosteojasta.
- Ei ole laskelmia Ruoste- ja Myllyojien vesitaseesta miten ojien vesimäärä riittää
pölynsidontaan kaikkina vuodenaikoina.
- Puuttuu lupa vedenottoon.
- Miten Mylly- ja Ruosteojan ekosysteemit kärsivat kun vesimäärä vähenee ojissa.
- Puuttuu tekniset suunnitelmat miten vesi kerätään ja pumpataan ja käytetään
toiminta-alueella kaikkina vuodenaikoina. Riskinä että pölynsidonta toteutetaan
puutteellisena. – Merkittävä ympäristöhaitta alueen asukkaille ja luonnolle.
Haitat ympäristölle:
- Hakemuksessa jätetty huomioimatta kunnan Perttulan osayleiskaavavalmisteluun
teetetty ympäristöselvitys ( Enviro Oy Lammi – Routasuo 25.10.2013, sivu17 ja 18 ) LUO
15 ja LUO 16.
- Hakemuksessa jätetty huomioimatta maakunnallisesti merkittävän ekologisen
yhteyden tuhoutuminen ( Lopentien ylittävä ekologinen yhteys ) (Perttulan
osayleiskaava, kaavaselostus sivu 53 )
- katkaisee / tuhoaa ekologisen verkoston ydinalueiden tien ylittävän yhteyden. Kyseinen
kohta on ainoa yli 10 ha metsäalue mikä on kiinni Lopentiessä. (Perttulan osayleiskaava,
kaavaselostus sivu 53 ) Ekologinen yhteys on erityisen tärkeä hirvieläinten käyttämä
kulkuyhteys ja jälkihavaintojen perusteella tärkeä väylä esim. ilvekselle.
Esitetty hanke tuhoaa kahden ekologisen käytävän risteyskohdan. Lopentien ylittävän
ekologisen käytävän, direktiivilajina ilves sekä Myllyojan ekologisen käytävän
purotaimenineen, direktiivilajeina saukko ja Ruosteojan liittymäkohdassa liito-orava.
Viereisen pellon omistava Jukka Simanainen on nähnyt purolla jopa kokonaisen Saukko perheen. Saukko
on kova vaeltelemaan, tekee pitkiä reissuja, mutta silloin jos sillä pienet poikaset on niin silloin se
pysyttelee pienellä alueella. ( Asiasta keskusteltu Riistanhoitoyhdistyksen kokouksessa 1.2.2016. )



Lähiseudun asukkaat tietävät, että alueella ovat kurjet keväisin soitimella, alueen
välittömästi vieressä olevat pellot ovat hanhien levähdyspaikka muuttoaikaan. Lisäksi
alueella on paljon teeriä, kanahaukka ja tikoista harmaapäätikka on tullut säännölliseksi
lajiksi viiden vuoden sisään.

600m

+
600m
+

+
600m
+
+

600m

600m

