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VASTASELITYS,	merkintöjä	
	
	
TYLA:	 Lahden	tekninen	ja	ympäristötoimiala	
ELY:	 Hämeen	elinkeino‐,	liikenne‐	ja	ympäristökeskus	(ELY‐keskus)	
AVI:	 Etelä‐Suomen	aluehallintovirasto,	ympäristölupavastuualue	
	
	
Annettu	vastaselitys	(TYLA	ja/tai	ELY):	
Kursiivilla	sisällön	lainaus,	mihin	Tieokas	antaa	vastaselityksen.	
	
	
Huomautus:	Tapauksissa,	joissa	osapuolet	TYLA	ja	ELY	näyttävät	sopineet	keskenään	
toistensa	vastauksista,	Asiantuntijayritys	Tieokas	antaa	yhteisen	vastaselityksen.	
	
	
Tässä	asiakirjassa	käytettävä	viittaus	LIITE	s.	x	tarkoittaa	linkissä	
http://www.tieokas.fi/Sammalsillan_kosteikko_LIITE.pdf	olevia	lähteitä	ko.	sivulla.	
	
	
Tämä	asiakirja	on	myös	linkissä	http://www.tieokas.fi/AVI.pdf	



1.	ASIANOSAINEN	
	
TYLA:	
Markku	Meriluoto	ei	ole	tässä	asiassa	asianosainen	itse	tai	yrityksensä	kautta	(Vesilaki	14	luku	
14	§).	Kaupparekisterin	perusteella	yrityksen	päätoimiala	on	"taiteellinen	luominen".	
	
ELY:	
Tieokas/Markku	Meriluoto	ei	ole	asiassa	asianosainen.	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Tieokas	on	Sammalsillan	alueen	asianosainen	mitä	suurimmassa	määrin	toimialansa	ja	työnsä	
kautta,	jopa	enemmän	kuin	mikään	muu	taho.	
	
Vesilain	14	luvun	14	§:n	mukaan	hallintopakon	voi	panna	kirjallisesti	vireille	asianosainen,	jos	
4§:ssä	(Rikkomuksen	tai	laiminlyönnin	oikaiseminen)	tai	6	§:ssä	(Luontovahingon	
korjaaminen)	tarkoitettu	asia	ei	ole	tullut	vireille	valvontaviranomaisen	aloitteesta.	
Hallintolain	3	luvun	11	§:n	mukaan	asianosainen	on	se,	jonka	oikeutta,	etua	tai	velvollisuutta	
asia	koskee.	
	
Jäljempänä	osoitan,	että	valvontaviranomainen	(ELY)	on	useassa	kohdin	laiminlyönyt	
velvollisuutensa	estää	tai	ainakin	rajoittaa	kosteikkohanketta	tuottamasta	vesi‐	ja	
luonnonsuojelulainsäädännön	rikkomuksia,	mikä	tehtävä	on	jäänyt	kansalaiselle	hallintolain	
näkökulmasta.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	toimiala	kaupparekisterissä	(90030	Taiteellinen	luominen)	on	
olennainen	käsiteltävässä	asiassa,	mutta	kokonaan	toisin	kuin	TYLA	ymmärtää.	
	
Toimialaluokitus,	mitä	ylläpitää	Tilastokeskus	EU‐standardien	pohjalta	ja	mitä	käyttää	mm.	
verohallinto,	edistää	tilastotietojen	vertailtavuutta.	Tähän	luokkaan	kuuluu	itsenäisten	
taitelijoiden	alkuperäisteosten	luominen,	tässä	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	päätoimialoilta:	
tietokirjailija	/	Suomen	tietokirjailijat	ry.,	tiedetoimittaja	/	Suomen	tiedetoimittajat	ry.,	
ammattivalokuvaaja	/	Suomen	luonnonvalokuvaajat	ry.,	kaikissa	akkreditoitu	jäsen.	
	
Kaupparekisteriotteen	mukaan	Tieokkaan	toimialaan	kuuluvat	muun	muassa	
asiantuntijapalvelut,	koulutus	ja	konsultointi,	julkaisu‐	ja	kustannustoiminta,	AV‐alan	
suunnittelu	ja	valmistus,	maa‐	ja	metsätalous,	luontotieto	ja	ympäristönhoito	sekä	matkailu‐	
ja	retkielämykset.	
	
Kaikkea	edellä	mainittua	Tieokas	on	tehnyt	ja	tulee	tekemään	Sammalsillan	alueella	kokonaan	
toisin	kuin	TYLA	ja	ELY	näyttävät	tietävän.	 	





Asianosainen:	
Sammalsillan	alueen	merkitys	–	Sammalsilta‐hankkeen	syntysanat	
	
Nastolan	kunta	uhkasi	aloittaa	2000	hakkuut	Sammalsillan	alueella.	Sammalsillan	alueen	
luonnonarvoja	ei	silloinkaan	ymmärretty,	mutta	tartuin	toimeen	kotiseudun	arvokkaan	
perinnemaiseman	pelastamiseksi	hakkuilta.	Ne	uhkasivat	ainakin	Sammalsillan	kosteikon	
koivikoita	(nykyiset	kuviot	328–339)	ja	Rantametsäsaareketta	Kurenojan	pohjoispuolella	
(nykyinen	kuvio	326).	Kaikki	hakkuukohteet	ovat	monimuotoisuudelle	arvokkaita,	nykyisin	
uhanalaisia	luontotyyppejä.	
	
Kirjoitin	2000‐01‐17	esityksen	"Sammalsillan	perinnemaiseman	hoito	ja	käyttö".	Osoitin	sen	
Nastolan	ao.	virkamiehille,	joista	Karu‐Hanski	ja	Karvinen‐Jussilainen	toimivat	sittemmin	
vastaavissa	Lahden	kaupungin	viroissa;	Karvinen	on	nykyisin	muualla.	Hakkuu‐uhkasta	
keskusteltuani	lähetin	kirjeen	myös	Päijät‐Hämeen	lintutieteelliselle	yhdistykselle	ja	Nastolan	
luonnonsuojelulle,	mikä	2016	liittyi	osaksi	Salpausselän	luonnonystäviä.	Kirje	sai	aikaan	sen,	
että	Nastolan	kunta	ei	ryhtynyt	hakkuisiin	Sammalsillan	alueella,	mutta	paljon	muutakin.	
	
Kirjeestäni	sai	alkunsa	mittava	Sammalsilta‐hanke,	minkä	pontimena	oli	Nastolan	kunnan	
aiheuttama	hakkuu‐uhka	Sammalsillan	alueen	metsissä,	mutta	myös	laajemmin	herännyt	
huoli	arvokkaan	perinnemaiseman	tulevaisuudesta.	Hankeorganisaatio	sai	ulkopuolista	
rahoitusta	ja	toimi	2002–2004	tuottaen	suunnitelmia,	tiedotusta,	maisemanhoitotyötä	ja	
julkaisun,	Sammalsilta‐raportin	(122	s.).	Raportti	sisälsi	hankkeen	tulokset,	suunnitelmat	ja	
kuvauksia	Sammalsillan	alueen	luonnosta	eri	aikoina.	Raportin	sisältöä	on	lainattu	tähänkin	
asiakirjaan.	
	
Sammalsilta‐hanke	elää	yhä.	Kirjeessä	tekemistäni	ehdotuksista	ovat	toteutuneet	esimerkiksi	
alueen	luonnonarvojen	pysyvä	esittely	Mannakodin	yhteyteen	perustetussa	
luontokeskuksessa,	opastetut	lintu‐	ja	luontoretket	ja	toteutumassa	2016	lintutorni	
pitkospolkureitin	yhteyteen.	Uudenkylän	osayleiskaavassa	Sammalsillan	alueesta	tullaan	
muodostamaan	luonnonsuojelualue	FCG‐Luontoselvityksen	ja	muun	muassa	omien	tietojeni	
mukaisesti.	
	
Sammalsilta‐hankkeessa	toimin	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	yhdistyksen	edustajana.	
Silloin,	ennen	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	perustamista	(2005),	toimin	Metsätalouden	
kehittämiskeskus	Tapiossa	Helsingissä	luonnonhoidon	erityisasiantuntijana	ja	käytin	
ammatillista	asiantuntemustani	Sammalsilta‐hankkeessa.	
	
Sammalsilta‐hanke	kaikkine	vaiheineen	oli	ensimmäinen,	missä	virallisesti	toimin	
asianosaisena	Sammalsillan	alueella.	Tosin	asianosaisuutta	ei	tarvinnut	silloinkaan	erikseen	
korostaa,	se	oli	kysyttyä	pääomaa	hankkeessa,	mistä	TYLA	ja	ELY	eivät	tiedä	mitään	vieläkään.	
	
Seuraavassa	on	kirjeeni	Nastolan	kunnalle	Sammalsilta‐hankkeen	syntysanoiksi:	



	

	



	

	
	 Itäluhdan	kesätulva.	Heinäkuun	viimeisen	viikon	runsaat	sateet	nostivat	
	 Itäluhdalle	harvinaisen	kesätulvan.	Vesi	ulottui	luhdan	rehevään	reunaan	lähelle	
	 Sammalsillan	luontopolkua.	Laho	raita	on	sortunut	tulvaveteen	lisäämään	
	 elinympäristön	monimuotoisuutta.	
	 Kuva	2004‐08‐03	Markku	Sakari	Meriluoto.	



	
	
	
	
	
	 	

Länsiluhdan	suvi.	
	
Laidunnuksen	loputtua	ja	tulvavaikutuksen	
heikennyttyä	Länsiluhta	on	alkanut	umpeutua.	
Pajupensaat	ja	hieskoivut	valtaavat	maisemaa,	
missä	erottuvat	vielä	laikuttaisesti	vedestä	
maalle	päin	
rantaluhdan	kolme	päätyyppiä,	avo‐,	pensas‐	ja	
metsäluhta.	
Kuva	1996‐06‐08	Markku	Sakari	Meriluoto.	



	
	
Sammalsillan	alueen	metsätalouden	kuviokartta	2000‐luvulla.	
	
Rantarakentaminen	Sylvöjärvelle	2004	
	
Sammalsilta‐hanke	ei	ollut	vielä	päättynyt,	kun	alueelle	nousi	uusi	uhka	juuri	hakkuista	
selviydyttyä.	Omakotitalon	rakentaminen	Sammalsillansuon	Länsiluhdan	viereen,	kartan	
Ojalanpellolle,	olisi	ollut	paha	ennakkotapaus	mahdollisen	muunkin	rakentamisen	suhteen.	
	
Laadin	seuraavan	muistion	Nastolan	kunnalle,	ja	yhteisvoimin	rakentaminen	saatiin	torjuttua	
paikkaan,	missä	rakennus	olisi	vieläpä	joutunut	tulvalle	alttiiksi.	
	
Asiantuntevan	asianosaisen	sana	painoi	tässäkin	tapauksessa,	kuten	myöhemmin	Uudenkylän	
osayleiskaavan	rantarakentamisen	uhkia	torjuttaessa	melkoisen	menetyksellisesti;	vain	ns.	
pakolliset	rakennusoikeudet	jäivät	kaavaan,	muut	Asiantuntijayritys	sai	karsittua.	
	
Mikään	taho	ei	kyseenalaistanut	asianosaisuutta	Sammalsillan	alueella:	
	 	



	



	
	
Latometsäsaarekkeesta	Itäluhdalle.	
	
Jättipetäjän	latvuksesta	näkyy	juhannusajan	avara	tunnelma	
Ensimmäiselle	Salpausselälle	asti.	Avointa	Itäluhtaa	täplittävät	
yksittäiset	pajupensaat.	Sammalsillantietä	reunustaa	
Pensastoalueen	koivikko.	Kevyt	aamu‐usva	leijuu	vielä	Uudenkylän	
peltoaukealla.	
Kuva	1971‐06‐19	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Itäluhdan	sydänkesä.	
	
Tulvan	laskettua	Itäluhta	verhoutuu	rehevään	kasvillisuuteen.	
Latometsäsaarekkeen	reunassa	pajupensasto	muodostaa	
pehmeäpiirteisen	reunavyöhykkeen	luhdan	ja	metsän	väliin.	
Suuri	heinälato	odottaa	Latoniityn	heinäseipäiden	satoa.	
Kuva	1972‐07‐10	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Sammalsillanoja.	
	
Sammalsillalta	etelään	Lietelammille	päin	on	entiselle	avoimelle	
saraluhdalle	kasvanut	vuoden	1960	ojituksen	jälkeen	
viidakkomainen	lehvästö.	Valtaojat	tuovat	Uudenkylän	ja	Pönnölän	
peltoaukeilta	Sylvöjärveä	rehevöittäviä	ravinteita	ja	liettävää	
kiintoainesta.	
Kuva	1996‐06‐08	Markku	Sakari	Meriluoto.	

	
Kaikki	tämän	osa	valokuvat	ovat	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	valokuvanäyttelystä	

"Sammalsiltakuvitelma" 
Sylvöjärven Sammalsilta - Nastolan monimuotoisin kosteikkoalue Uudessakylässä	

 

 



Asianosainen:	
Sammalsillan	alueen	merkitys	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	elinkeinotoiminnassa	

	
Syyskuun	2015	lopussa	Sammalsillan	aluetta	raivattiin	allassuunnitelman	mukaisesti	
viitasammakon	ym.	direktiivilajien	elinpiirissä.	Maanmittauslaitoksen	maastokarttaan	
merkittyä	virallista	pitkospolkua	(edessä)	tuhottiin	ja	hakatut	puut	kuljetettiin	saman	tien	
naapurissa	asuvan	kunnan	teknisen	lautakunnan	puheenjohtaja	navetan	lämmitystarpeiksi.	
Kuva	2015‐10‐14	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Kuva	osoittaa,	että	allashanke	on	siis	jo	tässä	alkuvaiheessaan	vaikuttanut	vesilain	3	luvun	2	
§:n	(3)	mukaisesti	eli	melkoisesti	vähentänyt	uhanalaisella	luontotyypillä	koivuluhdalla	
luonnon	kauneutta,	ympäristön	viihtyisyyttä	ja	kulttuuriarvoja	ja	vesistön	soveltuvuutta	
virkistyskäyttöön.	Samalla	hanke	on	aiheuttanut	saman	pykälän	(2)	mukaista	luonnon	ja	sen	
toiminnan	vahingollista	muuttumista,	kun	hankealueen	keskeisestä	osasta	avohakattiin	
lajistolle,	muun	muassa	valkoselkätikalle,	elintärkeää	koivikkoa	laajasti	altaiden	ruoppausta	ja	
mudan	läjitysaluetta	varten.	 	



	
Tuore	ajoura	on	raivattu	karkealla	tavalla	Pensasniityn	koivikon	halki	avohakkuualueelle	
kohti	Sammalsillan	Viitalampareen–Lietelammien	ydinaluetta.	Maanmittauslaitoksen	
maastokarttaan	merkitty	virallinen	pitkospolku	(vas.)	hajotettiin	samassa	yhteydessä	
suurelta	osin.	Uhanalaisen	luontotyypin	koivuluhdan	halki	uurrettu	mutainen	ajoura	tärveli	jo	
tässä	vaiheessa	arvokkaan	luonnonmaiseman	kauneusarvot	täydellisesti	puhumattakaan	siitä,	
miten	kulkuväylän	jatkokäyttö	muuttaisi	ympäristön.	
Kuva	2015‐10‐12	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Sammalsillan	alue	on	Tieokas‐yrityksen	lähin	ja	tärkein	luovan	työn,	tutkimusten	ja	
luontopalvelujen	kohde	ja	sellaisena	ensiarvoinen	luonnontilassaan,	tulevana	
luonnonsuojelualueena,	kuten	on	suunniteltu	Uudenkylän	osayleiskaavan	
Luontoselvityksessä.	Kohteen	turmeltuminen	vähäisessäkin	määrin,	saati	yllä	kuvatulla	
tavalla	laajasti,	voi	aiheuttaa	sen,	että	Sammalsillan	alue	ei	enää	voisi	toimia	tarkoituksessaan.	
	
Virkistys‐	ja	luontoelämysten	kohteen	menetys	ei	koske	pelkästään	Tieokas‐yrityksen	
palvelutoimintaa,	mikä	on	valtakunnallisesti,	jopa	kansainvälisesti	tunnettua	mm.	yksityisten	
luontoretkien	ansiosta.	Sammalsillan	alueelle	on	luonnonhoitohankkeessa	suunniteltu	
monipuolista	sosiaalista	virkistys‐	ja	elämyspalvelua	kaikkien	kansalaisten	tavoitettavaksi	
mm.	koulunuorisolle	ja	senioreille.	Palvelukeskuksena	toimii	jo	nyt	aivan	vieressä	Mannakoti	
kaikkine	mahdollisuuksineen,	mitkä	ovat	allassuunnitelman	vuoksi	uhattuina.	
	
Sammalsillan	alue	tunnetaan	ainutlaatuisella	tavalla	koko	valtakunnassa,	se	ei	todellakaan	ole	
mikä	tahansa	paikka.	Sylvöjärven	rantamalta	on	lähetetty	vuosien	aikana	ja	yhä	vielä	Radio	
Suomen	kautta	monet	kokoillan	Luonto‐Suomi	‐lähetykset.	Niiden	aiheina	ovat	milloin	
tunnelmakuvauksina	ainutlaatuisen	hiljainen	äänimaisema,	toisinaan	taas	tähtitaivaan	ilmiöt	
–	molemmat	vailla	kaikkialle	tunkeutuvaa	ääni‐	ja	valosaastetta	–	tai	perinteinen	
eräruokakulttuuri	tai	reportaaseina	yleensä	luonnon	vuodenaikaisilmiöt,	kuten	laaja	



talvitulva	ja	alkukesän	lintukonsertti.	Metsäluonnon	arvokkaita,	uhanalaisia	elinympäristöjä	
on	valo‐	ja	elokuvattu	koulutusvideoille	usean	kerran	valtakunnalliseen	käyttöön.	
Lintupaikkana	ja	elämyskohteena	Sammalsillan	luonnonsuojelualue	tunnetaan	lisäksi	
Tieokas‐yrityksen	opastamilta	linturetkiltä	omakohtaisesti	Suomen	ja	maailman	kaikkein	
arvovaltaisimmissa	piireissä	monen	vuoden	ajalta.	
	
Oma	lukunsa	Sammalsillan	alueella	on	Tieokas‐yrittäjän	tähän	mennessä	55	vuoden	ajan	
kestänyt	havainnointitoiminta.	Sinä	aikana	luonnon	ilmiöt	on	dokumentoitu	kaikissa	
muodoissaan	sanoin	ja	kuvin	tavalla,	mille	Nastolassa	ei	ole	vertaa.	Tämän	ansiosta	
Sammalsillan	alueen	luonnon‐	ja	kulttuurihistoria	on	pitäjän	parhaiten	tallennettu	1960	
alkaen	ainutlaatuisella	tavalla.	Aineistoa	sisältyy	tähänkin	kirjoitukseen,	mikä	tässä	muodossa	
ei	edes	olisi	ollut	mahdollinen	ilman	vuosikymmenten	työtä	(LIITE	s.	32‐78).	
Lintuhavainnoista	on	esimerkkejä	myös	viime	vuosilta	(LIITE	s.	79‐100).	Jo	näihin	verraten	
Ramboll‐konsultin	käväisytiedoilla	Sammalsillan	alueen	kosteikkolinnuista	2015	on	vain	
kevyesti	viitteellinen	merkitys,	vaikka	ELY	niitä	tarkasti	siteeraa.	

	
Näyttävä	esimerkki	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	pitkäaikaisesta	ammattitoiminnasta	
Sammalsillan	alueen	kuvaamiseksi	on	valokuvanäyttely	"Sammalsiltakuvitelma"	2009	
Mannan	Luontokeskuksessa,	mihin	tekijä	luovutti	kuva‐	ja	tietoaineiston	(LIITE	s.	101‐109).	
Näyttelyselosteen	mukaan	"valokuvat	esittävät	Sylvöjärven	eteläpäässä	sijaitsevan	
Sammalsillan	kosteikon	luontoa	ja	elämää	vuosikymmenten	ajalta.	Ohjelmaan	sisältyy	
opastettu	retki	uudella	luontopolulla.	Sylvöjärvi	ja	Heinolantie	liittävät	yhteen	Uudenkylän,	
Toivonojan,	Immilän	ja	Arrajoen	kulttuurimaisema‐alueet.	Sylvö	paikannimenä	on	
maassamme	yhtä	ainutkertainen	kuin	Sammalsilta	ja	Heinolantie	sijallansa	vuosisatojen	
takaa.	Luonnon	ja	ihmisen	luoma	Nastolan	merkittävin	maisemakokonaisuus	on	enemmän	
kuin	osiensa	summa	–	Sylvöjärven	kulttuurimaisema‐alue.	Sammalsiltakuvitelma‐
valokuvanäyttely	kuvastaa	Uudenkylän	Kuninkaanharjulta	Järvi‐Suomeen	avautuvan	
kulttuurimaiseman	kokonaisuudeksi	yhdistävää	historiallista	kertomusta	menneestä	meidän	
aikaamme."	 	



	
Tulva	on	asettunut	tukevasti	talveksi	uhanalaiselle	luontotyypille,	Pensasniityn	koivuluhdalle.	
Runsaiden	syyssateiden	jälkeen	jäätynyt	tulvakansi	säilyy	kevääseen	asti.	Tulva	kuuluu	
Sammalsillan	kosteikon	luonnollisiin	vuodenaikaisvaiheisiin	ja	lisää	monimuotoisuutta.	
Tässä	paikassa	on	tehty	radio‐ohjelma	talvitulvasta,	toimittajana	Yleisradion	tuottaja	
Asko	Hauta‐aho	ja	asiantuntijana	kuvaaja.	
Kuva	2008‐12‐28	Markku	Sakari	Meriluoto.	

Sammalsillan	alueen	kulttuurisiin	merkityksiin	kuuluu	runsaasti	käytetty	virallinen	
pitkospolku,	minkä	varrella	voi	tutustua	Nastolan	arvokkaimman	kosteikon	
monimuotoisuuteen,	tässä	Sammalsillanojan	sillalla	katseet	kohdistettuna	Lietelammien	
ytimeen	direktiivilajien	asuinalueelle.	Tieokas	on	järjestänyt	tilattuja	luontoretkiä	
asiantuntijaopastuksin	Sammalsillan	alueella	vuosien	ajan	valtakunnan	korkeimmalle	ja	
kansainväliselle	tasolle	asti.	Tästä	paikasta	on	vastaavia	valokuvia	levinnyt	ympäri	maailman.	
Kuva	2009‐07‐07	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Kaupparekisterissä	luetelluilla	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	toimialaan	kuuluvilla	tehtävillä	
on	ollut	ja	on	yhä	suora	yhteys	Sammalsillan	alueeseen,	sen	luontoon	ja	tilaan.	Yhteys	syntyi	jo	
1960	eli	55	vuotta	sitten,	mistä	alkaen	Tieokas,	aluksi	luonnon‐	ja	lintuharrastajana,	nykyisin	
elinkeinonharjoittajana,	on	koonnut,	kirjoittanut,	valokuvannut	ja	dokumentoinut	
Sammalsillan	alueen	luontotietoja	kattavammin	kuin	kukaan	muu.	Kaikki	mitä	Sammalsillan	
alueella	on	tapahtunut	ja	tapahtuu,	vaikuttaa	Tieokkaan	asiantuntijatyöhön,	minkä	tuloksena	
on	tekeillä	Sammalsilta‐kirja.	Siinä	kuvataan	tämä	oikeusprosessikin	kaikkine	vaiheineen.	
	
Sammalsillan	alueen	luontoa	Asiantuntijayritys	Tieokas	on	käsitellyt	monipuolisesti,	
ammatillisesti	tähänkin	asti,	kuten	tästä	koosteesta	ilmenee.	Se	osoittaa,	että	Tieokas	omasta	
eettisestä	ja	ammatillisesta	lähtökohdastaan	on	asianosainen	Sammalsillan	alueen	tilaan	ja	
tulevaisuuteen,	tällä	kerralla	ympäristötaistelussa	viranomaistoiminnan	virheiden	esille	
tuojana	ja	oikeuden	vaatijana.	Taistelu	Sammalsillan	alueen	luonnonarvojen	puolesta	
vertautuu	maankuulun	Tapperin	taiteilijaperheen	1960‐luvulla	käymään	koskisotaan:	
	
Maaseudun	sähköistyksen	yhteydessä	päätettiin	voimalaitoksen	rakentamisesta	[Saarijärven]	Leuhunkoskeen.	
Tapperin	perhe	kävi	oikeustaisteluun	kosken	valjastamisen	tuomista	haitoista.	Aineellisten	vahinkojen	lisäksi	
taiteilijaveljesten	(Marko,	Harri	ja	Kain)	vanhemmat	Aino	ja	Vihtori	Tapper	vaativat	korvausta	maiseman	
muutoksesta.	Saarijärven	koskisota	oli	ensimmäinen	yleistäkin	merkitystä	saanut	kannanotto	luonnon	ja	
maiseman	henkisten	arvojen	puolesta	ja	nosti	ensimmäisenä	huomion	kohteeksi	luonnonarvot	ja	niiden	
haitallisen	muutoksen	vaikutuksen	taiteelliseen	työskentelyyn.	
	
Taiteellinen	luominen	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	toimialana	on	erittäin	merkittävä	
asianosainen	Sammalsillan	alueen	luonnossa	ja	nyt	sen	tuhoisassa	muutoksessa,	jopa	lopulta	
korvausperusteisesti	Tapper‐ennakkotapauksen	mukaisesti.	
	
Sammalsilta‐tietokirja	
	
55	vuoden	aikana	kertyneestä	ainutlatuisesta	tietoaineistosta	Asiantuntijayritys	Tieokas	
valmistelee	tietokirjaa.	Sen	tärkeintä	ja	kiinnostavinta	antia	ovat	omien	luontoretkien	
elämykset	ja	havainnot	luonnonsuojelualueeksi	kehittyneessä	tavattoman	monimuotoisessa	
kosteikko‐ympäristössä,	mitä	lajirunsaudessa	ja	vaikeakulkuisuudessa	on	julkisesti	verrattu	
"Amazonasin	viidakkoon".	Jos	allashanke	toteutuu,	kirjasta	tulee	historiateos,	muuten	
epäilemättä	merkittävä	houkutin	retkeilijöille	tutustua	kosteikkoon,	minkä	luonnon	ja	
kulttuurin	historia	sisältää	ällistyttävän	runsaita	aineksia.	
	
TYLA:	
Yrityksille	ei	ole	varattu	lainsäädännössä	samanlaista	asemaa	kuin	yhdistyksille	ja	säätiöille,	
jotka	toimialueellaan	edistävät	luonnon‐	ja	ympäristönsuojelua.	
	
Muun	muassa	luontotieto	ja	ympäristönhoito	mainitaan	kaupparekisterissä	Asiantuntijayritys	
Tieokkaan	toimialoina.	TYLA	ei	selvästikään	tunne	käytännön	toimintaa	eikä	etenkään	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	työhistoriaa	luonnon‐	ja	ympäristönsuojelussa.	Nämä	asiat	
paremmin	tuntien	TYLA	ehkä	ei	olisi	ryhtynytkään	kiistelemään	asiasta.	Lisäksi	Nastolassa	ei	
ole	koskaan	ollut	sellaista	järjestöä	(luonnonsuojeluyhdistystä,	kyläyhdistystä,	seuraa	tms.),	
mikä	olisi	toiminut	ympäristön,	luonnon	ja	sen	suojelun	hyväksi;	maakunnallinen	Päijät‐
Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	on	eri	asia.	Asiantuntijayritys	Tieokas	on	käytännössä	
yhden	miehen	luonnonsuojeluyhdistys	kotiseudullaan	ja	laajemminkin	siksi,	että	esimerkiksi	
Nastolan	"virallisen"	luonnonsuojeluyhdistyksen	toiminta	on	vuosikymmenet	ollut	
merkityksetöntä.	 	



Asiantuntijayritys	Tieokas	on	1970‐luvulta	alkaen,	jo	ennen	yrittäjän	metsänhoitajaksi	
valmistumista	1982,	toiminut	yksityisesti	ja	2005	alkaen	yrityksenä	monenlaisissa	
alkuperäisen	luonnon‐	ja	ympäristönsuojeluhankkeissa.	Vaikuttamisen	tuloksena	on	tähän	
mennessä	noin	400	lopullisesti	suojeltua	(valtion	luonnonsuojelutarkoituksiin	ostamaa)	
hehtaaria	Päijät‐Hämeessä,	Uudellamaalla	ja	Kymenlaaksossa.	Ensimmäinen	saavutus	oli	
Orimattilan	Lakeassuon	arvokkaan	lintukohteen	(39	ha)	pelastaminen	metsäojitukselta	1970‐
luvun	alussa	(http://www.tieokas.fi/Lakeassuon_luonnonsuojelualue.pdf).	Väliin	mahtuu	
suurin	saavutus,	kaksiosainen	luonnonsuojelualue	Iitin–Heinolan	Konnivedellä,	yhteensä	229	
ha.	Ajankohtainen	asia	on	estää	Uudessakylässä	Huhmarmäen	ja	Nastolassa	Montarin	
kaatopaikkojen	rakentaminen	arvokkaalle	luontoalueelle.	Kansalaistaistelua	johtaa	
Asiantuntijayritys	Tieokas	(http://www.tieokas.fi/YVA.pdf).	Viimeisin	lopullinen	saavutus	on	
Iitin	Löllänvuoren	luonnonsuojelualue	30,5	ha	(http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf).	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	on	ollut	näissä	hankkeissa	aloitteentekijä,	käytännön	toimija	ja	
neuvottelija	tavalla,	mikä	on	johtanut	luonnolle	myönteiseen	lopputulokseen	ja	ollut	yleensä	
kaikille	osapuolille	suotuisa.	Nämä	luonnon‐	ja	ympäristönsuojelun	saavutukset	on	
kokonaisuutena	kuvattu	tuoreessa	käsikirjoituksessa.	
	
Mikään	näissä	vuosikymmenten	aikana	onnistuneissa	hankkeissa	asianosainen	viranomais‐	
tai	muu	taho	(ministeriö,	maakunnan	liitto,	kunta,	ympäristö‐/ELY‐keskus	tai	vastaava)	ei	
koskaan	ole	asettanut	kyseenalaiseksi	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	tai	sen	edeltäjän	
yksityishenkilön	toimintaa	luonnon‐	ja	ympäristönsuojelun	hyväksi	ja	siihen	liittyvää	
asianosaisen	asemaa	tai	puhevaltaa	–	ennen	kuin	nyt	vasta	paradoksaalisesti	nämä	kaksi	
ympäristöviranomaista,	TYLA	ja	ELY	ja	lisäksi	Nastolan	kunta.	Niiden	käyttäytyminen	taas	
perustuu	monenlaisiin	tässä	osoitettaviin	virheellisyyksiin	säädösten	noudattamisessa	tai	
soveltamisessa	tai	muussa	moitittavassa	katsannossa.	
	
ELY:	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellisellä	yhdistyksellä	on	periaatteessa	hallintopakkoasiassa	vesilain	
mukaan	vireillepano‐oikeus	Päijät‐Hämeen	alueella	toimivana	ympäristön‐	ja	luonnonsuojelua	
edistävänä	rekisteröitynä	yhdistyksenä.	Hallintopakkoasian	vireillepanoa	ei	kuitenkaan	ole	
mainittu	keinoissa,	joita	yhdistys	sääntöjensä	mukaan	käyttää	tarkoituksensa	toteuttamiseksi.	
Tulkinnanvaraiseksi	jää,	voiko	yhdistys	toimia	säåntöjensä	puitteissa	hallintopakkoasiassa	
vireillepanijana.	
	
Käsittelen	vielä	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	yhdistyksen	(PHLY)	asianosaisuutta	
yhdistyksen	jäsenen	(vuodesta	1971)	ominaisuudessa	siksikin,	että	monessa	em.	
työhistoriaan	sisältyvässä	taistelussa	mukana	on	ollut	ansiokkaasti	myös	PHLY.	Sääntöjensä	
mukaan	yhdistyksen	tarkoituksena	on	edistää	toiminta‐alueellaan	...	luonnon‐	ja	
ympäristönsuojelua	sekä	kestävää	kehitystä.	Tarkoituksensa	toteuttamiseksi	yhdistys	...	tekee	
aloitteita	ja	esityksiä	sekä	antaa	lausuntoja	...	ja	toteuttaa	suojeluprojekteja.	
	
Esitetty	näkemys,	että	esimerkiksi	hallintopakkoasian	viereillepano	ei	sisältyisi	
yhdistysrekisterissä	hyväksyttyihin	toiminnan	tarkoituksen	toteuttamisen	keinoihin	on	
lievästi	sanottuna	erikoinen	ja	tarkoitushakuinen	ja	voidaan	varmasti	jättää	omaan	arvoonsa.	
Jäsenen	näkemyksen	mukaan	PHLY	on	tässä	edistänyt	luonnon‐	ja	ympäristönsuojelua	sekä	
kestävää	kehitystä	ja	toteuttanut	osaltaan	Sammalsillan	alueen	suojeluprojektia	ja	siinä	
tarkoituksessa	antanut	asiantuntijalausunnon,	minkä	laatu	ylittää	suuresti	TYLAn	ja	ELYn	
tiedon	tason,	mitä	tietysti	on	vaikea	myöntää.	 	



TYLA:	
Markku	Meriluodon	kanssa	pidettiin	maastokatselmus	syksyllä	2014[‐09‐01],	jolloin	hänen	
ehdotukset	[po.	ehdotuksensa]	hankkeen	muutostarpeista	käytiin	läpi	maastossa.	Katselmuksen	
pohjalta	luvattiin	selvittää	vielä	kertaalleen	vaihtoehtoa	toteuttaa	kosteikko	patoamalla,	vaikka	
tätä	oli	käyty	jo	läpi	aiemminkin.	
	
Tässä	maastokatselmuksessa	TYLA	jo	tunnusti	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	asiantuntijan	ja	
asianosaisen	aseman,	mitä	jälkiselityksin	on	turha	kiistää.	Asiantuntijayritys	Tieokas	esitteli	
kosteikon	rakentamiseksi	vaihtoehtonsa,	missä	on	kaksi	syvää	allasta.	Ne	sitten	
rakennettiinkin	juuri	Tieokkaan	esittämiin	paikkoihin,	tosin	paljon	pienempinä,	mikä	kavensi	
olennaisesti	monimuotoisuusvaikutuksia.	
	
Tieokas	osallistui	siis	vahvasti	allassuunnitteluun	ja	sai	läpi	useita	tärkeitä	vesiteknisiä	ja	
luonnonsuojelullisia	parannuksia	lopulliseen	suunnitelmaan	asiantuntemuksellaan,	mihin	
kuuluu	mm.	limnologian	yleisopinnot	H	
	
ASIANOSAINEN	/	JÄÄVI	
	
TYLA:	
Nastolan	kunnan	Tekninen	lautakunta	teki	11.2.2014	yksimielisen	myönteisen	päätöksen	
kosteikon	rakentamisesta.	
	
Pyydän,	että	AVI	ottaa	huomioon,	että	Nastolan	teknisen	lautakunnan	puheenjohtaja	teki	
(luottamushenkilön	asemassa)	virkavirheen,	kun	ei	jäävännyt	itseään	päätöksenteosta.	Hän	
on	räikeästi	jäävi,	koska	rajanaapurina	omistaa	maata	Sammalsillansuon	vieressä	itäpuolella	
hankealueella.	Altaita	ruopattiin	ja	mutaa	läjitettiin	puheenjohtajan	omistamalle	Peltokallion	
tilalle	maa‐aineksen	myöhempää	maanviljelyskäyttöä	varten.	Lisäksi	hän	sai	huomattavia	
etuuksia	ottamalla	haltuunsa	isot	kasat	raivauspuustoa	navetan	lämmitystarpeiksi.	

	



Sammalsillan	alueen	Pensasniityn	uhanalaisen	luontotyypin	koivuluhdan	puustoa	Nastolan	
kunnan	teknisen	lautakunnan	Peltokallion	tilan	pihassa.	Allasalueen	avohakkuun	yhteydessä	
raivattiin	puutavaran	kuljetusta	varten	ajoura	uhanaalaisen	luontotyypin	koivuluhdan	halki	
Sammalsillantielle.	Ajouraa	pitkin	Nastolan	kunnan	teknisen	lautakunnan	puheenjohtaja	
kuljetti	hakatun	puutavaran	tilalleen	navetan	lämmitystarpeiksi.	
Kuva	2015‐10‐12	Markku	Sakari	Meriluoto.	

	
Peltokallion	tilan	niitylle	altaasta	6	ruopattu	mutavalli	ennen	levitystä	maanomistajan,	
Nastolan	teknisen	lautakunnan	puheenjohtajan	pelloille.	Ruoppauksen	jälkeen	puheenjohtaja	
levitti	läjitysmaat	käyttöönsä	pelloilleen	allasalueen	viereen.	
Kuva	2015‐11‐29	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Nastolan	kunnan	teknisen	lautakunnan	päätös	2014‐02‐11	Sammalsillan	kosteikon	
rakentamisesta	syntyi	siis	virheellisessä	järjestyksessä	puheenjohtajan	ollessa	jäävi	ja	siten	
estynyt	asian	käsittelyyn.	Tietämättömyydestä	tai	ymmärtämättömyydestä	ei	ollut	kysymys,	
koska	ao.	on	toiminut	pitkään	valtuutettuna	ja	teknisen	lautakunnan	jäsenenä	ja	
puheenjohtajana.	Kysymys	oli	puhtaasti	huomattavan	oman	edun	tavoittelusta.	Vähintään	
lautakunnan	esittelijän,	teknisen	johtajan	Risto	Helanderin	olisi	pitänyt	jäävätä	puheenjohtaja	
päätöksenteosta,	joten	myös	tekninen	johtaja	syyllistyi	virkavrheeseen.	
	
Vaikka	päätöspykälän	valitusaika	on	ohi,	vaadin	että	AVI	käsittelee	päätösmenettelyn	ja	
ryhtyy	tarvittaviin	toimiin	asianosaisten	suhteen,	koska	oikeudellisesti	päätös	on	laiton.	Tässä	
asiassa	kaikki	osapuolet	pelasivat	yksissä	tuumin	säädöksistä	piittaamatta.	Esimerkiksi	
Asiantuntijayritys	Tieokas	ei	voinut	puuttua	menettelyyn,	koska	silloin	vielä	ei	ollut	tarkoin	
tiedossa,	millaisen	ja	miten	suuren	hyödyn	puheenjohtaja	lopulta	allashankkeesta	saisi.	
Virkavastuulla	toimivan	luottamushenkilön	virhe	paljastui	vasta	altaiden	ruoppausvaiheessa	
ja	niiden	valmistuttua.	
	
Tämäkin	yksityiskohta	kuvastaa,	miten	viranomaiset,	luottamushenkilöt	ja	muut	asianosaiset	
toimivat	omavaltaisesti	allashankkeen	eri	vaiheissa.	
	
Em.	vastapuolten	lausumat	tulee	hylätä	perusteettomina	ja	asiantuntemattomina	ja	siksikin,	
että	nimenomaan	ympäristöasioissa	asianosaisuuden	käsite	de	facto	on	kaiken	aikaa	
laajentunut,	ja	päinvastoin	todeta	Tieokkaan	(ja	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	yhdistyksen)	
kumoamaton	asianosaisen	asema	tässä	esitetyin	perustein.	 	



2.	VESITALOUSHANKE	
	
TYLA:	
Kyseessä	ei	ole	vesitaloushanke.	Vesilakia	sovelletaan	vesitalousasioissa,	jollainen	tämä	vesistön	
ulkopuolella	toteutettava	kosteikkohanke	ei	ole.	Vesitaloushankkeella	on	oltava	
lupaviranomaisen	lupa,	jos	se	voi	muuttaa	vesistön	asemaa,	syvyyttä,	vedenkorkeutta	tai	
virtaamaa,	rantaa	tai	vesiympäristöä	taikka	pohjaveden	laatua	tai	määrää.	Hakijat	ovat	
yrittäneet	saada	hankkeen	näyttämään	vesistöhankkeelta	laskemalla	hankealueen	valuma‐
alueeseen	mukaan	mielivaltaisesti	myös	alapuolisia	maa‐	ja	vesialueita.	Toimenpidealueen	
yläpuolinen	valuma‐alue	on	alle	10	km2,	eikä	suurempikaan	valuma‐alue	toisaalta	muuttaisi	
ojia	vesistöiksi.	
	
ELY:	
ELY‐keskuksen	lausunnossa	todettiin,	ettei	hankkeelle	tarvitse	hakea	lupaa.	
	
LIITE	s.	7‐8	(TYLA,	taulukko):	"Valuma‐alue	on	kooltaan	8,48	km2."	
LIITE	s.	11	(TYLA):	"Kohteeseen	laskevien	uomien	valuma‐alueen	pinta‐ala	on	alle	10	km2,	
minkä	vuoksi	niitä	ei	luokitella	puroiksi	tai	joiksi."	
LIITE	s.	1	(ELY):	"Kosteikkoon	laskevan	uoman	valuma‐alue	on	kooltaan	noin	8,48	km2."	
LIITE	s.	4	(ELY):	"Vesilain	kannalta	tarkasteltuna	toimenpidepyynnön	perusteluissa	esitetyt	
seikat	eivät	muuta	kosteikon	rakentamista	koskevasta	suunnitelmasta	31.8.2015	annetussa	
lausunnossa	esitettyä	näkemystämme,	että	hanke	ei	edellytä	vesilain	mukaista	lupaa.	
Hankealueen	yläpuolinen	valuma‐alue	on	alle	10	neliökilometriä,	eikä	kyseessä	ole	siis	vesistö	
..."	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	katsoo,	että	allashanke	kohdistuu	vesistöön	ja	on	vesilain	
määrittelemä	vesitaloushanke	tässä	esitettävin	perustein.	
	
Vastapuolten	näkemys	on	huolellisesti	yksissä	tuumin	harkittu	ja	Sammalsillan	kosteikon	
toteutus	rakennettu	kokonaan	sen	varaan,	että	vesilain	säädökset	eivät	koske	allashanketta.	
Näkemyksen	muotoiluun	ovat	osallistuneet	yhteisesti	kaikki	osapuolet	(Nastolan	kunta,	TYLA,	
ELY	ja	jopa	Nastola‐seura).	Näkemys	sallisi	käytännössä	tehdä	Sammalsillan	kosteikossa	mitä	
rakennustöitä	vain.	Tällöinkin	on	kuitenkin	voimassa	luonnonsuojelulainsäädäntö,	mitä	on	
rikottu	useassa	kohdin	siitä	riippumatta,	miten	osapuolet	ovat	mielivaltaisesti	halunneet	
ohittaa	vesilainsäädännön.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	katsoo	ja	todistaa,	että	Sammalsillan	kosteikon	rakentaminen	on	
vesitaloushanke,	mikä	vaatii	vesilain	mukaisen	lupamenettelyn.	Lupamenettelyn	
kiertämiseksi	ja	siten	kaiken	julkisuuden	välttämiseksi	hanke	on	virheellisesti	ja	säädösten	
vastaisesti	naamioitu	"ojien	kaivamiseksi".	Em.	osapuolet	ovat	näin	ollen	menetelleet	
tarkoituksensa	toteuttamiseksi	yksissä	tuumin	todella	tuomittavalla	tavalla	sekä	juridisesti	
että	viranomaiset	myös	moraalisesti.	
	
Miksi	näin	on	tehty?	Siksi,	että	edeltäkäsin	osapuolet	pitivät	varmana,	että	Asiantuntijayritys	
Tieokas	suhtautuu	kielteisesti	hankkeeseen	ja	ryhtyy	toimimaan	sitä	vastaan	ainakin	
korjausten	aikaansaamiseksi	–	kuten	ryhtyikin.	Osapuolet	tunsivat	Asiantuntijayritys	
Tieokkaan	esityksen	Sammalsillan	luonnonsuojelualueesta:	 	



http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf	
http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf	
Esitys	on	ollut	julkinen	jo	2012‐09‐19	alkaen,	jolloin	Asiantuntijayritys	Tieokas	antoi	
lausunnon	Päijät‐Hämeen	maakuntakaavaluonnoksesta,	ja	sen	jälkeen	edelleen	Uudenkylän	
osayleiskaavatyön	eri	vaiheissa,	alkaen	ensimmäiseen	luonnokseen	2013‐10‐10	annetusta	
lausunnosta.	
	
Osapuolet	arvelivat,	että	allashanke	ei	onnistu,	jos	Sammalsillalle	perustetaan	
luonnonsuojelualue,	ja	suunnittelivat	toimensa	tämän	ajatuksen	pohjalta.	Uudenkylän	
osayleiskaavan	Luontoselvityksessä	FCG‐konsultti	totesi	Sammalsillan	alueen	
valtakunnallisesti	arvokkaaksi	kosteikoksi,	mikä	kiihdytti	vastatoimia.	Niitä	johti	paikan	
päältä	Nastolan	teknisen	lautakunnan	puheenjohtaja,	joka	hankkeen	myöhemmissä	vaiheissa	
luottamushenkilön	virka‐asemaansa	väärinkäyttäen	hankki	runsaasti	yksityistä	etua,	kuten	
tässä	todistetaan.	Alusta	alkaen	toiminta	oli	juridisesti	epäilyttävää	ja	moraalisesti	kelvotonta.	
	
Jo	ensimmäinen	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	yhteydenottoni	viranomaiseen	paljasti	
hanketahon	taktiikan,	kun	moitin	valmistelua.	
	
Ratkaiseva	keskustelu	asian	vaiheissa	käytiin	2014‐09‐01	tutustumiskäynnillä	Sammalsillan	
allasalueelle.	Keskusteluun	osallistuivat	allekirjoittanut	Asiantuntijayritys	Tieokas	sekä	
Lahden	seudun	ympäristöpalveluista	(TYLA)	vesiensuojelupäällikkö	Ismo	Malin	ja	
vesiensuojelusuunnittelija	Matti	Kotakorpi.	Siihen	mennessä	olin	saanut	tietooni	alustavan	
allassuunnitelman	ja	laatinut	oman	vastaehdotukseni.	
	
Kierroksella	Sammalsillan	kosteikossa	emme	päässeet	yhteisymmärrykseen	tavoitteista,	
joista	tärkeimpänä	pidin	eriyisen	lajiston	ja	muun	valtakunnallisesti	arvokkaan	luonnon	
turvaamista	Uudenkylän	osayleiskaavan	Luontoselvityksen	ja	omien	havaintoperustelujeni	
mukaisesti.	Retkeily	päättyi	kysymykseeni:	"Mitä	tapahtuu,	jos	en	hyväksy	allassuunnitelmaa	
ja	valitan	siitä	aluehallintovirastoon?"	Malin	vastasi:	"Siinä	tapauksessa	hanke	raukeaa."	
	
Näin	yksinkertaisesti	asia	ei	kuitenkaan	ratkennut.	Päinvastoin,	em.	keskustelun	jälkeen	jatkui	
huolellisesti	salattu	viranomaisvalmistelu	sen	varmistamiseksi,	että	altaat	voitaisiin	ruopata	
niin,	että	kukaan	(eli	Asiantuntijayritys	Tieokas)	ei	pääsisi	siihen	puuttumaan.	
Viranomaismenettelyyn	kuului	keksiä	sellainen	suunnitelmaperusta,	että	vesilain	lupaa	
kuulutusmenettelyineen	(11	luku)	ei	tarvittaisi.	Siksi	suunnitelma‐alue	rajattiin	todellisuuden	
vastaisesti	niin,	että	voitaisiin	osoittaa,	että	1)	hankkeen	valuma‐alue	ei	muodosta	vesistöä,	
mikä	vaatisi	lupamenettelyn,	ja	että	2)	rakennustyö	ei	ole	ruoppausta,	mikä	myös	vaatisi	
lupamenettelyn.	Keksityn	suunnitelmaperustan	Tieokas	osoitti	myöhemmin	virheelliseksi,	
kuten	tästä	asiakirjasta	ilmenee.	
	
Sammalsillansuon	alueen	määrittely	
	
Käytän	tässäkin	asiakirjassa	allaolevasta	kartasta	ilmenevää	Sammalsillansuon	alueen	
paikannimistöä	ja	määrittelyä,	mikä	vaikuttaa	käsitteen	vesistö	sisältöön:	



	



Sammalsillan	alueen	paikannimikartan	(yllä)	laadin	1960‐luvun	vesistöjärjestelyn	jälkeen.	
Valtaojien	kaivu	muutti	maisemaa,	mitä	kuvaavat	esimerkiksi	paikannimet	Pensasniitty	–	
alkuun	avoluhta	–	ja	Pensastoalue	–	alkuun	pensasluhta.	Molemmissa	kasvaa	nykyisin	
koivuluhta,	kaikki	uhanalaisia	luontotyyppejä.	Alkuperäiset	nimet	olen	kuitenkin	säilyttänyt	
halki	vuosikymmenten,	jotta	havainnot	ovat	vertailukelpoisia.	
	
Vesistö	
	
Vesistö	on	vesilain	avainmääritelmiä	ja	keskeinen	etenkin	tässä	tapauksessa,	missä	vesistö	on	
määritelty	virheellisin	perustein.	
	
Allaoleva	kartta	osoittaa,	että	SAMMALSILLANTIE	EI	OLE	SAMMALSILLANSUON	
LUONNONTIETEELLINEN	RAJA,	vaan	Sammalsillansuo	ulottuu	Sylvöjärven	eteläpäässä	
Sammalsillanlahden	itärannalle	(Itäluhta)	ja	etenkin	pitkälle	länsirannalle	(Länsiluhta).		
	
Kertakävijän,	jolla	ei	ole	luonnonhistoriallista	paikallistuntemusta,	käsitystä	Sammalsillan	
kosteikosta	on	eniten	vääristänyt	Sammalsillantie,	mikä	kulkee	Sammalsillansuon	
pohjoisosan	poikki	itä‐länsisuunnassa.	Sammalsillantie	rakennettiin	aikana	1875–1910,	
minkä	vuoden	kartasta	Sammalsillansuo	hahmottuu	vielä	ilman	silloin	uudehkon	tai	aivan	
uuden	Sammalsillantien	vaikutusta:	

	
Sammalsillantie	Sammalsillansuon	poikki	Sylvöjärven	eteläpäässä	(vrt.	s.	47,	49‐50).	
Punainen	nuoli:	Kurenoja	1910.	Sininen	viiva:	Kurenoja	nykyisin.	Tiluskartta	1910.	
Lähde	Kansallisarkisto	/	Sammalsilta‐raportti	2004.	 	



ELY	lausunnossaan	(LIITE	s.	2‐3)	sotkee	myös	Sammalsillan	kosteikon	määrittelyn	
verratessaan	konsulttien	Ramboll	ja	FCG	luontoselvitysten	tuloksia.	ELYn	mukaan	"FCG:n	
Luontoselvityksessä	(Uudenkylän	osayleiskaavaa	varten)	"...	arvokkaaksi	luokiteltu	kosteikko	
käsittää	myös	Sylvöjärven	etelä‐	ja	lounaisrannat	ja	on	siten	laajempi	kuin	pelkkä	
Sammalsillansuon	kosteikko",	mutta	"Ramboll‐selvitys	rajoittui	nimenomaan	allasalueeseen."	
	
Päinvastoin,	FCG‐konsultin	Luontoselvityksen	mukainen	kosteikko	on	juuri	oikea	
luonnontieteellinen	Sammalsillansuon	alue	ja	selvityksen	tulokset	siten	relevantteja	
osoittamaan	luonnonarvot.	Sen	sijaan	Ramboll‐konsultti	typistää	virheellisesti	
Sammalsillansuon	koskemaan	vain	Sammalsillantien	eteläpuolista	aluetta,	vaikka	hän	liikkui	
myös	Sammalsillansuon	pohjoisosassa	Sylvöjärven	eteläpään	pihtimäisellä	luhtavyöhykkeellä,	
käsitellen	sitä	kuitenkin	erillisenä	Sammalsillansuosta.	
	
Nykyiseen	Maanmittauslaitoksen	maastokarttaan	(alla)	olen	karkeasti	rajannut	punaisella	
Sammasillansuon	(eli	Sammalsillan	alueen)	luonnontieteellisin	perustein.	Kartta	osoittaa,	että	
SAMMALSILLANTIE	EI	OLE	SAMMALSILLANSUON	LUONNONTIETEELLINEN	RAJA,	vaan	
Sammalsillansuo	ulottuu	Sylvöjärven	eteläpäässä	Sammalsillanlahden	itärannalle	(Itäluhta)	ja	
etenkin	länsirannalle	(Länsiluhta).	Kertakävijälle	kuten	allassuunnittelijalle	ja	Ramboll‐
konsultille	Sammalsillantie	kuitenkin	näyttäytyy	virheellisesti	Sylvöjärven	ja	
Sammalsillansuon	rajana.	Käsitys	on	luonnontieteellisesti	väärä	ja	se	vääristää	myös	TYLAn	
allassuunnitelman	ja	Ramboll‐lajistoselvityksen	perusteet	mm.	valuma‐alueiden	ja	käsitteen	
vesistö	sisällön	määrittelyssä.	



	
	
Maastokartan	merkit	eivät	kaikin	osin	tai	ajoin	vastaa	todellisuutta.	Esimerkiksi	Itäluhta	
Sammalsillanojan	suun	itäpuolella	ei	ole	"puuton	helppokulkuinen	suo",	vaan	tulva‐ja	
sadeaikaan	jopa	ylittämätön,	joten	se	pitäisi	merkitä	poikkiviivoin	vaikeakulkuiseksi	kuten	
suuri	osa	koko	Sammalsillan	kosteikkoa.	Sama	koskee	luoteeseen	työntyvää	suonosaa	
Länsiluhtaa	ja	vielä	suuremmassa	määrin	valtaojien	liittymässä	Lietelammia	eli	
direktiivilajien	viitasammakon,	saukon,	kurjen	ja	joutsenen	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkaa.	
Paksu	sininen	viiva	on	nykyinen	Kurenoja,	mikä	siis	laskee	lännestä	omalta	valuma‐alueeltaan	
Sammalsillansuolle.	Kurenojan	itäosa	eli	syvä	valtaoja	koskineen	on	vahvistettu	karttaan	
Sammalsillantien	viereen.	
	
Virheellisen	tulkintansa	perusteella	"ELY‐keskus	katsoo	kosteikon	luontoarvoja	
(po.	luonnonarvoja)	selvitetyn	riittävästi	eikä	vaadittu	katselmus	ole	tarpeen.	–	
Asiantuntijayritys	Tieokas	vaati,	että	AVI	velvoittaisi	ELYn	perehtymään	tässä	kirjelmässä	
osoitetuista	lähteistä	Sammalsillan	kosteikon	linnuston	ominaispiirteisiin	ja	oikaisemaan	
allassuunnitelmasta	suoraan	kopioidun	käsityksensä	ja	arvottamaan	uudelleen	sen,	millaiseen	
kosteikkoon	allassuunnitelma	kaikkine	tuhovaikutuksineen	kohdentuu.	 	

Itäluhta 

Länsiluhta 

Kurenoja 



Valuma‐alue	
	

	
Sammalsillansuon	valuma‐alue	(ohut	punainen	viiva:	allassuunnitelma),	mukana	myös	
karkeakorjattu	Kurenojan	valuma‐alue	(paksu	sininen	viiva:	Asiantuntijayritys	Tieokas).	
	
Vesistö	on	allashankkeessa	määritelty	virheellisesti	sen	vuoksi,	että	Sammalsillansuon	
vesistökokonaisuuteen	–	valuma‐alueeseen	–	Sylvöjärven	eteläpäässä	kuuluu	myös	
monihaarainen	karttapuro	Kurenoja.	Se	saa	alkunsa	Sylvöjärven	lounaispuolelta	Ensimmäisen	
Salpausselän	pohjoisrinteiltä	ja	laskee	Sammalsillansuolle	lännestä	–	alun	perin	nykyisen	
Sammalsillantien	eteläpuolella,	nykyisin	Sammalsillantien	pohjoisvierustaa	Länsiluhdan	
eteläpäässä	Sammalsillansaaren	vieressä.	 	



	
Kurenojan	valuma‐alue.	
	
Kurenoja	on	pelto‐ojia	lukuun	ottamatta	metsäosuuksilla	luonnontilainen,	arvokas	puro,	
minkä	alajuoksulla	sijaitsee	mm.	METSO‐luonnonsuojelualue,	puronvarsilehto	(punainen	
nuoli).	Kurenoja	sivuaa	Sammalsillan	alueella	(paksu	sininen	viiva)	myös	
Rantametsäsaarekkeen	vanhaa	hakametsää	moreenikannaksen	pikku	koskineen.		

	
Lisäys	Asiantuntijayritys	Tieokas:	
	 					Kurenoja	 	 																						2,6	km2	
Yhteensä	 	 	 																	11,08	km2	
	
Kurenojan	valuma‐alue	puuttuu	kokonaan	allassuunnitelmasta	(taulukko,	LIITE	s.	8),	mihin	
Asiantuntijayritys	Tieokas	on	karkeasti	korjannut	allassuunnittelijan	virheen.	Kurenojan	
valuma‐alue	2,6	km2	kasvattaa	Sammalsillansuon	valuma‐alueen	pinta‐alan	reilusti	yli	10	
km2:n	(11,08	km2).	Tätä	allassuunnittelija	ei	ole	tiennyt	tai	halunnut	ottanut	huomioon.	
Kysymyksessä	on	siis	vesilain	määrittelemä	vesistö,	valuma‐alue	vähintään	10	km2,	toisin	
kuin	allassuunnittelija	väittää,	määritelmän	vesistö	sisällöstä	johtuvine	velvoitteineen.



Kurenojan	koski	kuohuu	keväällä	Rantametsäsaarekkeen	(oik.)	moreenikannaksen	poikki	
Sammalsillantien	(vas.)	vieressä	ennen	kuin	laskee	länsipuolen	valuma‐alueen	vedet	
Sammalsillansuolle.	Koskiuoma	on	kivikko‐	ja	hiekkapohjainen.	
Kuva	1961	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Allassuunnitelman	tietoihin	valtaojien	valuma‐alueista	pitää	muutenkin	suhtautua	kriittisesti.	
Esimerkiksi	Sylvöjärven	kuormitustutkimuksessa	(Oy	Vesitekniikka	Ab	1982)	pelkästään	
Kuoppalanojan	valuma‐alueen	pinta‐alaksi	ilmoitetaan	9,5	km2.	Kaikesta	päätellen	
allassuunnittelijan	tavoite	on	ollut	kaikin	keinoin	saada	valuma‐alueen	pinta‐ala	jäämään	alle	
vesilain	vesistön	määritelmän	10	km2	jättämällä	laskelmasta	pois	Kurenojan	valuma‐alue.	
Tämä	vaikuttaa	ratkaisevasti	lupavaatimuksia	koskevaan	vesioikeudelliseen	käsittelyyn	eli	
aiheuttaa	lupavelvoitteen	vesilain	1	luvun	vesistön	määritelmän	perusteella.	



Rehevä	koivuluhta	Sammalsillansuon	Länsiluhdan	eteläpäässä	Rantametsäsaarekkeen	
edustalla	Kurenojan	suun	vieressä	on	metsälain	turvaama	erityisen	tärkeä	elinympäristö	ja	
uhanalainen	luontotyyppi.	Laidunnuksen	loputtua	pensasto	ja	korkea	ruohokasvillisuus	
valtasivat	myös	Länsiluhdan.	Tulvavaikutus	hävisi,	kun	Länsiluhdan	halki	kaivettiin	
valtaviemäri	talvella	1999‐2000.	Kuva	1990‐06‐10	Markku	Sakari	Meriluoto.	

	
Sammalsillansuon	Itäluhdan	kevättulva.	Itäluhta	on	laajin	vielä	melko	säännöllisesti	tulviva	
luonnontilainen	avoluhta	Sammalsillansuolla	ja	siksi	monimuotoisuudelle	merkittävä.	
Aikoinaan	kevättulva	nousi	mättäiden	päälle	ja	peitti	Sammalsillantien	saappaanvartta	
myöten,	vieläkin	toisinaan.	
Kuva	1974‐05‐02	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Edellä	esitetyn	perusteella,	toisin	kuin	allassuunnittelija	(LIITE	s.	1)	ja	viranomainen	(ELY	
LIITE	s.	4)	virheellisesti	esittävät,	rakennuskohde	on	vesistö.	Tämän	tosiasian	läpinäkyvä	
kiertäminen	osoittaa	epäluotettavaa	viranomaistoimintaa	kummaltakin	taholta,	erityisen	
tarkoitushakuisesti	paikalliset	olot	hyvin	tuntevalta	allassuunnittelijalta	vastoin	parempaa	
tietoaan.	
	
Vakava	viranomaistoiminnan	virhe	on,	että	ELY	lausunnossaan	ei	ota	huomioon	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	esittämää	korjattua	valuma‐alueen	pinta‐alaa	ja	sen	aiheuttamia	
oikeudellisia	vaatimuksia,	vaan	myötäilee	suoraan	allassuunnittelijan	väärää	laskelmaa.



3.	ALLASSUUNNITTELU	
	
TYLA:	
1.	Sammalsillansuon	kosteikkohankkeen	alkusysäyksenä	toimi	Nastola‐seuran	Lahden	seudun	
ympäristöpalveluille	osoittama	kirje	(4.2.2013),	jossa	toivottiin	kosteikkojen	ja	luonnon	
monimuotoisuuden	yleissuunnitelman	laatimista	Sylvöjärvelle.	Nastola‐seuran	toiveena	oli	
Sylvöjärven	rehevöitymisen	pysäyttäminen,	jossa	maatalouden	ravinnepäästöjä	vähentävät	
kosteikot	ovat	keskeinen	toimenpide.	Aloitteen	pohjalta	tilattiin	lopulta	kosteikkosuunnitelma	
Sammalsillansuolle	rakennettavasta	kosteikosta.	
	
2.	Markku	Meriluodon	kanssa	[pidetyn	katselmuksen]	pohjalta	luvattiin	selvittää	vielä	
kertaalleen	vaihtoehtoa	toteuttaa	kosteikko	patoamalla,	vaikka	tätä	oli	käyty	jo	läpi	
aiemminkin.	Patoaminen	on	normaalisti	ensisijainen	toteuttamistapa	kosteikoille,	ja	myös	tässä	
tapauksessa	niin	olisi	tehty,	mikäli	se	olisi	ollut	realistinen	vaihtoehto	maastonmuotojen	
puolesta.	Suunnittelualueen	alavuudesta	johtuen	patoaminen	olisi	heikentänyt	useiden	eri	
maanomistajien	peltojen	viljeltävyyttä	sekä	talousmetsien	kuivatustilannetta,	ja	hankkeen	
etenemismahdollisuudet	arvioitiin	heikoiksi	mm.	keskeisimmän	maanomistajan	kanssa	käytyjen	
keskustelujen	perusteella.	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Aiemmin	itsenäisenä	toimineen	Nastolan	vesiensuojeluyhdistyksen	toiminta	hiipui	ja	se	
yhdistettiin	Nastola‐seuraan,	minkä	toiminta	puolestaan	elvytettiin	vuosikymmenten	jälkeen	
aloitteestani	2010‐luvun	alussa.	Sen	koommin	en	kuitenkaan	halunnut	osallistua	Nastola‐
seuran	toimintaan.	Siksi	en	tiennyt	Nastola‐seuran	Sammalsilta‐aloitteesta,	mikä	alusta	alkaen	
kätkettiin	julkisuudelta	tietyistä	syistä.	
	
Nastola‐seura	tunsi	hyvin	jo	aloitteen	tehdessään	(2013‐02‐04)	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
esityksen	Sammalsillan	luonnonsuojelualueesta,	mikä	on	ollut	julkinen	2012‐09‐19	alkaen,	
jolloin	Asiantuntijayritys	Tieokas	antoi	lausunnon	Päijät‐Hämeen	
maakuntakaavaluonnoksesta:	http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf	
ja	sen	jälkeen	edelleen	Uudenkylän	osayleiskaavatyön	eri	vaiheissa,	alkaen	ensimmäiseen	
luonnokseen	2013‐10‐10	annetusta	lausunnosta:	
http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf	
	
Osapuolet,	myös	Nastola‐seura,	jonka	puheenjohtaja	(2016)	on	kotoisin	Sylvöjärven	
pohjoispäästä	Immilästä,	katsoivat,	että	allashanke	ei	onnistu,	jos	Sammalsillalle	perustetaan	
luonnonsuojelualue,	siksi	salaaminen.	Nastola‐seuran	vaikuttimena	hankkeessa	saattoi	olla	
myös	se,	että	seurassa	toimii	tunnettuja	aktiivimetsästäjiä	(TYLA:	...	soveltuu	erinomaisesti	
virkistysalueeksi);	aikoinaan	Sammalsillan	alueella	on	todella	metsästetty	sorsalintuja	ja	
pyydystetty	villieläimiä,	mitä	ehkä	haviteltiin	nytkin.	Metsästys	ei	tietenkään	tule	
kysymykseen	luonnonsuojelualueella,	siksi	salaaminen.	
	
Kun	Nastolan	tekninen	lautakunta	oli	2014‐02‐11	päättänyt	kunnan	osallistumisesta	
Sammalsillan	kosteikon	rakentamiseen,	Nastola‐seura	ei	aikaillut.	Saman	tien	seuran	jäsenet	
alkoivat	raivata	Sammalsillan	alueen	luontoa	altaiden	tieltä.	TYLA	esittää	selityksessään	
ylpeänä:	"Hankkeeseen	on	tehty	1072	talkootyötuntia,	mikä	kuvaa	hyvin	paikallisten	
maanomistajien	ja	lähialueen	yhteisöjen	sitoutumista	hankkeeseen."	 	



Tiedossani	ei	ole,	että	muita	"lähialueen	yhteisöjä"	olisi	osallistunut	raivaukseen	kuin	Nastola‐
seura.	Talkoolaiset	raivasivat	kevättalvella	2014	kosteikon	alueella	–	suunnitellulla	
luonnonsuojelualueella	–uhanalaisia	luontotyyppejä.	Sitä	ennen,	jo	marraskuussa	2012,	oli	
julkaistu	Uudenkylän	osayleiskaavaa	varten	FCG‐konsultin	erittäin	pätevä	Luontoselvitys,	
missä	Tieokas	toimi	avustavana	asiantuntijana.	
	
FCG‐luontoselvityksen	kohde	5.	on	valtakunnallisesti	arvokas	Sammalsillansuo	ja	luhta,	pinta‐
ala:	43	ha.	Alueella	ovat	uhanalaiset	ja	silmälläpidettävät	luontotyypit:	koivuluhdat	(VU),	
pensaikko‐	ja	avoluhdat	(NT),	lehtokorvet	(VU)	erityisine	lajeineen.	Sammalsillansuon	
yhteydessä	ovat	Sylvöjärven	eteläpuoliset	laajat	avo‐	ja	pensaikkoluhdat	joilla	viihtyy	
monipuolinen	linnusto.	Maankäyttösuositus:	luo	(luonnon	monimuotoisuuden	kannalta	
erityisen	tärkeä	alue;	luonnonsuojelualue).	
	
Nastola‐seuran	talkoolaiset	toimivat	tietämättä	ja	ymmärtämättä,	mutta	heitä	ohjasi	TYLA,	
joka	siis	tulee	asettaa	viranomaisen	vastuuseen	em.	uhanalaisten	luontotyyppien	tietoisesta	
tuhoamisesta.	Koska	työtunnit	on	selvitetty	noin	tarkasti,	selvillä	ovat	varmasti	myös	osalliset	
ja	heitä	ohjanneet	henkilöt.	



	

	
Nastola‐seuran	talkooraivaajien	tuhon	jälkiä	(ylempi	kuva)	Sammalsillan	kosteikon	
uhanalaisilla	luontotyypeillä	valtaojien	risteysalueella	pitkospolun	sillalta	kaakkoon.	Edessä	ja	
oikealla	on	Sammalsillanoja	ja	keskellä	siihen	liittyy	Kuoppalanojan	ja	Ristolanojan	yhdistynyt	
uoma,	taustalla	keskellä	Lietelammit,	direktiivilajien	viitasammakon,	saukon,	kurjen	ja	myös	
joutsenen	esiintymisen	ydinalue.	Allashanke	pitkittyi	ja	kahden	kesän	kasvuvoima	paikkasi	
tuhotyön	jälkiä	(alempi	kuva)	uhanalaisilla	luontotyypeillä:	koivuluhdat	(VU),	pensaikko‐	ja	
avoluhdat	(NT),	lehtokorvet	(VU).	Allas	kaivettaisiin	kautta	koko	taustan	alueen.	Kurjen	
pesäpaikka	2014	piilee	taustalla	suunnilleen	Lietelammien	keskellä.	
Ylempi	kuva	2014‐05‐17	ja	alempi	kuva	2015‐08‐24	Markku	Sakari	Meriluoto.	



Yhteyksieni	kautta	sain	kesällä	2014	tarkemmin	selville,	että	huhuttu	Sammalsillan	
allashanke	etenisi	jollakin	tavoin	muutenkin	kuin	uhanalaisia	luontotyyppejä	raivaten.	Sain	
omatoimisesti	käsiini	suunnitelman	ensimmäisen	version,	missä	eri	puolille	aluetta	oli	
ripoteltu	peräti	yhdeksän	(9)	ruoppausallasta:	

	
Tässä	vaiheessa	(2014‐09‐01)	tapasin	pyynnöstäni	allassuunnittelijat	paikan	päällä.	
Keskustelussa	vakuutuin,	että	kysymys	on	puhtaasti	teknisestä	vesitaloushankkeesta,	
mihin	ei	sisälly	minkäänlaista	luonnonhoidollista	näkemystä.	 	



Sammalsillan	valtakunnallisesti	merkittävästä	kosteikosta	on	tarkoitus	muodostaa	
(vastuuhenkilö	Lahden	luonnonsuojelunvalvoja)	Uudenkylän	osayleiskaavaluonnoksen	
Luontoselvityksessä	ehdotettu	lakisääteinen	luonnonsuojelualue.	Siksi	mainitsin,	että	ei	olisi	
ollenkaan	huono	ratkaisu	antaa	rahojen	mennä	muualle	ja	ottaa	aikalisä	jo	sen	vuoksi,	että	
saadaan	aikaan	kunnollinen	luonnonhoitosuunnitelma	eikä	pelkkä	allassuunitelma.	
Luonnonhoitosuunnitteluun	tarvitaan	luonnonsuojelualueen	kysymyksessa	ollen	muutakin	
asiantuntemusta	kuin	tähänastista	pelkkää	teknistä	vesistörakentamista	edustavaa.	
	
Kosteikon	rakentamisesta	esitettiin	2014	kaikkiaan	kolme	suunnitelmaa,	joista	viimeisin	oli	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	esittämä	vaihtoehto	(v	3	2014‐08‐21),	mikä	oli	esillä	TYLAn	
tapaamisessa	1.	syyskuuta	2014:	

	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	suunnitelmassa	(yllä)	Sammalsillansuon	itä‐	ja	länsisivulle	
upottavan	kosteikkoalueen	ulkopuolelle	olisi	kaivettu	kantavalle	pelto‐	ja	niittymaalle	kaksi	
iso	laskeutusallasta,	mitkä	oikein	suunniteltuina	palvelisivat	vesiensuojelun	lisäksi	myös	vesi‐	
ja	kahlaajalinnuston	pesimä‐,	suoja‐	ja	muutonaikaisina	levähdyspaikkoina.	
	
Vedenkorkeuden	sääntelyä	varten	olisi	Sammalsillanojan	pääuomaan	Sammalsillan	
yläpuolelle	rakennettu	pohjapato.	Sen	avulla	vesi	saataisiin	viipymään	Sammalsillansuolla	
pidempään	ja	aikaan	luontainen	tulvavaikutus.	Näin	esimerkiksi	kevään	sulamisvedet	
suodattuisivat	soisen	maaperän	kautta	Sylvöjärveen	ja	ojien	tuomat	ravinteet	jäisivät	
kosteikon	käyttöön.	Pohjapadon	molemmin	puolin	Sammalsillantien	varteen	olisi	kaivettu	
suoalueen	leveydeltä	uusi	niskaoja,	mikä	olisi	johtanut	veden	Sammalsillanojan	kautta	
Sylvöjärveen.	 	



Suunnitelma	on	yksinkertainen,	taatusti	toimiva,	halpa	toteuttaa	ja	yksinkertainen	ylläpitää	
ympäristöä	vahingoittamatta,	sillä	se	turvaisi	alueen	luonnonarvot	mahdollisimman	hyvin.	
Tietenkään	suunnitelma	ei	ole	kelvannut,	koska	sitä	ei	ole	laatinut	vesi‐insinööri,	vaan	
muuten	vain	maatalous‐	ja	metsätieteellisen	yliopistotutkinnon	suorittanut	luonnonhoidon	ja	
‐suojelun	valtakunnallinen	erityisasiantuntija.	
	
Sammalsillan	alueen	länsipuolella	on	tulvaniityksi	muuttunut	pelto	(Läntinen	allaspaikka),	
nykyisin	käytännössä	joutomaa,	ja	itäpuolella	kostea	laidunniitty	(Itäinen	allaspaikka),	minkä	
omistaa	Nastolan	teknisen	lautakunnan	puheenjohtaja.	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
suunnitelma	ei	kelvannut,	kun	sitä	maanomistajilta	(kuulemma,	ja	varmasti	suunnittelija	
nimeltä	mainiten)	kysyttiin.	Suunnitelma	on	kuitenkin	käyttökelpoinen	yhä	edelleen	ja	
talkootyönä	tehtynä	ilmaiseksi	sovellettavissa.	
	
TYLA	toteaa,	että	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	suunnitelman	mukainen	"Patoaminen	on	
normaalisti	ensisijainen	toteuttamistapa	kosteikoille,	ja	myös	tässä	tapauksessa	niin	olisi	tehty,	
mikäli	se	olisi	ollut	realistinen	vaihtoehto	maastonmuotojen	puolesta.	Suunnittelualueen	
alavuudesta	johtuen	patoaminen	olisi	heikentänyt	peltojen	viljeltävyyttä	sekä	talousmetsien	
kuivatustilannetta".	Paikalliset	olot	tuntien	Asiantuntijayritys	Tieokas	voi	kuitenkin	sanoa,	
että	esteet	yksinkertaisen	ja	edullisen,	luonnonhoidolle	suotuisan	suunnitelman	
toteuttamiselle	eivät	olleet	käytännöllisiä	vaan	puhtaasti	asenteellisia.	
	
Allassuunnittelu	oli	tähän	mennessa	horjunut	alun	perin	yhdeksästä	altaasta	(v1)	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	kahteen	(v	3),	mikä	ei	herätä	luottamusta	asianhallintaan.	
	
Myöhemmin	selostan,	mistä	syystä	Sammalsillansuolla	on	mahdotonta	saada	aikaan	
minkäänlaista	muutosta	nykyisiin	virtaussuhteisiin,	vaikka	TYLA	mitä	väittäisi.	Niityt	ja	
koivuluhdat	ja	muu	Sammalsillan	alue	pysyvät	tulva‐altaina,	vaikka	mitä	tehtäisiin	vesistön	
nykyisen	säänöstelyn	vallitessa.	
	
Oli	kuitenkin	TYLAn	kannalta	tarkoituksenmukaista,	että	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
suunnitelman	"etenemismahdollisuudet	arvioitiin	heikoiksi	mm.	keskeisimmän	maanomistajan	
kanssa	käytyjen	keskustelujen	perusteella."	Ko.	maanomistaja	sattuu	olemaan	teknisen	
lautakunnan	puheenjohtaja,	joka	saavutti	mittavaa	henkilökohtaista	hyötyä,	siitä,	että	
toteutettaisiin	mieluummin	TYLAn	luontoa	tuhoava	kuin	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
monimuotoista	kosteikkoluontoa	säästävä,	elvyttävä	ja	ylläpitävä	suunnitelma.	
	
TYLAn	edellä	kuvaamista	huonoista	toteutusedellytyksistä	piittaamatta	altaita	ajettiin	
rakennettaviksi	alkuperäisen	suunnitelman	mukaisesti,	vaikka	Asiantuntijayritys	Tieokkaalle	
lausuttiin	maastokatselmuksessa	1.	syyskuuta	2014	käydyssä	keskustelussa,	että	
alkuperäinen	suunnitelma	olisi	parempi	hylätä	toteutuskelvottomana,	koska	virtauksen	
vaatimaa	korkeuseroa	Sammalsillansuolta	Sylvöjärveen	ei	käytännössä	ole.	Tämä	oli	tärkeä,	
vesiviranomaisen	varomaton	lausuma:	Sammalsillan	alue	ja	Sylvöjärvi	ovat	samaa	vesistöä.	



	
Allassuunnittelijan	asettama	korkopaalu	Sammalsillan	alueen	pitkospolun	sillan	vieressä	
Sammalsillanojan	rannassa.	Korkoviiva	on	75,70	mmpy,	mistä	voi	päätellä,	että	
Sammalsillanoja	(ja	Sylvöjärvi)	on	reilusti	alle	75	mmpy	ja	maanpinta	lähellä	sitä.	
Kuva	2015‐10‐14	Markku	Sakari	Meriluoto.	–	Kevättalvella	2016	tilanne	on	suunnilleen	sama	
eli	altaiden	kaivu	ei	ole	vaikuttanut	Sammalsillansuon	vedenkorkeuteen	mitään,	koska	
vesistön	säännöstely	Mankalassa	estää	muutokset.	
	
TYLA	halusi	kuitenkin	väkisin	saada	Nastolasta	referenssikohteen	rakennetuksi,	koska	
lahtelainen	Vesijärvi‐säätiö	sinänsä	hyvine	tarkoitusperineen	oli	laajentamassa	toimintaansa	
kuntien	yhdistymisen	2016	jälkeen	myös	Nastolaan,	mistä	oli	"pakko"	kiireesti	saada	näyttävä	
rakennuskohde,	mikä	sitten	esiteltiinkin	ensimmäisessä	julkisessa	tilaisuudessa	lokakuun	
lopussa	2015.	
	
Lopullisen	(5.)	suunnitelman	arvointia	
	
Käsittelen	seuraavassa	TYLAn	allassuunnitelman	oikaistavat	asiakohdat	järjestyksessä	ja	
niiden	rinnalla	ELYn	lausuntoja,	jotta	voisi	vertailla	sisällön	yhdenmukaisuutta.	Lainausten	
("sitaatti")	jälkeen	ovat	kommenttini.	 	



LIITE	s.	7	(TYLA):	"Toteutettavan	kosteikkoalueen	yläpuolella	on	runsaasti	peltoja,	joilta	tulevaa	
kuormitusta	kosteikolla	vähennetään."	
	
Viljelijäin	pitäisi	tietysti	ensin	vähentää	kuormitusta	pelloiltaan	parantamalla	
viljelytekniikkaa:	ainakin	lopettaa	ylilannoitus	ja	käyttää	leveitä	suojakaistoja	nykyisten	
olemattomien	sijaan,	joista	syistä	Sylvöjärvi	kuormittunut	vuosikymmenten	ajan.	Sen	jälkeen	
kun	nämä	toimet	on	tehty,	voidaan	arvioida	muiden	toimien	tarve	kuormituksen	kohteessa.	
Muita	toimia	ei	ehkä	tarvitakaan.	
	
LIITE	s.	7	(TYLA):	"Lisäksi	pyritään	turvaamaan	taantuvan	kosteikkolajiston	säilyminen	
alueella."	
LIITE	s.	2	(ELY):	"...	hankkeen	tarkoitus	on	säilyttää	taantuva	kosteikkolajisto	alueella."	
	
Kaikkien	allassuunnittelijalle	ja	R‐konsultille	(ja	ELYlle)	näemmä	tuntemattomien	selvitysten	
mukaan	tämän	Nastolan	monimuotoisimman	kosteikon	linnusto	ja	muu	lajisto	on	runsas	ja	
tavattoman	monipuolinen	eikä	kaipaa	muuta	kuin	luonnonsuojelualueen	perustamisen	
kehittyäkseen	jatkuvasti	elinvoimaisena.	Tätä	tosiasiaa	R‐konsultti	ja	allassuunnittelija	
yrittävät	yhteisesti	kiertää	(ja	ELY	säestää),	mihin	tietysti	(voi)	vaikuttaa	hankeisännän	
Nastolan	kunnan	ohjaus.	
	
Kaikki	objektiivinen,	vuosikymmenten	mittainen	havainto‐	ja	tietoaineisto	suorastaan	
murskaa	(LIITE	s.	28‐100)	em.	käsityksen	"taantuvasta	kosteikkolajistosta".	Päinvastoin	
Sammalsillan	alueen	lajisto	on	omana	55	vuoden	tarkoin	dokumentoituna	havaintoaikana	
kehittynyt	jatkuvasti	yhä	monipuolisemmaksi	ja	FCG‐konsultin	Luontoselvityksen	mukaan	
luonnonsuojelullisesti	valtakunnallisesti	arvokkaaksi:	
	
..."Sammalsillansuon	alue	on	linnustollisesti	erittäin	

	
"	
Vaadin	edellä	esitetyn	perusteella,	että	AVI	velvoittaa	ELYn	perehtymään	tässä	asiakirjassa	
osoitetuista	lähteistä	Sammalsillan	alueen	kosteikkolinnuston	ominaispiirteisiin	ja	
oikaisemaan	allassuunnitelmasta	suoraan	kopioidun	käsityksensä	ja	arvottamaan	uudelleen	
sen,	millaiseen	alueeseen	allassuunnitelma	kaikkine	tuhovaikutuksineen	kohdentuu.	
	
LIITE	s.	7	(TYLA):	"Kosteikon	lävitse	virtaavat	Sammalsillanojan,	Kuoppalanojan	ja	Ristolanojan	
vedet."	
	
Korjaus:	lisäksi	Kurenoja,	jolloin	valuma‐alue	on	11,08	km2	ja	kysymyksessä	vesistöön	
kohdistuva	vesitaloushanke	siitä	johtuvine	velvoitteineen.	 	



s.	1	(TYLA):	"Ojien	vesi	on	lähes	järvenpinnan	tasassa	ja	virtausnopeus	on	verrattain	hidas,	
vaikka	valuma‐alue	on	suuri	(8,5	km2;po,	11,08	km2)	ja	virtaamat	ovat	suuret."	
	
Virtaama	yli	kymmenen	neliökilometrin	valuma‐alueelta	kohoaa	vuodenkierrossa	
lyhytaikaisesti	kevättulvan	aikaan,	mikä	käytännössä	kestää	vain	lumen	sulamisen	päivät	ja	
mahdollisesti	muulloin	poikkeuksellisina	sadekausina,	joita	viime	vuosinakin	on	esiintynyt.	
Muulloin	valtaojien	virtaus	on	lähes	olematon	senkin	vuoksi,	että	valuma‐alueella	ei	ole	
sateen	lisäksi	erityisiä	veden	lähteitä,	ainoana	kaukainen	Kultalähde,	vaan	valtaojat	liruvat	
peltoaukeiden	läpi	todella	vähävetisinä.	Väite,	että	virtaama	on	suuri,	on	täysin	virheellinen	ja	
asiantuntematon.	Harhan	asiantuntemattomalle	hankesuunnittelijalle	voi	aiheuttaa	se,	että	
vesi	seisoo	Sammalsillan	alueen	paikoin	leveissä	kanavissa	ja	lukuisissa	allikoissa	Sylvöjärven	
tasossa,	onhan	kokonaisuus	samaa	vesistöä.	
	
Sammalsillan	alueen	virtaama	on	vähäinen	myös	siksi,	että	Kymijoen	vesistön	Arrajoen	
vesistöalueen	alajuoksun	sulkee	Mankalan	voimalaitos.	Säännöstelyluvan	yläraja	vesistössä	
on	74	m,	mitä	voimala	tietysti	pyrkii	noudattamaan.	Karttatiedossa	Arrajärven	vedenkorkeus	
on	keskimäärin	74,1	m	ja	Sylvöjärven	74,4	m.	Välissä	on	hidasjuoksuinen	Arrajoki,	mistä	1961	
perattiin	soutuveneellä	laskemiskelpoinen	matala	Arrakoski.	Sammalsillan	alueen	
maanpinnan	korkeus	on	keskimäärin	alle	75	m,	mikä	käytännössä	tarkoittaa,	että	valtaojat	ja	
allikot	ovat	lyhyttä	kevättulvan	aikaa	lukuun	ottamatta	Sylvöjärven	(ja	Arrajärven)	tasossa.	

	
Arrakoski	kuohuu	ennen	perkausta,	rannassa	isäni	Lasse	Meriluoto	soutuveneretkellä.	
Putouskorkeus	on	0,3–0,6	m.	Arrakoski	esitetään	ennallistettavaksi.	
Kuva	1958‐05‐15	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Lyhyesti:	Sammalsillan	kosteikon	ruoppaus	ei	muuta	vesistössä	mitään.	Vaikka	mitä	tehtäisiin	
Sammalsillan	alueella,	vesi	pysyy	korkealla	Sylvöjärven	(ja	Arrajärven)	tasossa	niin	kauan	
kuin	Mankalan	voimalaitoksen	säännöstely	pysyy	nykyisen,	vuoden	1984	vesiluvan	
mukaisena	–	ja	se	pysyy	vuorenvarmasti.	1971	voimalaitos	kokeili	laskea	veden	silloisen	
säännöstelyn	alarajalle,	mikä	merkitsi	kesävedenkorkeuden	yhtäkkistä	pudotusta	60	cm.	
Vedenlasku	herätti	ranta‐asukkaissa	semmoisen	vastustuksen	vesistön	käytön	vaikeutuessa,	
että	muutoksia	on	turha	toivoa	ilman	mittavia	korvauksia	voimayhtiölle.	Mikään	
kosteikkosuunnittelu	ei	muuta	virtausta	Sammalsillan	alueella	nykyistä	staattista	tilaa	
kummemmaksi,	vaan	vesi	seisoo	siellä	missä	on	seisoakseen,	myös	Sammalsillan	alueella.



	
Arrajärven	(ja	samalla	Sylvöjärven)	pintaa	on	laskettu	60	cm	ja	Iitin	Säyhteen	Veljestenharjun	
hiekkaranta	on	paljastunut	entisestä	vesirajasta	laajalti,	taust.	Puustellinsaaret.	Soutuvene	on	
kiinni	pohjassa.	
Kuva	1971	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



4.	JULKISUUS	
	
TYLA:	
Lahden	ympäristöpalveluiden	mielestä	hanke	on	ollut	julkinen.	Hankealueen	maanomistajilta	on	
pyydetty	kirjalliset	suostumukset	kosteikon	toteuttamiseen.	Kunnan	maanomistuksen	osalta	
teknisen	lautakunnan	päätös	oli	julkinen.	Lisäksi	aloite	hankkeeseen	on	tullut	paikalliselta	
yhteisöltä.	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Sammalsillan	kosteikon	ruoppaus	koskee	käytännössä	koko	Uudenkylän	asukasyhteisöä.	Siitä	
huolimatta	kaikki	tähänastinen	toiminta	on	tapahtunut	tiukasti	salassa	julkisuudelta,	
Uudenkylän	asukasyhteisöltä	ja	järjestöiltä.	Vasta	lokakuussa	2015	asiaa	tuotiin	esille,	kun	
Asiantuntijayritys	Tieokas	oli	ankarasti	moittinut	salailua.	Alkuvaiheen	etenemisen	laukaisi	
mahdollisuus	käyttää	ulkopuolista	rahoitusta	hankkeen	toteuttamiseksi.	Samalla	syntyi	tarve	
pitää	laajavaikutteinen	ympäristönmuutoshanke	visusti	salassa,	jotta	kukaan	mahdollisesti	
kriittinen	taho,	esimerkiksi	Asiantuntijayritys	Tieokas,	ei	pääsisi	puuttumaan	
allassuunnitelmaan.	Asiantuntijayritys	Tieokas	kuitenkin	puuttui.	
	
Pyydän,	että	AVI	kiinnittäisi	erityistä	huomiota	siihen,	miten	hankeisäntä	Nastolan	kunta	koko	
valmisteluajan	2013‐2015	salasi	yleisöltä	tiedot	ruoppauksesta,	minkä	vaikutukset	
koskettavat	ainakin	koko	Uudenkylän	asukasyhteisöä	ja	laajemminkin,	sijaitseehan	alueella	
mm.	yleinen	uimaranta,	veneranta,	matonpesupaikka	ja	luontopolku.	Maanomistaja	Nastolan	
kunta	on	tietoisesti	rikkonut	hyvää	hallintotapaa	(esim.	MRL	62	§)	tiedottaa	asukkaita	
merkittävästä	kunnallisesta	hankkeesta,	mikä	kohdistuu	laadittavana	olevan	Uudenkylän	
osayleiskaavan	tärkeään	osaan.	
	
Ruoppausta	valmisteltiin	koko	ajan	yleisöltä	salassa,	vain	pienen	piirin	tietäen.	Tähän	piiriin	
kuului	muutamia	kyläläisiä.	He	edustivat	Nastola‐seuraa,	joka	oli	yhdessä	Nastolan	kunnan	
kanssa	saanut	talkootyötä	vastaan	hankerahoituksen	altaiden	ruoppaamiseksi.	Ensi	vaiheessa	
Sammalsillan	alueen	erityisestä	luonnosta	mitään	tietämättömät,	ymmärtämättömät	
talkoolaiset	raivasivat	talvella	2013‐2014	Lietelammien	pajukoita	ja	koivikoita	eli	uhanalaisia	
luontotyyppejä	ja	erityisten	lajien	elinympäristöjä.	
	
Ensimmäisen	kerran	julkisesti	Sammalsillan	allasalueen	rakentamisesta	kerrottiin	
2015‐10‐29	(alla),	kun	puustoa	oli	raivattu	allasalueelta	jo	parin	kuukauden	ajan.	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	ankaran	painostuksen	jälkeen	allassuunnittelija	järjesti	
yleisöinfon	(alla),	missä	Sammalsillan	allashankkeesta	edes	vähän	mainittiin.	"Vesistöinfo	
Nastolassa"	oli	ensimmäinen	kerta,	kun	ruoppauksesta	kerrottiin	julkisuudessa	mainiten,	että	
rakentaminen	on	alkanut	–	pitkälti	kolmatta	vuotta	sen	jälkeen,	kun	aloite	ruoppauksesta	oli	
tehty	ja	alueen	raivaus	oli	aloitettu.	Osallistaminen	on	siis	ollut	kaiken	arvostelun	alapuolella.	

	 	



Pyynnön	AVIlle	Sammalsillan	alueen	asettamisesta	toimenpidekieltoon	oli	Asiantuntijayritys	
Tieokas	tehnyt	lähes	päivälleen	vuotta	aiemmin.	
	
Oma	lukunsa	salaamisessa	ja	harhaanjohtamisessa	on	Nastolan	kunnan	Uudenkylän	
osayleiskaavan	laadinta.	
	
Ensimmäisessä	osayleiskaavaluonnoksessa	syyskuulta	2013	Sammalsillan	kosteikossa	ei	ole	
FCG‐Luontoselvityksen	mukaista	luo‐merkintää;	se	on	harhaanjohtavasti	kosteikon	
itäpuolella	Rannan‐Salmisen	metsäsaarekkeen	sorakuopan	kohdalla,	mikä	ei	esiinny	
Luontoselvityksessä	lainkaan	–	Sammalsillan	kosteikossa	on	vain	M‐merkintä.	Toisessa	
kaavaluonnoksessa	syyskuulta	2014	Sammalsillan	kosteikossa	ei	ole	edes	M‐merkintää.	
Asiaankuuluva	luo‐merkintä	on	Luontoselvityksen	mukaisesti	pienessä	yksityisessä	
Peltokallion	hakametsäsaarekkeessa,	sinänsä	arvokkaassa,	mutta	ei	kunnan	omistamassa	
laajassa	Sammalsillan	kosteikossa,	missä	sen	myös	pitäisi	olla;	muualla	Uudessakylässä	luo‐
kohteet	on	kyllä	merkitty	kaavaluonnokseen.	Kolmannessa	versiossa	eli	kaavaehdotuksessa	
marraskuulta	2015	merkinnät	ovat	samat	kuin	edellisessä	versiossa,	mutta	Länsiluhdalle	on	
lisätty	luo‐merkintä,	mitä	ei	edelleenkään	ole	Sammalsillan	(Lietelammien)	kosteikossa.	
Kaiken	harhauttamisen	lisäksi	oikea	kaavamerkintä	olisi	SL	(luonnonsuojelualue).	
	
Oikeiden	kaavamerkintöjen	puuttuminen	tarkoittaa,	että	Nastolan	kunnan	ohjaaman	
kaavatyön	alusta	alkaen	Sammalsillan	kosteikko	on	tietoisesti	jätetty	vaille	edes	
Luontoselvityksen	mukaista	luo‐merkintää	(valtakunnallisesti	arvokas	kosteikko),	jotta	
allashanke	ei	vaarantuisi.	Nastola‐seuran	talkoiden	eli	Lietelammien	kosteikon	uhanalaisten	
luontotyyppien	raivauksen	alettua	kevättalvella	2014	Nastolan	kunta	ei	halunnut	minkään	
häiritsevän	allashankkeen	toteutusta.	
	
Nastolan	kunta	toimi	Sammalsillan	kosteikon	luo‐kaavamerkinnän	laiminlyönnissä	ja	
vääristelyssä	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	huomautuksista	piittaamatta	ilmeisen	tietoisesti	ja	
tarkoitushakuisesti.	Toimintaan	liittyi	täydellinen	tiedotussulku.	Normaalisti	tällainen	asia	–	
ulkopuolisen	rahoituksen	myöntäminen	ja	sen	myötä	kunnan	merkittävän,	yleisesti	
kiinnostavan	rakennushankkeen	alkaminen	–	olisi	uutisoitu	näyttävästi	paikallislehdessä.	
Tiedotussulkuun	kytkettiin	onnettomuudekseen	myös	talkoo‐osapuoli,	paikallinen	Nastola‐
seura,	joka	muuten	on	halukkaasti	esiintynyt	viestimissä.	
	
Tiedotussulun	kohde	oli	selvä:	Asiantuntijayritys	Tieokas,	joka	tietosivuillaan	www.tieokas.fi	
oli	jo	2000‐luvun	puolelta	alkaen	(esim.	2008‐11‐15	
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf)	tuonut	julkisesti	esiin	tarpeen	suojella	
Sammalsillan	kosteikko	luonnonsuojelulailla.	Tätä	tavoitetta	vastaan	Nastolan	kunta	hyökkäsi	
kaikin	keinoin,	joista	näkyvin	–asukkaille	näkymätön	–	oli	täydellinen	tiedotussulku	
allassuunnitelmasta.	
	
Sammalsillan	kosteikon	kohtalosta	huolestuneena	Asiantuntijayritys	Tieokas	lähetti	
2014‐10‐24	AVIin	pyynnön	valtakunnallisesti	arvokkaan	kosteikon	asettamisesta	
toimenpidekieltoon.	Asiakirja	on	merkittävä,	koska	Asiantuntijayritys	Tieokas	esitti	siinä	jo	
varsin	lopullisessa	muodossa	tärkeimmät	perusteet	allassuunnittelua	vastaan.	Asiakirjassa	on	
myös	vaatimus	lajistoselvityksestä,	mikä	on	yhdenmukainen	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	
yhdistyksen	vaatimuksen	kanssa.	Tämä	selvitysvaatimus	aiheuttikin	lopulta	hankkeen	
pitkittymisen	vuodella	aivan	viime	hetkeen	ulkopuolisen	rahoituksen	myönnön	ehtojen	
suhteen.	 	



AVI	kuitenkin	vastasi,	että	–	aivan	oikein	–	ei	ole	olemassa	mitään	asiakirjoja,	mitkä	virallisesti	
osoittaisivat	Sammalsillan	kosteikossa	olevan	tekeillä	jotakin	altaiden	ruoppaamiseen	
tähtäävää.	Virallisesti	altaiden	ruoppaaminen	ei	ollut	vireillä	eikä	etukäteen	voitu	antaa	
toimenpidekieltoa,	koska	Nastolan	kunta	oli	salannut	hankkeen	ja	laistanut	vesilain	
lupamenettelyn.	
	
Allashankkeen	salaamista	johti	Nastolan	kunta	(tekninen	toimi)	yhteisymmärryksessä	
Nastola‐seuran	kanssa.	Salaamisen	peruste	oli	uhka,	minkä	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
asioihin	puuttuminen	aiheuttaisi	em.	maastokeskustelun	perusteella.	Määrärahasta	ei	
kerrottu	julkisuuteen	mitään,	koska	uutinen	olisi	paljastanut	allashankkeen	olemassaolon	ja	
tarkoituksen.	
	
Indiisiketju	on	looginen	ja	aukoton,	vaikka	kaikki	viranomaistoiminta	tapahtui	kaikilta	osin	
salassa.	Tämä	tuntuu	maaseutuoloissa	kovin	erikoiselta,	olihan	pitkään	huhutun	
allashankkeen	toteuttamiseksi	saatu	julkinen	rahoitus.	Sellainen	saavutus	olisi	normaalisti	
uutisoitu	todella	näyttävästi,	mutta	nyt	ei	voitu,	koska	allashanke	olisi	paljastunut.	Tässä	
salaamisessa	nimenomaan	Nastolan	kunta	oli	täysin	mukana.	Rahoitusasiakirjat	toki	ovat	
kenen	tahansa	saatavilla	kunnanvirastossa,	onhan	kysymyksessä	julkinen	hanke	kunnan	
omistamalla	maalla.	
	
AVIn	viittaus	lausunnossaan	syksyllä	2014	ELYn	rooliin	asiassa	toimivaltaisena	
luonnonsuojelu‐	ja	vesilain	valvontaviranomaisena	aktualisoitui	lähes	vuotta	myöhemmin,	
kun	TYLAn	allassuunnitelma	käsiteltiin	siellä	ja	ELY	antoi	siitä	lausunnon.	Lausuntoa	oli	
arvatenkin	pohjustettu	viranomaisyhteistyössä	tavoitteena	myönteinen	suhtautuminen	
ruoppauksen	toteuttamiseen.	
	
ELYn	Ympäristöyksikkö	totesikin	lausunnossaan	2015‐08‐31,	että	allassuunnitelman	
toteuttamiseksi	ei	tarvita	Etelä‐Suomen	aluehallintoviraston	lupaa,	koska	siitä	ei	aiheudu	
vesilain	3	luvun	2	§:ssä	mainittuja	muutoksia	(vrt.	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	näkemys).	–	
Mitään	julkista	tiedottamista	asiasta	ei	ole	ollut	silloin	eikä	koko	aikana	lokakuun	2015	
loppuun	mennessä,	vaan	Asiantuntijayritys	Tieokas	on	hankkinut	kaikki	tiedot	omatoimisesti.	
	
Tämän	jälkeen	Asiantuntijayritys	Tieokas	lähetti	2015‐10‐08	AVIin	uudistetun	ja	laajennetun	
toimenpidekieltopyynnön	ja	vaati	myös	katselmusta	allashankkeen	olosuhteiden	
selvittämiseksi.	AVI	siirsi	asian	ELYn	käsiteltäväksi	aiemman	Ympäristöyksikön	lisäksi	myös	
Luonnonvarayksikössä,	–	joka,	hämmästyttävää	kyllä,	ei	vielä	ollut	virallisesti	tutkinut	
hanketta.	AVI	mainitsi	(suull.	kesk.),	että	Luonnonvarayksikössä	asian	käsittelee	paikalliset	
olot	(ja	myös	minut	henkilökohtaisesti)	tunteva	viranomainen	(ammattikollega	Lahden	
toimipisteestä).	Myöhemmin	tämä	lupaus	ilmeisesti	katsottiin	minulle	liian	edulliseksi,	koska	
lausunnon	valmistelijaksi	vaihtui	minulle	tuntematon	esittelijä.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	sai	ELYn	lausunnon	2015‐10‐23	(LIITE	s.	2‐4).	ELY	myötäili	täysin	
allassuunnittelijan	ja	Ramboll‐lajistoselvittäjäkonsultin	näkemyksiä	eikä	nähnyt	rajoittavien	
toimien	tarvetta.	ELYn	lausunto	vain	toisti	lähes	sanasta	sanaan	allassuunnittelijan	
konsultteineen	virheelliset	ja	päätelmäni	mukaan	ainakin	osin	myös	tarkoitushakuiset	tiedot	
eikä	ottanut	mitään	kantaa	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	vaatimuksessa	esitettyihin	
todenmukaisiin	tietoihin.	–	Käsittelen	ELYn	lausunnon	kriittisesti	kohdittain	jäljempänä.



ELYn	lausunnon	perusteella	Asiantuntijayritys	Tieokas	keskusteli	ja	valitti	AVIin	ja	pyysi	
2015‐10‐26	toimenpidekieltoa,	koska	ELYn	lausunto	näytti	olevan	vain	suora	kopio	
allassuunnittelijan	teksteistä	vailla	minkäänlaista	viranomaisen	näkemystä	Asiantuntijayritys	
Tieokkaan	esittämistä	kriittisistä	perusteluista.	Vastauksessaan	2015‐11‐06	AVI	(LIITE	s.	5‐6)	
totesi,	ettei	se	ole	toimivaltainen	viranomainen	käsittelemään	valituksia	ELYn	lausunnoista	
eikä	antamaan	määräyksiä	allashankkeen	keskeyttämiseksi,	vaan	vetosi	ELYn	aiempaan	
kielteiseen	lausuntoon.	 	



5.	LUONTOSELVITYKSET	
	
TYLA:	
Hanke	oli	tarkoitus	toteuttaa	syksyllä	2014,	mutta	alueella	tehtyjen	uusien	
viitasammakkohavaintojen	vuoksi	[ensimmäiset	viitasammakkohavainnot	teki	Tieokas	
2014‐05‐18]	ELY‐keskukselta	pyydettiin	ohjeistusta	luontoselvitysten	tarpeellisuudesta.	
ELY‐keskus	ohjeisti	teettämään	viitasammakko‐,	sudenkorento‐	ja	kosteikkolinnustoselvityksen	
alueella	ennen	töiden	aloittamista.	Valkoselkätikan	esiintymistä	ei	pyydetty	selvittämään	[PHLY	
ja	Tieokas	ovat	useasti	pyytäneet	selvittämään!].	Luontoselvitykset	tehneen	konsultin	
ammattitaito	on	todettu	referenssien	perusteella	erinomaiseksi.	ELY‐lausunnossa	myös	todettiin	
alueen	luontoarvojen	[po.	luonnonarvojen]	selvitykset	riittäviksi,	eikä	toimenpiteistä	arvioitu	
olevan	haittaa	alueen	luontoarvoille	[po.	luonnonarvoille].	
	
ELY:	
Kosteikon	rakentamista	koskevan	ilmoituksen	suunnitelmineen	Hämeen	ELY‐keskus	on	
vastaanottanut	7.8.2015.	ELY‐keskuksen	luonnonvarayksikön	luonnonsuojelun	asiantuntija	on	
tuolloin	tarkistanut	suunnitelman	ja	sen	hyväksynyt,	vaikka	asiasta	ei	lausunnossa	olekaan	
mainintaa.	Lausunto	asiasta	on	annettu	31.8.2015.	
	
Markku	Meriluodon	laatiman	toimenpidepyynnän	ELY‐keskus	on	vastaanottanut	13.10.2015	
Etelä‐Suomen	AVIn	siirtämänä.	Toimenpidepyynnön	saatuaan	ELY‐keskuksen	
luonnonvarayksikön	luonnonsuojelun	asiantuntijat	ovat	tarkastelleet	hanketta	uudelleen.	
Asiasta	23.10.2015	antamassaan	lausunnossa	ELY‐keskus	on	todennut,	että	alueen	luontoarvoja	
[po.	luonnonarvoja]	on	selvitetty	riittävästi,	eikä	katselmus	ole	tarpeen.	ELY‐keskuksen	
näkemyksen	mukaan	hankkeen	keskeyttämiseen	ei	ollut	tarpeen	ryhtyä	luonnonsuojelulain	tai	
vesilain	perusteella.	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Käsittelen	edellä	annettuja	selityksiä	yksityiskohdittain	ja	myös	taustoittaen	seuraavassa.	
	
ELYn	toiminta	
	
ELY‐keskusten	luonnonsuojelun	vastuualue	käytännössä	lamautettiin	koko	maassa	EU‐
NATURA‐prosessin	aikana	1990‐luvun	jälkipuoliskolla.	Toimin	tuolloin	Metsätalouden	
kehittämiskeskus	Tapiossa	luonnonhoidon	erityisasiantuntijana	valtakunnallisena	vastuunani	
metsälain	(1997)	erityisen	tärkeiden	elinympäristöjen	turvaaminen,	metsälain	soveltamisen	
tiedontuotanto	ja	kenttäkoulutus.	
	
Jouduin	tuolloin	läheltä	seuraamaan	koko	ympäristöhallinnon	ponnistuksia	EU‐NATURA‐
direktiivin	toteuttamiseksi.	Ympäristöministeriön	ja	ELY‐keskusten	luonnonsuojelutoiminta	
joutui	maanomistajatahon	(MTK)	ankarien	hyökkäysten	kohteeksi.	Vaikka	KHO	lopulta	totesi	
ympäristöhallinnon	toimineen	pääosin	oikein,	seuraukset	näkyvät	yhä:	ELYt	eivät	
edelleenkään	uskalla	tehdä	juuri	mitään	luonnonsuojelun	hyväksi	ennen	lopettamistaan.



Sammalsillan	alueen	luontoselvitykset	ovat	aihe,	missä	kaikki	viranomaiset,	etenkin	ELY,	
kompastelivat	useaan	kertaan	pahasti	ja	aiheuttivat	jopa	toisilleen	hankalia	tilanteita,	mitkä	
johtivat	allashankkeen	pitkittymiseen	useaan	kertaan.	Kaikki	on	johtunut	siitä,	että	
Asiantuntijayritys	Tieokas	yhteistyökumppaneineen	puuttui	hankkeen	epäkohtiin	
voimakkaasti	parhaalla	asiantuntemuksella,	mitä	allastahoilta	puuttui,	tämä	todettakoon.	
	
Vesilain	tulkinnassa	TYLAa	myötäilemällä	luonnonsuojelun	vastuuviranomainen	ELY	
laiminlöi	kaiken	aikaa	kokonaan	velvollisuutensa	valvoa	luonnonsuojelulain	noudattamista	ja	
saattaa	sen	rikkomisesta	vastuuseen	viranomaistahot	TYLAn	ja	Nastolan	kunnan.	
Asiantuntijayritys	Tieokas	osoittaa	useassa	kohdin	ELYn	laiminlyönnit	yksityiskohtaisesti,	
eikä	ELY	mitenkään	voi	välttää	vastuutaan.	ELY	kompasteli	jo	asian	alkuvaiheissa	niin	pahasti,	
ettei	virastolla	–	kasvonsa	jollakin	tavalla	ylöspäin	säilyttääkseen	–	enää	ollut	muuta	
mahdollisuutta	kuin	kovapintaisesti	yrittää	johdonmukaisesti	kieltää	kaiken	vastuunsa,	tosin	
sen	seurauksena	sotkeutua	entistä	pahemmin	selviinkin	asioihin.	
	
ELY	arvioi	Sammalsillan	allashankkeen	alun	alkaen	väärin,	kauniisti	sanottuna	mahdollisesti	
työkiireiden	vuoksi	ja	viraston	lopetusuhan	alla,	mutta	se	ei	vaikuta	vastuun	kantamiseen.	
Siksi	Asiantuntijayritys	Tieokas	seuraavassa	käy	yksityiskohtaisesti	läpi	ELYn	vastuut,	joiden	
taakse	TYLA	kaiken	aikaa	täysimääräisesti	piiloutuu	pääsemättä	kuitenkaan	osaltaan	
vastuusta,	kuten	Asiantuntijayritys	Tieokas	monin	tavoin	osoittaa.	Selvää	on,	että	em.	
viranomaisten	välisen	kirjeenvaihdon	avaaminen	esimerkiksi	viranomaismääräyksellä	toisi	
julkisuuteen	aineistoa,	mistä	he	missään	tapauksessa	eivät	haluaisi	kenekään	tietävän.	
Toistaiseksi	Asiantuntijayritys	Tieokas	joutuu	parhaansa	mukaan	tekemään	päätelmiä	
asioiden	kulusta	ja	niiden	välisistä	yhteyksistä.	
	
ELY:	
Kosteikon	rakentamista	koskevan	ilmoituksen	suunnitelmineen	Hämeen	ELY‐keskus	on	
vastaanottanut	7.8.2015.	ELY‐keskuksen	luonnonvarayksikön	luonnonsuojelun	asiantuntija	on	
tuolloin	tarkistanut	suunnitelman	ja	sen	hyväksynyt,	vaikka	asiasta	ei	lausunnossa	olekaan	
mainintaa.	Lausunto	asiasta	on	annettu	31.8.2015.	
	
ELY	viittaa	lausuntoonsa	TYLAlle	Sammalsillan	kosteikon	rakentamisilmoituksesta	(LIITE	s.	
1).	ELY	totesi,	että	hankkeesta	ei	ennalta	arvioiden	aiheudu	vesilain	3	luvun	2	§:ssä	mainittuja	
muutoksia,	eikä	AVIn	lupaa	tarvita.	
	
Altaiden	rakentamisilmoituksessa	2015‐08‐07	(LIITE	s.	7‐12)	TYLA	viittasi	mm.	Rambollin	
luontoselvitykseen	ja	selosti	alueen	luonnonarvoja.	
	
Lausunnon	2015‐08‐31	antoi	ELYn	vesi‐insinööri.	Varmistamatta	jää,	arvioiko	allashanketta	
tuolloin	todella	myös	luonnonsuojelun	vastuuhenkilö,	kuten	ELY	vastaselityksessään	väittää,	
"vaikka	asiasta	ei	lausunnossa	olekaan	mainintaa."	
	
Joka	tapauksessa	on	erikoista,	että	lausunnossa	ELY	ei	ottanut	mitään	kantaa	Sammalsillan	
alueen	luonnonarvoihin,	joita	Tieokas	oli	tarkoin	kuvannut.	Tieokas	epäilee,	että	
todellisuudessa	ELY	ei	tuolloin	ensi	vaiheessa	lainkaan	käsitellyt	allashankkeen	vaikutusta	
luonnonarvoihin,	muutenhan	allekirjoittajana	olisi	ollut	myös	luonnonsuojelun	
vastuuviranomainen	eikä	vain	vesi‐insinööri.	Tämä	oli	ELYn	ensimmäinen	kompastus.



ELY:	
Markku	Meriluodon	laatiman	toimenpidepyynnön	ELY‐keskus	on	vastaanottanut	13.10.2015	
Etelä‐Suomen	AVIn	siirtämänä.	ELY‐keskuksen	luonnonvarayksikön	luonnonsuojelun	
asiantuntijat	ovat	tarkastelleet	hanketta	uudelleen.	ELY‐keskus	on	todennut,	että	alueen	
luontoarvoja	[po.	luonnonarvoja]	on	selvitetty	riittävästi,	eikä	katselmus	ole	tarpeen.	ELY‐
keskuksen	näkemyksen	mukaan	hankkeen	keskeyttämiseen	ei	ollut	tarpeen	ryhtyä	
luonnonsuojelulain	tai	vesilain	perusteella.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	esitti	jo	2014‐10‐24	AVIlle	laajasti	perustellun	pyynnön	
Sammalsillan	alueen	asettamisesta	toimenpidekieltoon.	Silloin	allasrakentamista	ei	vielä	ollut	
aloitettu,	koska	luontoselvitys	tehtäisiin	vasta	kesällä	2015,	vain	Nastola‐seura	oli	raivannut	
uhanalaisia	luontotyyppejä.	Viestissä	2014‐10‐28	AVI	ilmoitti,	että	[lyhentäen]	"AVIlla	ei	ole	
toimivaltaa	antaa	etukäteen	toimenpidekieltoja.	Vesilain	ja	luonnonsuojelulain	
valvontaviranomainen	on	ELY,	joka	myös	arvioi,	tarvitseeko	jokin	toimenpide	vesilain	
mukaisen	luvan	ja	tarvittaessa	edellyttää	luvan	hakemista	AVIlta.	Jos	vesilain	määräyksiä	on	
rikottu,	rikkomuksen	tai	laiminlyönnin	oikaisemiseksi	voidaan	hakea	hallintopakkoa	AVIlta.	
Asian	tässä	vaiheessa	toimivalta	on	ELYllä,	eikä	asia	aiheuta	toimenpiteitä	AVIssa."	–		
Kaikki	toimivalta	oli	siis	ELYllä.	Ei	ainakaan	voida	väittää,	etteikö	Tieokas	olisi	ollut	ajoissa	
liikkeellä	ja	huolestunut	Sammalsillan	tulevan	luonnonsuojelualueen	kohtalosta.	
	
Luontoselvitysten	ja	suunnitelmamuutosten	jälkeen	Tieokas	esitti	AVIlle	2015‐10‐08	
uudelleen	laajennetuin	perusteluin	–	mitkä	pitkälti	olivat	tämän	asiakirjan	mukaisia	–	
pyynnön	Sammalsillan	alueen	asettamisesta	toimenpidekieltoon;	allasalueen	raivaustyöt	oli	
aloitettu	syyskuun	2015	jälkipuoliskolla.	AVI	siirsi	pyynnön	ELYn	käsiteltäväksi.	
Vastuuviranomainen	ELYn	luonnonsuojelun	asiantuntijat	tarkastelivat	hanketta	uudelleen	ja	
katsoivat	yhä,	että	hanke	ei	edellytä	vesilain	mukaista	lupaa	eikä	riko	luonnonsuojelulakia.	
	
2015‐11‐06	AVI	totesi	yhä,	että	se	ei	ole	toimivaltainen	viranomainen	käsittelemään	
valituksia	asian	toimivaltaisen	viranomaisen	ELYn	lausunnoista.	ELY	ei	koko	toista	vuotta	
kestäneen	lausuntoprosessin	aikana	muuttanut	piiruakaan	ensimmäisestä	käsityksestään:	ei	
luvantarvetta,	ei	lainrikkomuksia.	Mielenkiintoista	on,	että	ELY	on	koko	ajan	joutunut	
lukemaan	kaikki	Tieokkaan	esittämät	perinpohjaiset	vastakkaiset	perustelut	ja	etsimään	
niihin	omaa	käsitystään	puoltavia	näkökohtia.	
	
Kansalaista	kiinnostaa	etenkin	se,	että	maakunnan	luonnonsuojelun	vastuuviranomaista	ELYä	
ei	missään	valmistelun	vaiheessa	–	kun	mitään	lopullista	ei	vielä	ollut	tuhottu	–	kiinnostanut	
katselmuksessa	tutustua	Sammalsillan	kosteikkoon	ja	sen	luonnonsuojelumerkitykseen	
alueen	parhaan	asinatuntijan	opastamana,	ei	edes	sen	jälkeen,	kun	AVI	oli	siirtänyt	asian	ELYn	
käsiteltäväksi	kuin	ultimaatumina	toimien	tarpeesta.	
	
Tällainen	on	tavattoman	tuomittavaa	viranomaistoimintaa,	eikä	sitä	selitä	mikään	"kiire",	
vaan	selvä	pyrkimys	vältellä	sen	paljastumista,	miten	puutteellisin	tiedoin	ELY	asiassa	kaiken	
aikaa	toimi	ja	miten	tuhoisiin	seurauksiin	ELYn	toiminta	johti.	Epäilemättä	taustalla	vaikutti	
ankarasti	myös	Nastolan	kunnan	tekninen	toimi	omine	pyrkimyksineen	ja	käsityksineen,	joita	
ohjasi	teknisen	lautakunnan	asianosainen	puheenjohtaja	ja	myötäili	tekninen	johtaja.	Joka	
tapauksessa	parhaillaan	Sammalsillan	kosteikosta	valmistellaan	Tieokkaan	aloitteen	pohjalta	
viranomaistyönä	(Lahden	luonnonsuojelunvalvoja)	luonnonsuojelualuetta,	mihin	ELY	joutuu	
viranomaisena	perehtymään,	taas	kerran.	–	Allasalue	raivattiin	kiireessä	pintapuolisesti	
marraskuussa	2015	ja	altaiden	ensimmäinen	vaihe	ruopattiin	paniikissa	joulukuussa	2015.



Konsultintyö	
	
Sammalsillan	alueen	luontoselvitykset	(Sammalsillansuo	ja	Sylvöjärvi)	TYLA	tilasi	Ramboll‐
konsultilta.	Yleisesti	luottamus	konsultin	ammattitaitoon	ja	esittämiin	tietoihin	pitäisi	olla	
selviö,	mutta	valitettavasti	niin	ei	aina	ole.	Sammalsillan	alueen	luontoselvittäjää	TYLA	arvioi	
näin:	
	
TYLA:	
Luontoselvitykset	tehneen	konsultin	ammattitaito	on	todettu	referenssien	perusteella	
erinomaiseksi.	
	
Sammalsillan	alueen	konsultintyön	tulosten	perusteella	TYLAn	arvio	petti	pahasti	syistä,	
mitkä	ilmenevät	jäljempänä.	
	
Lähtökohta	konsultin	valintaan	ilman	normaalia	kilpailua	ja	referenssivertailua	oli	se,	että	
Lahden	seudun	kunnilla	on	Rambollin	kanssa	kumppanuussopimus.	Se	merkitsee	Lahden	
seudun	konsultointihankkeissa	käytännössä	Rambollin	monopolia,	mistä	on	muitakin	
ajankohtaisia	esimerkkejä	(vrt.	Huhmarmäen	kaatopaikka	http://www.tieokas.fi/YVA.pdf).	
Tämän	epäterveen	tilanteen	seurauksena	Ramboll‐konsultti	karkeasti	sanottuna	kirjoittaa	
niin	kuin	tilaaja	käskee	kirjoittaa,	myös	Sammalsillan	alueen	luontoselvityksessä.	
	
Pitäisi	olla	selvää,	että	kun	tehdään	tutkimuksia	ja	selvityksiä,	uuden	hankittavan	tiedon	
lisäksi	niissä	käytetään	hyväksi	myös	kaikki	olennainen	aiempi	tieto.	Sammalsillan–
Sylvöjärven	luontoselvitykset	2015	tehnyt	konsultti	Ramboll	ei	kuitenkaan	näytä	tuntevan	tai	
hyväksyvän	tätä	peruslähtökohtaa.	Kahdessa	selvityksessään	(Sammalsillansuo	ja	Sylvöjärvi)	
Ramboll	ei	käytä	eikä	edes	viittaa	kaikkein	olennaisimpaan	ajankohtaiseen	lähtötietoon,	mikä	
on	ollut	julkisesti	käytettävissä	jo	marraskuusta	2012	alkaen.	Se	on	Uudenkylän	
osayleiskaavan	Luontoselvitys,	tekijä	FCG	Finnish	Consulting	Group	Oy	eli	kilpaileva	konsultti.	
Muutakin	tietoa	Sammalsillan	alueesta	on	saatavissa	runsaasti,	ja	kuten	tästäkin	asiakirjasta	
ilmenee,	etenkin	www.tieokas.fi	‐linkistä,	minkä	konsultti	ja	TYLA	hyvin	tiesivät.	Se	kuitenkin	
palvelee	luonnon‐	ja	maisemansuojelun	tarkoituksia	eikä	siksi	näytä	soveltuvan	altaiden	
ruoppaamisen	tietolähteeksi.	
	
Kysyntämarkkinoiden	tilanne	laman	aikana	on	se,	että	konsultintöitä	on	tarjolla	vähän	ja	
kilpailu	hankkeista	on	ankara.	Tällaisia	selvityksiä	saadakseen	tarjouksia	joudutaan	tekemään	
alihintaan	ja	työ	pintapuolisesti,	kuten	Sammalsillan	alueella	Ramboll,	tai	tarjouskilpailu	
voitetaan	monopoliluonteisen	kunnallisen	kumppanuussopimuksen	pohjalta,	kuten	Lahden	
seudun	kunnissa	ja	tässä	Sammalsillan	alueella	Ramboll	–	kuitenkin	alihintaan	ja	työ	
pintapuolisesti.	
	
Tutkimuseettisesti	Rambollin	menettely	on	alapuolella	kaiken	arvostelun,	mutta	käy	
ymmärrettäväksi	monopolin	pohjalta.	Muidenkin	esimerkkien	
(http://www.tieokas.fi/YVA.pdf	eli	Huhmarmäen	kaatopaikka)	mukaan	Ramboll	kirjoittaa	
tilaajan	haluaman	tuloksen	selvityksen	muotoon	viranomaisen	hyväksyttäväksi.	–	Pikantti	
yksityiskohta	Sammalsillan	alueen	luontoselvityksessä	oli	kuitenkin	kirjallisuusluettelon	
viittaus:	Tieokas	oy.	2014:	Lausunto	Sammalsillan	alueen	kosteikkosuunnitelmasta	21.8.2014;	
virhe	siinäkin:	Tieokas	ei	ole	oy	vaan	yksityinen	elinkeinonharjoittaja.	
	
Rambollin	luontoselvitystä	käsitellään	jäljempänä	yksityiskohdittain	eri	lajien	osalta.	



Erityisten	lajien	luontoselvitykset	
	
Tieokkaan	vaatimusten	tärkein	peruste	on	turvata	ruoppausalueella	esiintyvän	lajin	
viitasammakon	Rana	arvalis	yhdyskunnan	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat.	Ne	uhkaavat	
tuhoutua	ja	ovat	osaksi	jo	tuhoutuneet	tässä	asiakirjassa	osoitettavalla	tavalla.	Viitasammakko	
on	Euroopan	unionin	luontodirektiivin	(1992/43/ETY)	liitteessä	IV(a)	mainittu	laji,	jota	
koskee	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkojen	hävittämis‐	ja	heikentämiskielto.	Lisäksi	
ruoppausalueella	tavataan	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikassaan	toinenkin	luontodirektiivin	
liitteessä	IV(a)	mainittu	laji	saukko	Lutra	lutra.	Ruoppausalueella	pesivät	Euroopan	unionin	
lintudirektiivin	(79/409/ETY)	liitteen	I	lajit	kurki	Grus	grus	ja	laulujoutsen	Cygnus	cygnus,	
vain	esimerkkeinä	mainiten.	Luontodirektiivi	on	pantu	toimeen	Suomen	
luonnonsuojelulaissa,	näiltä	osin	lain	49	§:ssä.	
	
Viitasammakko	–	viranomaisongelma	Nastolassa	
	
Ruoppausaltaiden	salaava	suunnittelu	Sammalsillan	kosteikossa	kulminoitui	lopulta	
viitasammakon	esiintymiseen,	minkä	Tieokas	ensimmäisenä	todensi	toukokuussa	2014.	
Aluksi	viitasammakosta	ei	kuitenkaan	tiedetty,	aavisteltiin	vain	lajista	syntyvän	
ruoppauksessa	ongelmia,	sillä	ensin	Nastolan	kunta	törmäsi	viitasammakkoon	kiusallisella	
tavalla	muualla.	
	
Nastolan	kunta	koki	julkista	huomiota	herättäneitä	vastoinkäymisiä	Villähteellä	Sammalsillan	
ruoppaushankkeen	kaltaisissa	oloissa	omasta	syystään,	kun	asemakaavaa	laadittaessa	kunta	
ei	ollut	tehty	lajistoselvitystä,	mitä	Sammalsillan	kosteikolle	oli	vaadittu	pitkään.	
	
Nastolan	kunta	on	hakenut	Villähteelle	Kymijärven	Kyynärön	ja	Kärkjärven	Taivaanrannan	
asemakaava‐alueiden	uimarannoille	korkeimman	hallinto‐oikeuden	ratkaisun	viitasammakon	
suojelusta	kahdessa	samankaltaisessa	tapauksessa.	AVI	hylkäsi	(PÄÄTÖS	Nro	265/2012/2	
Dnro	ESAVI/39/04.09/2012	30.11.2012)	kunnan	suunnitteleman	uimarannan	ym.	
rakentamisen	ruoppaamalla	Kymijärven	asemakaava‐alueelle.	
	
Asia	kulki	läpi	koko	valitusketjun	AVI–KHO	vain	siksi,	jotta	kunta	lopulta	pääsi	soveltamaan	
vesilain	3	luvun	3	§:n	(7)	mukaista	ruoppauksen	ylärajaa.	Kun	AVIn	alun	perin	hylkäävä	
päätös	piti	myös	KHO:ssa,	kunta	sai	asukkaiden	vihat	päälleen	ja	paljon	kielteistä	
mediajulkisuutta.	Kunta	joutui	turvautumaan	uimarannan	perustamisessa	kaavamuutokseen	
ja	hallinnollisesti	monivaiheiseen	korvikesuunnitelmaan,	mikä	toteutti	vesilain	3	luvun	3	§:n	
(7)	salliman	enintään	500	m3:n	ruoppauksen.	Samanlainen	oikeusprosessi	on	yhä	meneillään	
viereisen	Kärkjärven	puolella,	mihin	KHO:n	vastaava	ratkaisu	on	vielä	tulossa.	
	
Kymijärven	viitasammakot	ovat	päässeet	jo	useasti	näyttävästi	otsikoihin:	

	ESS	2015‐06‐27.	 	



Kymijärvellä	kysymys	oli	viitasammakon	–	lopulta	vain	kolmen	havaitun	yksilön	–	
lisääntymis‐	ja	levähdyspaikasta,	minkä	siis	myös	KHO	päätöksellään	turvasi.	Päätökseen	ei	
vaikuttanut	viitasammakon	runsas	esiintyminen	muualla	Kymijärvellä,	vaan	ainoastaan	
tämän	uimarannan	kohdalla	havaitun	pienen	esiintymän	turvaaminen.	Kertaakaan	Suomessa	
KHO	ei	vielä	ole	vastaavissa	tapauksissa	ratkaissut	viitasammakon	suojelua	vastoin	EU‐
oikeuden	säännöksiä,	joten	me	Hyvän	Olon	Luonnonläheisen	Nuorekkaan	Nastolan	
veronmaksajat	olemme	menettäneet	hyvänlaisen	rahasumman	vain	kuntaviranomaisen	
omien	kaavasuunnitteluvirheiden	ja	jääräpäisyyden	vuoksi.	
	
Vesilain	3	luvun	3	§:n	(7)	sallima	enintään	500	m3	jo	sinällään	romuttaisi	Sammalsillan	
altaiden	rakentamisen,	koska	arvio	ruoppaustarpeesta	on	13100	m3.	Kymijärven	(ja	
todennäköisesti	myös	Kärkjärven	tulevista)	oikeudellisista	kolhuista	opiksi	ottaneena	
Nastolan	kunta	siis	pimitti	Sammalsillan	alueen	valtavan	ruoppaushankkeen	asukkaiden	
tietoisuudesta,	vaikka	etenkin	Uudenkylän	osayleiskaavan	laadinnan	käynnissä	ollen	
tiedottamiseen	ja	osallistavaan	suunnitteluun	oli	erityinen	syy.	Toisaalta	Nastolan	kunta	
saattoi	arvioida	asian	niinkin,	että	kun	yhdistyminen	Lahteen	vuoden	2016	alusta	toteutuu	
(toteutui),	vastuut	raukeavat,	toimittiinpa	miten	tahansa.	Näin	ei	tietenkään	saa	käydä.	
	
Oikeudelliseen	arviointiin	ei	vaikuta	em.	oikeusratkaisujen	perusteella,	mitä	altaiden	
ruoppaus	mahdollisesti	vaikuttaa	kosteikkoluontoon	tulevaisuudessa,	hyvää	vai	pahaa,	ja	
esiintyykö	viitasammakkoa	Sammalsillan	kosteikon	lisäksi	muualla,	esimerkiksi	viereisellä	
Sylvöjärvellä,	kuten	R‐konsultti	tarkoitusperäisesti	korostaa.	Oikeudellinen	peruste	(AVI–
KHO)	on	kaikissa	tapauksissa	vain	se,	mitä	ruoppaus	tässä	kohdassa	nyt	välittömästi	
vaikuttaa	direktiivilajien	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkoihin	(LsL	49§).	
	
R‐konsultti	toteaa	(LIITE	s.	26),	että	"Sammalsillansuolta	on	suora	ekologinen	yhteys	
Sylvöjärven	vahvaan	viitasammakkoesiintymään"	tarkoituksena	ilmiselvästi	vähätellä	
Sammalsillan	alueen	viitasammakkoesiintymän	merkitystä.	Tässäkin	lienevät	hankeisäntä	
Nastolan	kunta	ja	TYLA	antaneet	ohjausta.	Oikeudelliset	ratkaisut	(AVI–KHO)	Nastolassa	–	
toteutunut	Kymijärvellä	ja	varmaankin	myös	tuleva	Kärkjärvellä	–	ovat	johtaneet	siihen,	että	
kunta	on	voinut	vain	soveltaa	vesilain	vesilain	3	luvun	3	§	(7)	salliman	enintään	500	m3	
ruoppauksen,	kun	Sammalsillan	allasrakentamisen	ruoppaustarve	on	13100	m3.	
	
Ruoppausaltaat	ja	viitasammakko	sekä	muut	em.	erityiset	lajit	ovat	yksiselitteisesti	
mahdottomia	sovitettaviksi	yhteen.	Altaiden	ruoppaus	suunnitelman	mukaisesti	tuhoaisi	
viitasammakon	(kurjen	ja	myös	joutsenen	ja	saukon)	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat	kaikkein	
tärkeimmiltä	osin	vastoin	luonnonsuojelulain	49	§:n	määräyksiä	vailla	luontodirektiivin	9	ja	
16	artiklan	mukaisia	poikkeuksia.	
	
Lajistoselvityksen	tarve	
	
TYLA:	
Hanke	oli	tarkoitus	toteuttaa	syksyllä	2014,	mutta	alueella	tehtyjen	uusien	
viitasammakkohavaintojen	vuoksi	[Sammalsillan	alueen	ensimmäiset	
viitasammakkohavainnot	teki	Asiantuntijayritys	Tieokas	2014‐05‐18]	ELY‐keskukselta	
pyydettiin	ohjeistusta	luontoselvitysten	tarpeellisuudesta.	ELY‐keskus	ohjeisti	teettämään	
viitasammakko‐,	sudenkorento‐	ja	kosteikkolinnustoselvityksen	alueella	ennen	töiden	
aloittamista.	
	 	



LIITE	s.	10	(TYLA):	"Hankkeen	toteuttamista	siirrettiin	vuodesta	2014	vuodelle	2015,	koska	
kohteessa	oli	tehty	[Asiantuntijayritys	Tieokas]	viitasammakkohavaintoja	keväällä	2014[‐05‐
18]."	
	
Lajistoselvitysten	tarpeella	on	siis	paljon	pidempi	historia	kuin	TYLA	antaa	ymmärtää,	eikä	
TYLA	ole	siinä	kehityksessä	osallinen.	Ruoppauksen	siirtymiseen	vaikutti	Asiantuntijayritys 
Tieokkaan	viitasammakkohavaintojen	keväällä	2014	lisäksi	myöhempi	asiantuntijakritiikki	
allashankkeen	kelvottomasta	teknisestä	suunnittelusta,	mistä	lisäksi	täysin	puuttui	
luonnonhoidollinen	näkemys.	
	
LIITE	s.	10	(TYLA):	"Hämeen	ELY‐keskuksen	ylitarkastaja	Pertti	Heikkisen	suosituksesta	
kohteeseen	tilattiin	luontoselvitys."	
	
Tämäkin	tieto	on	väärä.	Tallentamani	kirjeenvaihdon	mukaan	ELY	(nyt	jo	eläkkeelle	siirtynyt	
ylitarkastaja	Heikkinen)	oli	ilmoittanut	Nastolan	kunnalle	lajistoselvityksen	olevan	tarpeeton.	
Lajistoselvityksen	hankkimiseksi	Uudenkylän	osayleiskaavatyötä	varten	Nastolan	kuntaa	
painostivat	Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	ry.	ja	Tieokas	vuosien	ajan	lukuisia	
kertoja	ainakin	seuraavista	lajeista:	
	
‐	valkoselkätikka	(erittäin	uhanalainen,	tiedot	vain	viranomaistietoon)	
‐	viitasammakko	(direktiivilaji)	
‐	sudenkorennot	(direktiivilaji)	
‐	saukko	(direktiivilaji)	
‐	linnut	(direktiivi‐	ja	erityiset	lajit)	
‐	mahdolliset	muut	lajit,	esimerkiksi	lepakot.	
	
Sammalsillansuon	alueen	luonto‐	ja	lajistotietoa	on	runsaimmin	koonnut	ja	julkaissut	
55	vuoden	aikana	Asiantuntijayritys	Tieokas	(ote	LIITE	s.	32‐100).	Siksi	alue	on	Nastolan	
ylivoimaisesti	parhaiten	tutkittu	luontokohde,	mistä	on	tekeillä	tietokirja,	minkä	osa	tämäkin	
asiakirja	tulee	olemaan.	Tieokkaan	Sammalsilta‐tietoaineistoa	ei	ole	käytetty	R‐selvityksessä	
kuin	yhden	lyhyen,	virheellisen	lainauksen	verran.	Lisäksi	jatkuvasti	päivittyviä	lajihavaintoja	
on	runsaasti	BirdLife	Suomen	ylläpitämässä	valtakunnallisessa	TIIRA‐tietokannassa.	
	
Erikoisinta	kuitenkin	on,	että	lähteenä	R‐selvityksessä	ei	myöskään	mainita	olennaisinta	ja	
ajankohtaisinta	tietoa	eli	Uudenkylän	osayleiskaavaa	varten	tehtyä	Luontoselvitystä	(LIITE	s.	
28‐31),	missä	valtakunnallisesti	arvokas	Sammalsillansuon	alue	on	kuvattu	ansiokkaasti.	
	
Tällaiset	laiminlyönnit	R‐selvityksen	perusasioissa	luovat	käsityksen,	että	ko.	selvitys	on	jo	
lähtökohtaisesti	pahasti	puutteellinen	ja	epäonnistunut.	Herää	kysymys,	boikotoiko	konsultti	
(Ramboll)	tahallisesti	toisen	konsultin	(FCG)	pätevä(mpä)ä	työtä	ja	antoiko	tilaaja	tässä	
tarkoituksenmukaisuusohjausta.	Ramboll	on	nykyisin	käytännössä	alansa	kunnallinen	
monopoliyritys	Lahden	kaupunkiseudulla	kumppanuussopimusten	vuoksi.	
	
Jo	Uudenkylän	osayleiskaavatyön	käynnistyessä	Asiantuntijayritys	Tieokas	vaati	teettämään	
Sammalsillan	alueelta	lajistoselvityksen.	Vaatimusta	tuki	Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	
yhdistys	ry.	lausunnossaan	2013‐10‐13	(ote):	 	



"...	Luontoselvitystä	tulee	täydentää	ainakin	(luontodirektiivin	IV	a	liitteessä	olevien)	saukon,	viitasammakon,	
tiettyjen	sudenkorentojen	ja	lepakoiden	osalta.	Em.	mainittujen	lajien	ja	lajiryhmien	lisääntymis‐	ja	
levähdyspaikkojen	hävittäminen	ja	heikentäminen	on	kielletty	luonnonsuojelulain	49§:n	nojalla	ja	näiden	
selvittäminen	on	edellytys	sille,	että	kaavan	lainmukaisuutta	voidaan	arvioida."	
	
Lajistoselvityksiä	–	lisäksi	myös	valkoselkätikka	ja	muut	linnut	(direktiivi‐	ja	erityiset	lajit)	–	
vaati	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	yhdistyksen	jälkeen	kaikissa	myöhemmissä	
asiayhteyksissä	painokkaasti	Asiantuntijayritys	Tieokas,	joka	on	aktiivisesti	vaikuttanut	
Uudenkylän	osayleiskaavan	laadintaan.	
	
Vaikka	Uudenkylän	osayleiskaavan	Luontoselvitys	(konsultti	FCG)	onkin	esimerkillisen	hyvä,	
lajikohtaisten	kartoitusten	(viitasammakko	ym.)	tarkkuuteen	asti	siinä	ei	kuitenkaan	voitu	
mennä,	koska	Nastolan	kunta	tekee	kaavaa	minimiresurssein	ja	‐kustannuksin	eikä	ole	
teettänyt	lajistoselvityksiä	miltään	osin	kaava‐alueella	vedoten	siihen,	että	ELY	(jo	eläkkeelle	
siirtynyt	ylitarkastaja	Heikkinen)	on	ilmoittanut	niiden	olevan	tarpeettomia.	
	
Sammalsillansuon	allasrakentamiseen	liittyvät	suunnitelmat	tehtiin	2013–2014	kokonaan	
ilman	asiaankuuluvaa	vuorovaikutusta	ja	luonto‐	ja	lajistoselvitystä,	minkä	vuoksi	ne	
epäonnistuivat.	Lopulta	Nastolan	kunta	uskoi	ja	tilasi	lajistoselvityksen	keväällä	2015	sen	
jälkeen,	kun	allassuunnittelu	oli	epäonnistunut	myös	2014	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
kritiikin	vaikutuksesta.	Vasta	Kymijärven	(ja	Kärkjärven)	uimarantojen	nolot	
viitasammakkokokemukset	herättivät	kunnan.	Painostuksen	jälkeen	vihdoin	2015	oli	
käytettävissä	luontoselvitys	(konsultti	Ramboll,	tässä	R‐selvitys).	Se	on	epäonnistunut,	
puutteellinen	ja	asiantuntematon	ja	johtanut	hankesuunnitelmassa	virheellisiin	tulkintoihin	ja	
sovelluksiin.	
	
Lajistoselvityksen	toteutus	
	
LIITE	s.	16	(TYLA):	"	...	selvityksessä	kartoitettiin	alueella	mahdollisesti	elävien	luontodirektiivin	
IV(a)	–liitteessä	mainittujen	rauhoitettujen	viitasammakoiden	ja	sudenkorentojen	
lisääntymispaikat	sekä	selvitettiin	alueen	kosteikkolinnustoa	ruoppaussuunnitelman	
kohdentamiseksi."	
	
R‐konsultilta	lipsahti	selvitykseen,	että	altaiden	rakennustyössä	todella	on	kysymys	
ruoppauksesta.	
	
LIITE	s.	18	(TYLA):	"Viitasammakoiden	soidin	kestää	tavallisesti	vain	pari	viikkoa	ja	sen	
ajankohta	vaihtelee	sekä	vuosittain	että	paikan	mukaan.	Myös	sää	vaikuttaa	sammakoiden	
ääntelyaktiivisuuteen	ja	toisaalta	kartoittajan	havainnointimahdollisuuksiin."	
"Havainnointia	suoritettiin	kolmena	yönä..."	
	
LIITE	s.	20	(TYLA):	"Viitasammakon	soidin	oli	runsaimmillaan	huhtikuun	viimeisellä	viikolla,	
vaimentuen	nopeasti	toukokuun	alussa.	24.4.2015	tehdyllä	maastokäynnillä	Sammalsillansuolla	
soidinsi	kymmeniä	viitasammakoita,	28.4.	viitasammakot	soidinsivat	samoilla	alueilla,	mutta	
äänessä	oli	jo	hieman	vähemmän	yksilöitä.	8.5.	havaittiin	enää	muutamia	yksilöitä	ennalta	
tutuilla	paikoilla."	
	
R‐konsultin	lajistoselvitys	alkoi	23.	huhtikuuta,	jatkui	käynneillä	28.	huhtikuuta	ja	8.	
toukokuuta	ja	on	päivätty	valmistuneeksi	7.	elokuuta	2015.	Kuinka	ollakaan,	samana	päivänä	
valmistui	hankesuunnitelma	"Monivaikutteisen	kosteikon	perustaminen	Nastolan	



Sammalsillansuolle"	(LIITE	s.	7‐12).	Ensimmäiset	kolme	käyntiä	koskivat	viitasammakkoa,	
muista	lajeistahan	ei	myöhemmin	kesällä	ollut	niin	väliksi.	TYLAn	maininta	"Kosteikon	
rakentamissuunnitelman	päivittäminen	aloitettiin	kesällä	2015	heti	kun	luontoselvitysten	
alustavat	tulokset	olivat	käytettävissä"	koskee	epäilemättä	juuri	viitasammakkoselvitystä.	
R‐konsultilla	siis	oli	allassuunnitelma	jo	huhtikuussa	käytettävissään	(totta	kai),	jotta	
lajistoselvityksen	tulos	olisi	tarkoituksenmukainen.	
	
Käytännössä	Sammalsillan	kosteikon	viitasammakkoselvitys	rajoittui	konsultin	kahteen	
ensimmäiseen	käyntiin	huhtikuussa	2014,	niissä	havaintoaikaa	yhteensä	vain	kolme	(3)	
tuntia.	
	
LIITE	s.	18	(TYLA):	"Alueella	liikkumista	rajoittaa	[po.	rajoittavat]	vaikeasti	liikuttavat	
pensaikkoiset	ja	tulvivat	luhta‐alueet	sekä	laajat	ojat,	osittain	myös	aktiivisessa	laidunnuksessa	
olevat	laitumet.	Tämän	takia	osa	viitasammakkokartoituksesta	piti	suorittaa	kauempaa	
kuuntelemalla	soidinta	ja	arvioimalla	sen	rajat."	
	
Nähtävästi	Sammalsillan	alueen	monipuolinen,	vaikeakulkuinen	kosteikkoluonto	oli	yllätys	
R‐konsultille,	joka	näin	kuvaa	kokemiaan	olosuhteita	ja	selittää,	miksi	työ	jäi	niin	
puutteelliseksi.	Kenties	R‐konsultti	myös	pelkäsi	tusinaa	Peltokallion	tilan	mullikkaa,	jotka	
jälleen	koko	kesän	laidunsivat	Kuoppalan‐	ja	Ristolanojaan	rajoittuvalla	kostealla	niityllä.	
Kaikki	tuo	kuuluu	maisemaan,	mikä	on	muodostunut	luonnon	omana	työnä	yli	puolen	
vuosisadan	aikana.	–	Toisenhenkinen	luonnonystävä	on	kuvannut	liikkumista	Sammalsillan	
alueella	elämykselliseksi	"kuin	Amazonasin	viidakossa"	eikä	myöskään	FCG‐konsultti	
sanallakaan	valittanut	kosteikon	olosuhteista.	
	
Joka	tapauksessa	R‐konsultin	tunnustus	viittaa	vajavaiseen	havainnointiin.	Kolmen	
havaintotunnin	aikana	vaikeassa	maastossa	ei	ennättänyt	ottaa	montakaan	askelta.	Silti	
konsultti	rohkenee	esittää	verraten	tarkkoja	yksilömääriä	eri	osa‐alueilta.	Minä	en	omalla	
kokemuksellani	rohkenisi,	siksi	suhtaudun	tuloksiin	varauksellisesti.	
	
Omalla	käynnilläni	sain	ennakkoon	arvokkaita	tietoja	lajin	tuntijalta	hämäräaktiivisen	viitasammakon	
havainnointia	varten.	Tilaisuus	retkeen	Sammalsillan	alueelle	tarjoutui	2014‐05‐18	klo	22.20–23.40.	Tuolloin	oli	
pitkän	kolean	sääjakson	jälkeen	ensimmäinen	hellepäivä:	Lahti	+25,4	astetta	max.	Valitsin	kohteeksi	
Viitalampareen	seudun,	minne	pääsin	pitkospolkua	varovasti	lähestyen.	
	
Klo	23	aikaan	saavutin	metrin	korkuisen	koivikkokumpareen	Viitalampareen	ja	osmankäämilampareen	välissä	
ja	pysähdyin	kuuntelemaan	tyynessä	hämärässä.	Asetin	kämmenpuolet	korvien	ympärille,	jolloin	kaikupohja	
parani	huomattavasti.	Keino	olikin	tarpeen,	sillä	heti	klo	23.08	kuulin	elämäni	ensimmäisen	kerran	
viitasammakon	ääntelyä.	Paras	äänikuoro	sijaitsi	suoraan	edessäni	20–30	m	päässä,	missä	Peltokallion	kostean	
niityn	ja	sitä	reunustavan	koivikon	välistä	laskeva	runsasvetinen	oja	tavoitti	niityn	kulmassa	Lietelammien	
alueen	välittömästi	Viitalampareen	eteläpuolella.	
	
Sopivasti	yläviistoon	kumpareelle	kuului	vetiseltä	ojansuulta	muutaman	koivun	juurelta	taukoamaton	ääntely:	
kuin	pienen	koiran	nalkuttava	haukunta	ja	rinnalla	koriseva	kurnutus.	Äänessä	siis	olivat	viitasammakot	ja	
tavalliset	sammakot	yhdessä	kuin	ääninäytteissä.	Heti	tiesin	epäilyksittä	kuuntelevani	ensi	kerran	
viitasammakkoa.	Lähestymiseni	ei	ollut	häirinnyt	sammakoita,	vaan	ääntely	jatkui	yhtämittaisena.	
Heinolantielläkin	oli	onneksi	hiljaista,	joten	mikään	ei	häirinnyt	kuulosteluun	keskittymistä.	



Välillä	kuuntelin	etäämmäs	varsinaisten	Lietelammien	suuntaan.	Sielläkin	äänneltiin	Kuoppalan‐	ja	Ristolanojien	
liittymän	vaiheilla,	missä	sijaitsi	kurjen	pesä	vetisessä	kosteikossa.	Äänikuorosta	nousi	selkeän	terävästi	esiin	
viitasammakon	haukunta,	mitä	sammakon	kurnutus	säesti.	Äänen	yleinen	luonnehdinta	on	erinomainen,	kun	
muistelin	tutun	jackrusselinterrierin	haukahtelua.	Siirryin	risahtelevan	oksamaton	poikki	Peltokallion	kostean	
niityn	puolelle,	mutta	sillä	aikaa	viitasammakon	ääntely	odotetusti	taukosi	eikä	enää	alkanut	uudelleen.	
Varoitukset	lajin	häiriöherkkyydestä	olivat	tosia.	
	
Joka	tapauksessa	tapasin	viitasammakon	ensimmäisen	kerran	juuri	siellä,	missä	jo	vuosia	olin	ennustanutkin	sen	
asustavan,	Sammalsillan	alueen	Lietelammilla	suuren	Viitalampareen	äärellä,	mikä	sydänkesällä	on	
sudenkorentojen	esiintymiskeskus.	Tänä	poikkeuksellisen	kuivana	keväänä	avovesi	on	kutistunut	vähäisiksi	
silmäkkeiksi,	siksi	viitasammakkokin	nyt	oleskeli	laskuojan	piirissä.	Kun	ääntelyä	lisäksi	kuului	myös	
Lietelammien	ydinalueelta,	minne	nyt	en	ulottanut	tarkempaa	kuuntelua,	voin	epäröimättä	arvioida	
viitasammakon	esiintyvän	koko	Lietelammien	kosteikon	alueella,	missä	etelänpuolisten	peltoaukeiden	kaksi	
valtaojaa,	Kuoppalanoja	ja	Ristolanoja,	yhdistyvät	Sammalsillanojaksi	ennen	laskua	Sylvöjärveen	...	

	
...	juuri	täällä,	Lietelammilla,	missä	vehka	ja	kurjenmiekka	kukoistavat	avovesilampareessa	
altaan	3	kaivu‐	ja	läjitysalueella,	missä	ruoppaus	tapahtuisi	veden	pohjasta.	Tuuhea	pajuluhta	
liittyy	taajaan	koivuluhtaan	–	uhanalaisia	luontotyyppejä	kumpikin	–	Kuoppalanojan	ja	
Ristolanojan	liittymän	takana.	Kuva	1990‐06‐10	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



	
Viitasammakon	havaintopaikka	(edessä)	Viitalampareen	(oik.)	ja	Lietelammien	(taust.)	
välisellä	kannaksella	ojassa.	Paikkaan	suunniteltu	allas	6	läjitysalueineen	tuhoaisi	(tuhosi)	
viirasammakon	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikan.	
Kuva	2014‐05‐17	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Lajistoselvityksen	arviointi	
	
TYLA:	
Kosteikon	rakentamissuunnitelman	päivittäminen	aloitettiin	kesällä	2015	heti	kun	
luontoselvitysten	alustavat	tulokset	olivat	käytettävissä.	Viitasammakkohavaintojen	vuoksi	
kaivuualuetta	jouduttiin	siirtämään	muutamassa	kohdassa,	mm.	luontopolun	kohdalle.	
Lopullinen	luontoselvitys	vastasi	alustavia	tuloksia,	minkä	vuoksi	suunnitelma	ja	luontoselvitys	
valmistuivat	lähes	samaan	aikaan.	Lopullinen	luontoselvitys	vastasi	alustavia	tuloksia,	minkä	
vuoksi	suunnitelma	ja	luontoselvitys	valmistuivat	lähes	samaan	aikaan.	
	
Kaikesta	päätellen	R‐konsultilla	oli	allassuunnitelma	käytössään	kartoituksessa,	jotta	
havainnot	voitiin	sijoittaa	väistämään	suunnitellut	altaat	eikä	toisin	päin.	Rinnakkaiskuva	
allassuunnitelmasta	(alla)	osoittaa	selkeästi,	miten	direktiivilajien	viitasammakon,	kurjen	(ja	
joutsenen)	ja	saukon	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat	2014	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
havaintojen	mukaan	(punaiset	ympyrät)	sijoittuvat	suoraan	altaiden	ruoppaus‐	ja	
läjitysalueille,	toisin	kuin	ELY	lausunnossaan	väittää.	Nämä	paikat	tuhoutuivat	altaiden	
ruoppauksessa	loppusyksyllä	2015.	

	
Samaan	ilmakuvaan	ja	karttamittakaavaan	on	merkitty	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
havainnot	2014	viitasammakosta,	kurjen	pesäpaikasta	ja	saukon	(2	yks.)	tapaamispaikasta.	
Samalla	Lietelammien	ydinalueella	sijaitsee	havainnoista	päätellen	myös	joutsenen	
pesäpaikka.	 	



	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	direktiivilajien	havainnot	2014	ilmenevät	ylläolevasta	kartasta.	
Huomio	kiintyy	siihen,	että	pienemmästä	havaintokohteesta	Viitalampareen	eteläpuolella	
R‐konsultti	ei	esitä	havaintoja	2015.	Tämä	on	ymmärrettävää,	sillä	juuri	tuohon	välialueeseen	
kostean	niityn	länsipuolella	on	tarkoitus	kaivaa	allas	6	(LIITE	s.	9).	Se	siis	tulisi	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	havaintopaikan	päälle,	missä	on	lajin	suotuisa	lisääntymis‐	ja	
levähdyspaikka	ojanmutkassa.	Edelleen	Lietelammien	ydinalueen	laajasta	havaintokohteesta	
(suuri	ympyrä)	viitasammakkokuoroineen	2014	R‐konsultti	esittää	vain	noin	viiden	yksilön	
havainnon	2015.	Kymijärvellä	AVI‐KHO	kielsivät	rakentamisen	kolmen	(3)	yksilön	vuoksi.



Kurjen	pesäpaikka	(nuoli)	sijaitsee	Sammalsillansuon	Lietelammien	veden	peittämällä	
ydinalueella	valtaojien	suupuolella	altaan	3	kaivu‐	ja	läjitysalueella,	myös	viitasammakon	ja	
joutsenen	laajalla	elinpiirillä,	missä	on	vetistä	allikkoa.	Kysymyksessä	on	todennäköisesti	jopa	
kurjen	perinteinen	pesäpaikka	luoksepääsemättömässä	vetisessä	ympäristössä,	missä	kesällä	
kukaan	ei	häiritse.	

	
Ilmakuva	esittää	selkeästi	Sammalsillan	kosteikkoalueen	nykytilan.	Kosteikon	
tulvavaikutteinen	märin	osa	allikoineen	näkyy	varsin	yhtenäisenä	punaisen	rajauksen	
(Asiantuntijayritys	Tieokas	2015)	sisällä.	
	
Viitasammakko	esiintyy	koko	punaisella	rajatulla	alueella,	missä	sijaitsevat	
luonnonsuojelulain	49	§:n	mukaiset	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat.	Yksilömäärä	vaihtelee	
vuosittain	jonkin	verran	vedenkorkeuden	mukaan.	Esimerkiksi	elokuussa	2014	vesi	oli	40	cm	
normaalia	alempana	(Malin).	Myös	seuraava	talvi	oli	vähävetinen	eikä	kevättulvaa	juuri	
esiintynyt.	Siitä	huolimatta	viitasammakko	esiintyi	runsaana	paitsi	Sylvöjärven	puolella	myös	
Sammalsillan	kosteikossa.	Sylvöjärven	veden	vähyyteen	kesällä	2015	vaikutti	myös	koko	



kesäkauden	mittainen	Mankalan	voimalaitoksen	koneistoremontti.	Sen	vuoksi	voimalaitos	
joutui	laskemaan	vettä	läpi	yhdestä	säännöstelyluukusta	yhtäjaksoisesti	keväästä	
loppukesään	asti.	
	
Vuodet	eivät	ole	veljeksiä,	mutta	kuvatunlaiset	poikkeamat	havainnoissa	(Asiantuntijayritys	
Tieokas	ja	R‐konsultti)	peräkkäisten	vuosien	välillä	herättävät	kysymyksiä.	Syntyy	suuri	
kiusaus	perustellusti	väittää	R‐konsultin	viitasammakkohavaintoja	2015	tarkoitushakuisiksi,	
niin	hyvin	ne	asettuvat	siihen	suunnitelmakarttaan,	mikä	välittömästi	R‐selvityksen	
valmistuttua	elokuussa	esitti	ruoppausalueet	–	eli	ilmeisesti	konsultilla	oli	se	käytössään	
kartoituksessa,	jotta	havainnot	voidaan	sijoittaa	väistämään	suunnitellut	altaat.	
	
Ilmiselvästi	räikein	R‐konsultin	mahdollinen	manipulointi	on	Sammalsillanojan	itäpuolen	
viitasammakkoesiintymän	5	kohdalla	(LIITE	s.	19).	Sinne	Lietelammien	ydinalueelle	on	2015	
merkitty	vain	noin	viisi	yksilöä,	kun	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	havainto	edellisenä	keväänä	
oli	äänekäs	kuoro	kautta	koko	Sammalsillanojan–Kuoppalanojan–Ristolanojan	välisen	
kosteikon,	mikä	ilmakuvankin	mukaan	epäilyksittä	on	viitasammakon	keskeisin	
esiintymissydän	Viitalampareen	ohella.	Miksi	R‐konsultti	merkitsi	sinne	2015	vain	5	yksilöä?	
	
Siksi,	että	koko	muuhun	osaan	valtaojien	välistä	Lietelammien	kosteikkoa	oli	suunniteltu	
ruopattavan	allas	3	alueelle,	missä	myös	direktiivilaji	kurki	pesii	ja	ilmeisesti	myös	joutsen.	
Tästä	huolimatta	allassuunnittelija	väittää	ja	ELY	kopioi	väitteen,	että	(LIITE	s.	10,	4)	
"Kosteikkoaltaiden	kaivutyöt	eivät	hävitä	tai	muuta	varsinaisia	lisääntymisalueita,	koska	
havaitut	viitasammakon	lisääntymisalueet	on	rajattu	kaivuu‐	ja	läjitysalueiden	ulkopuolelle.	
	
Väite	on	karkeasti	väärä.	Asiakirjat	karttoineen	todistavat,	että	altaiden	ruoppaus	ja	
ruoppausmassan	läjitys	hävittävät	suuren	osan	ainakin	kymmenien,	mahdollisesti	satojen	
viitasammakoiden	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikoista	ja	rikkovat	pahasti	luonnonsuojelulain	
49	§:n	velvoitetta	direktiivilajien	suojelusta.	Kymijärvellä	KHO	(ja	AVI	aiemmin)	ratkaisi	
viitasammakon	suojelun	kolmen	yksilön	perusteella.	
	
Erityisesti	on	huomattava	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	yhdistyksen	lausunnossa	
2015‐11‐19	esitetty	kritiikki	siitä,	että	R‐selvityksessä	ei	ole	otettu	lainkaan	kantaa	
levähdyspaikkoihin	(kirjallisuusviite).	"(R‐selvityksessä)	ei	ole	käsitelty	tai	arvioitu	
viitasammakoiden	levähdyspaikkojen	sijoittumista	kutuajan	ulkopuolisella	kesäkaudella	eikä	
talvehtimisen	aikana.	Samalla	puuttuu	vaikutusten	arviointi	siitä,	miten	altaiden	ja	
ruoppausmassan	läjitysalueiden	suunniteltu	sijoittaminen	selvityksessä	rajattujen	
viitasammakon	soidinpaikkojen	välittömään	läheisyyteen	vaikuttaisi	niihin	sekä	lajin	
kesäaikaisiin	elinalueisiin	(levähdyspaikkoihin),	mitkä	todennäköisesti	sijaitsevat	
soidinpaikkojen	lähellä.	Vaikutusten	arviointi	olisi	ollut	ensiarvoisen	tärkeää,	koska	altaiden	
rakentaminen	todennäköisesti	hävittää	tai	ainakin	heikentää	lisääntymis‐	ja	levähdysalueita."	
	
Vaadin	edellä	esitetyn	perusteella,	että	AVI,	oikeuskäytäntöä	samankaltaisissa	tapauksissa	
yhdenmukaisesti	soveltaen,	velvoittaisi	ELYn	korjaamaan	perättömän	lausuntonsa	(LIITE	s.	4‐
5:	...	että	koska	Sylvöjärvellä	esiintyy	viitasammakoita,	"suunnitelman	mukaisesti	sijoitettavat	
kosteikkoaltaat	eivät	heikennä	tai	hävitä	luonnonsuojelulain	49	§:n	1	momentin	vastaisesti	
viitasammakoiden	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkaa,	koska	havaitut	viitasammakon	
lisääntymisalueet	on	rajattu	kaivuu‐	ja	läjitysalueiden	ulkopuolelle	...")	ja	vaatisi	asianomaiset	
vastuuseen	luonnonsuojelurikoksesta	(LsL	49	§).	
	 	



Direktiivilaji	saukko	kulkee	jopa	parittain	läpi	vuoden	kesin	talvin	Immilänkosken	ja	
Sammalsillan	alueen	välillä	ja	kauemmaskin	etelään,	jopa	Uudenkylän	ratapihan	poikki.	
Saukko	ruokailee	sammakoita	(myös	viitasammakoita!),	kuten	luonnonvalokuvaaja	Jorma	
Pulkkisen	havainnot	ja	valokuvat	todentavat,	Sammalsillanojan	varressa	keskeisellä	
Lietelammien	alueella.	Direktiivilajien	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat	tuhoutuisivat	täysin	
keskeisimmässä	osassa	Sammalsillansuon	kosteikkoa,	mikä	rikkoisi	luonnonsuojelulain	
49	§:ää.	
	
Kosteikkolinnut	
	
Yhteenvetona	havainnoistaan	R‐	konsultti	esittää	sen	mitä	pitikin	kertoa:	
LIITE	s.	10:	"Luontoselvityksen	(tarkoittaa	R‐selvitystä	LIITE	s.	13‐27;	vertaa	FCG‐Luontoselvitys	
Uudenkylän	osayleiskaavaa	varten	LIITE	s.	28‐31)	perusteella	Sammalsillansuon	
kosteikkolinnusto	ei	ole	erityisen	edustavaa	ja	todennäköisesti	kärsii	alueen	umpeenkasvusta."	
	
Väite	on	väärä	ja	erityisen	asiantuntematon.	R‐selvitys	on	etenkin	lintuhavaintojen	osalta	vain	
"läpijuostu"	ja	kelvoton	käytettäväksi	suunnitteluun.	Sammalsillan	valtakunnallisesti	
arvokkaan	kosteikon	linnusto	on	merkittävän	runsas	ja	monipuolinen	kaikin	pätevin	tavoin	
arvioituna.	Asiantuntijayritys	Tieokas	on	tarkasti	seurannut	ja	dokumentoinut	lajistoa	tähän	
mennessä	jo	55	vuoden	ajan.	Sammalsillan	kosteikko	on	Nastolan	parhaiten	tutkittu	
luontokohde,	koko	maakunnassa	erityinen	myös	yksityisesti	järjestettävien	valtakunnan	
korkeimman	tason	linturetkien	ansiosta	(LIITE	s.	32‐100).	
	
FCG‐konsultin	Luontoselvitys	todentaa	Sammalsillan	kosteikon	luonnonsuojelullisesti	
valtakunnallisesti	arvokkaaksi:	
	
..."	(Sammalsillan	kosteikko)	on	linnustollisesti	erittäin	

"	
	
Erityisesti	pitää	panna	merkille,	että	R‐konsultti	ei	sanallakaan	viittaa	mihinkään	tietoihin	
Uudenkylän	osayleiskaavan	Luontoselvityksessä,	minkä	laati	kilpaileva	FCG‐konsultti	erittäin	
ammattitaitoisesti.	FCG‐konsultti	totesi	koko	kosteikon	kattavan	selvityksen	tuloksena,	että	
"Kansallisesti	arvokkaan	Sammalsillansuon	yhteydessä	ovat	Sylvöjärven	eteläpuoliset	laajat	
avo‐	ja	pensaikkoluhdat,	joilla	viihtyy	monipuolinen	linnusto",	sekä	että	"Linnustollisesti	
(Uudenkylän	osayleiskaavan	Luonto‐)selvitysalueen	arvokkaimpia	(pesimälajistoltaan	
merkittäviä	ja	laajoja)	ovat	Sylvöjärven	...	eteläpuolen	ruovikkoluhdat	(Sammalsillansuon	
Itäluhta	ja	Länsiluhta),	Sammalsillansuon	kosteikko	..."	
	
ELY	käyttää	lausunnossaan	täysin	kritiikittömästi	R‐selvitystä	sen	puutteista	huolimatta.	
ELY	toistaa	lausunnossaan	suoraan	allassuunnittelijan	puutteellisia	ja	siksi	tarkoituksellisen	
vähätteleviä	tietoja	eikä	esimerkiksi	kiinnitä	mitään	huomiota	em.	Asiantuntijayritys	
Tieokkaan	havaintoihin	direktiivilajien	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikoista,	ei	edes	mainitse	
esimerkiksi	kurjen	pesäpaikkahavaintoa	allasalueella.	Maakunnan	luonnonsuojelusta	
vastaavan	viranomaisen	toiminnaksi	lausunto	on	käsittämätön,	ala‐arvoinen	ja	
kritiikittömyydessään	räikeän	tarkoitushakuinen	yksinomaan	ruoppaushankkeen	puolesta	



mukaillen	näin	hankeisännän	ja	allassuunnittelijan	sekä	R‐konsultin	tarkoitusperiä.	
Yhteenvetona,	täysin	toisin	kuin	FCG‐konsultti	edellä,	R‐konsultti	kirjoittaa	luonnonarvoista	
vähätellen,	koska	R‐konsultin	lienee	käsketty	kirjoittaa	vähätellen.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	on	havainnoinut	ja	dokumentoinut	Sammalsillan–Sylvöjärven	
alueen	linnustoa	55	vuoden	ajan	(LIITE.	s.	32‐100,	vieläpä	erityisellä	tavalla	2002,	2010‐2015	s.	
78‐100).	Tähän	peilaten	R‐konsultin	lajistoselvityksessä	esitetyt	tiedot	varsinaisesti	kahdelta	
havaintopäivältä	ovat	vain	kevyesti	viitteellisiä.	Missään	tapauksessa	ei	toteutunut	se,	että	
"selvityksen	tavoitteena	oli	kartoittaa	kosteikkoalueella	pesivät	merkittävät	lintulajit	ja	niiden	
parimäärät",	ei	siis	myöskään	edellä	käsitelty	PHLY:n	ja	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
vaatimus	tiettyjen	tärkeiden	lajien	kartoituksesta.	Merkittäviä,	yleensä	harvinaisia	lintulajeja	
ei	ole	mahdollista	yrittääkään	kartoittaa	parissa	päivässä,	se	pitäisi	R‐konsultinkin	ymmärtää.	
Jälleen	haittasi	myös	kesän	2015	poikkeuksellinen	sää	etenkin	Sammalsillan	alueelle	
tyypillisten	yölaulajien	esiintymistä.	
	
Täysin	toisin	kuin	FCG‐konsultti	edellä	R‐konsultti	kirjoittaa	vähätellen,	koska	R‐konsultin	
lienee	käsketty	kirjoittaa	vähätellen:	
	
LIITE	s.	23	"	Alueella	tavattu	lintulajisto	oli	melko	tavanomaista,	eikä	häiriöherkkiä	tai	
harvinaisia	kosteikkolintuja	tavattu."	(parin	päivän	aikana!)	
	
LIITE	s.	25	"2015	seuraavien	lajien	pesintää	ei	todettu	selvitysalueella:"	
	
LIITE	s.	25	"Kurki	(Grus	grus)	Lintudirektiivi	
Alueelta	on	havaintoja	kurjesta	vuodelta	2014	(Tieokas	2014)."	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	havaitsi	2014‐05‐17	hautovan	kurjen	pesässään	keskellä	
Sammalsillan	Lietelammien	ydinaluetta,	mikä	on	merkitty	ruopattavaksi.	ELY	ei	noteerannut	
tätä	havaintoa	lainkaan:	
	
GRU	GRU	2014‐05‐17	astelin	varovasti	[Peltokallion	kostean	niityn	suunnasta]	Kuoppalanojan	suulle.	
Lietelammien	sydänosan	äärelle	johti	polku	kuivaa	jännettä	pitkin	kauniin	koivikkoholvin	kautta	Kuoppalanojan	
ja	Ristolanojan	liittymäalueelle.	Yhteinen	uoma	lähti	oikealle	suoraan	kohti	Sammalsillanojaa.	Istahdin	paikalleni	
ja	kuulostelin	mahdollisia	sammakon	ääniä,	mutta	eihän	niitä	näin	päiväaikaan.	Äkkiä	havaitsin	liikahduksen	
etumaastossa	ja	suuntasin	heti	kiikarin.	Kurki	kurkisti	kasvustosta	kaula	ojossa	liikkumatta	hetken	–	pesästä!	
Saman	tien	se	laskeutui	takaisin	näkymättömiin	vaiti	hautomaan.	Paikka	on	[ottamani]	valokuvan	
tarkennuspisteessä	Ristolanojan	ja	Sammalsillanojan	välisellä	ruovikkoalueella	minun	puoleisessa	reunassa	
ohuen	koivuverhon	suojassa	kaikkein	luoksepääsemättömimmässä	osassa	Lietelammien	kosteikon	ytimessä.	
Sinne	ei	viime	talven	raivaus	ole	ulottunut.	Vaikuttaa,	että	kurki	ja	joutsen	pesivät	yhä	tänäkin	kesänä	entisillä	
sijoillaan	[Lietelammien	ydinalueella].	Myöhemmin	12.35	Lietelammien	alueelta	kajahti	kurkien	komea	
yhteistoitotus	kuin	joutsenilta	aikaisemmin.	–	Kurkipari	etsi	ravintoa	19	aikaan	Salmenkaidan	rannanpuolen	ilta‐
aurinkoisella	oraspellolla	[Sammalsillanlahden	itärannan	tuntumassa].	 	



	
Kurjen	pesäpaikka	(punainen	rengas)	Sammalsillansuon	Lietelammilla	veden	peittämällä	
ydinalueella	valtaojien	suupuolella	altaan	3	kaivu‐	ja	läjitysalueella,	myös	viitasammakon	ja	
joutsenen	laajalla	elinpiirillä.	Edessä	on	vetistä	allikkoa,	vas.	Kuoppalanojan	suupuoli.	
Kysymyksessä	on	todennäköisesti	jopa	kurjen	perinteinen	pesäpaikka	
luoksepääsemättömässä	vetisessä	ympäristössä,	missä	kesällä	kukaan	ei	häiritse.	
	
Huomiota	herätti,	että	R‐konsultti	referoi	kartalla	esittämäni	kurjen	pesäpaikkahavainnon	
väärin	(LIITE	s.	25)	eikä	ELY	mainitse	sitä	ollenkaan	syystä	että	havainto	kurjen	pesäpaikasta	
Lietelammien	ydinosan	vetisellä	kaivu‐	ja	läjitysalueella	on	mahdollisimman	kriittinen	
hankesuunnitelman	kannalta.	ELY‐viranomaisen	pitäisi	sentään	yrittää	olla	objektiivinen	
virkatoimissaan.	
Kuva	2014‐05‐17	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
2015‐05‐29	kurkiperhe	2	ad.	+	2	pull.	ruokaili	juuri	pesästä	lähdettyä	Sammalsillan	alueen	
länsireunaan	rajoittuvan	tulvaniityn	kasvustossa.	Yksi	kurkipari	pesii	vakituisesti	
Sammalsillan	kosteikkoalueen	sydämessä,	kaivualueella,	mistä	on	vuosien	varrelta	lisäksi	
lukuisia	aamuvarhaisia	ääntelyhavaintoja	lajityypilliseen	tapaan.	Kuvaan	kuuluu	myös	
nuorten	pesimättömien	kurkien	oleskelu	Sammasillan	alueen	suojaisessa	ympäristössä	läpi	
kesän.	
	
LIITE	s.	26	Laulujoutsen	(Cygnus	cygnus)	Lintudirektiivi		
Alueella	havaittiin	yksittäinen	laulujoutsen	22.5.,	mutta	pesintää	ei	todettu.	
	
Laulujoutsen	pesi	ensi	kerran	Sammalsillan	alueella	2012	ja	sen	jälkeen	vuosittain.	
Pesimäaikaan	toitotukset	kajahtelevat	kaivualueen	sydänosasta	Lietelammilta,	mihin	isotkin	
lajit	kuten	kurki	ja	joutsen	pystyvät	visusti	kätkeytymään.	Pesinnän	jälkeen	poikue	on	
vuosittain	havaittu	ruokailupaikassaan	Sammalsillanlahden	Länsiluhdan	ruovikossa.	
Sylvöjärven	pohjoispäässä	Immilänjoessa	talvehtii	jopa	kymmeniä	laulujoutsenia,	ehkä	myös	
Sammalsillan	alueen	pesijöitä	(LIITE	Sylvön	suuret	linnut	s.	90‐92).	 	



CYG	CYG	Joutsenten	toitotus	kajahti	2014‐05‐17	10.17	ilahduttavasti	Lietelammien	sydänosan	uumenista	
Viitalampareen	äärelle,	mistä	juuri	olin	kuullut	sammakon	kurnutusta.	
	
R‐konsultin	tiedoilla	Sammalsillan	alueen	kosteikkolinnuista	on	vain	kevyesti	viitteellinen	
merkitys.	
	
Vertailun	vuoksi	FCG‐Luontoselvitys	luettelee	runsaasti	luonnonarvoja:	
	

	
	

	
	
TYLA:	
Valkoselkätikan	esiintymistä	ei	pyydetty	selvittämään.	
	
ELY:	
Luontoarvojen	[po.	luonnonarvojen]	osalta	hallintopakkohakemuksessa	esitetty	tieto,	että	
Sammalsillansuon	alue	sisältyy	erityisesti	suojellun	valkoselkätikan	reviiriin,	ei	muuta	ELY‐
keskuksen	kantaa	hankkeeseen.	Sammalsillansuo	sopii	hankkeen	jälkeenkin	edelleen	
valkoselkätikan	ruokailualueeksi,	koska	eri‐ikäistä	koivua	on	alueella	runsaasti.	Toiminnan	
keskeyttämiseen	tai	hankkeen	muuttamiseen	ei	ole	tarvetta.	
	
ELY	ei	ole	tässä	asiantuntija.	Seuraavassa	on	ote	asiantuntijan	Päijät‐Hämeen	lintutieteellisen	
yhdistyksen	lausunnosta	2015‐12‐21	Uudenkylän	osayleiskaavan	osalta:	
	
"Yhtenä	puutteellisiin	luontoselvityksiin	liittyvänä	kohteena	PHLY	mainitsee	Sammalsillansuon,	joka	on	merkitty	
kaavaehdotukseen	luo‐alueeksi.	PHLY	tähdentää,	että	kaavassa	oleva	rajaus	tulee	muuttaa	SL‐alueeksi.	Tärkeänä	
perusteena	on	alueella	todettu	erittäin	uhanalaisen	(EN)	valkoselkätikan	reviiri,	jota	ei	ollut	otettu	huomioon	
kosteikkorakentamishanketta	varten	keväällä–kesällä	2015	tehdyssä	linnustoselvityksessä	(tekijä	ei	hankkinut	
käyttönsä	PHLY:n	hallussa	olevaa	aineistoa).	Selvityksessä	olisi	tullut	ehdottomasti	arvioida	suunniteltujen	
toimenpiteiden	vaikutus	lajin	elinalueeseen	ja	tikan	merkitys	alueen	linnustoarvolle.	Sammalsillansuosta	ja	sen	
merkityksestä	tikan	reviirialueen	osana	tulisi	pyytää	lausunto	Metsähallituksen	luontopalveluilta,	joka	vastaa	
lajin	valtakunnallisesta	seurannasta.	Sammalsillansuon	SL‐merkintää	puoltaa	valkoselkätikan	elinympäristön	
ohella	monipuolisen	kosteikkoluontokokonaisuuden	turvaaminen	heikentäviltä	toimilta,	mihin	SL‐merkintä	
antaa	paremmat	mahdollisuudet	kuin	pelkkä	luo‐status.	On	myös	huomattava,	että	itäisessä	Nastolassa	suojeltua	
pinta‐alaa	on	vain	vähän	ja	Sylvöjärven	eteläosan–Sammalsillansuon	kaltaista	muuta	kosteikkokokonaisuutta	ei	
alueella	ole."	

	 	



	
Pensasniityn	hieskoivikkoa	Sammalsillanojan	itärannasta	Viitalampareen	suuntaan,	vuoden	
1960	avoimen	saraluhdan	paikalla.	Lahopuuta	on	jo	runsaasti	lintujen	pesimäpaikoiksi	
pökkelöinä	ja	maapuina	–	tyypillinen	valkoselkätikan	elinympäristö,	jollaisia	on	eri	puolilla	
Sammalsillan	aluetta,	nykyisin	jo	valkoselkätikan	pesimäpuustoksikin	varttuneita.	
Kuva	1993‐05‐16	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Sammalsillan	kosteikon	vanhoista	koivikoista	on	havaintoja	erittäin	uhanalaisen	
valkoselkätikan	Dendrocopos	leucotos	esiintymisestä.	Tietoja	ei	luovuteta	kuin	
viranomaiskäyttöön,	joten	R‐konsultti	eikä	näköjään	myöskään	ELY	tiedä	niistä	mitään.	
Valkoselkätikan	kohtaloa	hankesuunnitelmassa	kritisoi	painavasti	Päijät‐Hämeen	
lintutieteellinen	yhdistys	Sammalsillan	kosteikkoa	käsittelevässä	lausunnossaan,	mikä	
seuraavassa	on	kokonaisuudessaan:	
	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	ry.	 	 	 	 LAUSUNTO	
c/o	Tapani	Saimovaara	 	 	 	 	 2015‐11‐19	
Päijänteentie	12	A	1	17200	VÄÄKSY	
phly(ät)phly.fi	
	
Sammalsillan	kosteikko	
	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	ry.	katsoo,	että	Nastolan	Uudenkylän	Sammalsillansuon	kosteikon	
rakentamissuunnitelmassa	alueen	luonnonarvoja	ei	ole	otettu	riittävästi	huomioon.	
	
Alueella	2015	tehdyssä	linnustoselvityksessä	(Ramboll	2015)	ei	ole	käytetty	tausta‐aineistoja,	vaan	
johtopäätökset	perustuvat	ainoastaan	kahteen	varsinaiseen	kartoituskäyntiin	ja	hajahavaintoihin	
viitasammakkokäynneiltä.	Asianmukaisesti	toteutetuissa	luontoselvityksissä	tulee	tutustua	kohdealueen	
aiempaan	havainto‐	ja	selvitysmateriaaliin,	jotta	johtopäätökset	voitaisiin	tehdä	mahdollisimman	hyvin	
perustein.	
	 	



Linnustoselvityksen	tekijä	ei	ole	hankkinut	käyttöönsä	BirdLife	Suomen	TIIRA‐lintutietopalveluun	talletettua	
aineistoa	Sammalsillansuon	alueelta.	Aineistosta	olisi	voitu	muodostaa	selvityksen	antamaan	kuvaan	verrattuna	
selvästi	monipuolisempi	käsitys	alueen	lintuarvoista.	
	
Koska	aineistoa	ei	ole	käytetty,	selvityksen	tekijän	tiedossa	ei	ole	ollut	Sammalsillansuon	alueella	todettua	
erittäin	uhanalaisen	ja	erityisesti	suojeltavan	lajin,	valkoselkätikan	Dendrocopos	leucotos	reviiriä.	
Sammalsillansuon	kartoitettu	osa	sijaitsee	valkoselkätikan	reviirillä.	Näin	ollen	selvityksestä	puuttuu	
kosteikkorakentamisen	vaikutusten	arviointi	valkoselkätikkaan.	Vuoden	2015	kartoituskäynnit	tehtiin	lisäksi	
selvästi	liian	myöhään	valkoselkätikan	optimaalisen	kartoitusajan	jälkeen.	
	
Myöskään	rakentamishankkeen	suunnittelijat	eivät	ole	reagoineet	valkoselkätikan	mahdolliseen	esiintymiseen	
Sammalsillansuon	alueella,	vaikka	aiemmin	myös	Uudenkylän	osayleiskaavan	luontoselvityksessä	(FCG	2012)	on	
viitattu	alueella	tehtyyn	ruokailuhavaintoon.	Hanketta	varten	olisi	tullut	hankkia	lausunto	Metsähallituksen	
luontopalveluilta,	jonka	viranomaisen	seurantavastuulaji	valkoselkätikka	on.	
	
Selvitysalueelta	2015	tehdyssä	viitasammakkoselvityksessä	(Ramboll	2015)	kartoitettiin	lajin	lisääntymisalueet.	
Selvityksessä	ei	ole	otettu	lainkaan	kantaa	levähdysalueisiin.	Viitasammakko	Rana	arvalis	on	luontodirektiivin	
IV‐liitteen	laji,	jonka	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkojen	hävittäminen	ja	heikentäminen	on	kielletty.	Selvityksessä	
ei	ole	käsitelty	tai	arvioitu	kartoitetulla	alueen	viitasammakoiden	levähdyspaikkojen	sijoittumista	kutuajan	
ulkopuolisella	kesäkaudella	eikä	talvehtimisen	aikana.	(Lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkojen	määritelmät:	ks.	
Environmental	Directorate	General	of	the	European	Commission	2007.	Guidance	document	on	the	strict	
protection	of	animal	species	of	community	interest	under	the	Habitats	Directive	92/43/EEC,	s.	41.)	
	
Samalla	puuttuu	vaikutusten	arviointi	siitä,	miten	altaiden	ja	ruoppausmassan	läjitysalueiden	suunniteltu	
sijoittaminen	selvityksessä	rajattujen	viitasammakon	soidinpaikkojen	välittömään	läheisyyteen	vaikuttaisi	niihin	
sekä	lajin	kesäaikaisiin	elinalueisiin	(levähdysalueisiin),	jotka	todennäköisesti	sijaitsevat	soidinpaikkojen	lähellä.	
Vaikutusten	arviointi	olisi	ollut	ensiarvoisen	tärkeää,	koska	altaiden	rakentaminen	todennäköisesti	hävittää	tai	
ainakin	heikentää	lisääntymis‐	ja	levähdysalueita.	
	
Uudenkylän	valmisteilla	olevassa	osayleiskaavaehdotuksessa	Sammalsillansuon	alue	on	merkitty	luonnon	
monimuotoisuudelle	erityisen	tärkeäksi	alueeksi	(luo‐5	‐rajaus).	Suunniteltujen	altaiden	rakentaminen	voi	estää	
kaavan	toteuttamista.	Kosteikkojen	rakentamissuunnitelma	tulisi	tehdä	vasta	kaavan	vahvistamisen	jälkeen	ja	
suunnittelussa	tulisi	erityisesti	ottaa	huomioon	luonnonarvojen	säilyminen	ja	parantaminen.	Nyt	esitetty	
suunnitelma	vaarantaa	selvästi	kaavan	tarkoittamat	suojeltavat	arvot.	
	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	ry,	on	valtakunnallisen	lintuharrastajien	yhdistyksen	BirdLife	Suomen	
jäsenyhdistys	ja	se	edustaa	toimialueellaan	parasta	linnustotietämystä.	PHLY:llä	on	hallinnassaan	maakunnan	
laajin	linnustotietoarkisto.	Yhdistyksen	tarkoituksena	on	edistää	lintuharrastusta	ja	‐tutkimusta,	luonnon‐	ja	
ympäristönsuojelua	sekä	kestävää	kehitystä.	Yhdistyksen	kotipaikka	on	Lahti	ja	toimialue	Päijät‐Häme	(ml.	
Nastola)	sekä	Mäntyharjun	ja	Pertunmaan	kunnat.	
	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	ry.	on	Sammalsillan	kosteikkosuunnitelman	ja	Uudenkylän	
osayleiskaavaehdotuksen	asianosainen.	
	
Päijät‐Hämeen	lintutieteellinen	yhdistys	ry.	
	
Puheenjohtaja	
merk.	Tapani	Saimovaara	

	
ELY,	maakunnan	vastuullinen	luonnonsuojeluviranomainen,		suhtautuu	lausunnoissan	
yliolkaisen	piittaamattomasti	Sammalsillan	alueella	esiintyvän	maamme	uhanalaisimman	
metsälintulajin	valkoselkätikan,	Päijät‐Hämeen	maakuntalinnun	suojeluun.	
	
Keväältä	2015	on	myös	havainnot	silmälläpidettävästä	käenpiiasta	Jynx	torquilla	(LIITE	s.	
100).	Esimerkiksi	tunturikiuru,	luhtahuitti,	keltavästäräkki	ja	tietysti	naurulokki	ovat	aiemmin	
alueella	tavattuja,	nykyisin	uhanalaisia	lintulajeja.	Sammalsillan	kosteikon	lehtimetsissä	
esiintyvät	säännöllisesti	myös	harmaapäätikka	Picus	canus	ja	pikkutikka	Dendrocopos	minor.	



Kaikista	löytyvät	tarkat	tiedot	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	55	vuoden	havaintoselostuksista,	
joita	ei	tässä	mahdu	esittämään.	
	
Kaiken	edellä	esitetyn	tiedon	perusteella	R‐konsultin	tiedoilla	Sammalsillan	kosteikon	
linnuista	on	vain	kevyesti	viitteellinen	merkitys.	
	
Sudenkorennot	
	
Sudenkorentoselvitys	epäonnistui	Suomen	kaikkien	aikojen	toiseksi	kylmimmän	kesän	
poikkeuksellisen	sään	vuoksi.	Sen	vaikutusta	konsultti	ei	ottanut	huomioon,	koska	silloin	
selvitys	olisi	viivästynyt	mahdollisestyi	lokakuun	puolelle,	jolloin	piti	jo	päästä	ruoppaamaan	
altaita.	Konsultti	lopetti	sudenkorentojen	vähäisenkin	havainnoinnin	juuri	väärään	aikaan	
heinäkuussa,	ennen	elokuun	pitkiä	hellejaksoja,	jolloin	vasta	oli	mm.	sudenkorentojen	
päälentokausi	kesällä	2015.	
	
Parhaassa	esiintymispaikassa	Viitalampareessa	Asiantuntijayritys	Tieokas	on	seurannut	
sudenkorentolajistoa	kauan.	Viitalampareen	merkityksestä	lajiryhmälle	on	aina	keskusteltu	
alkukesän	korkean	tason	linturetkillä,	myös	Sylvöjärven	rannoilla	pesivien	kahden	
nuolihaukkaparin	ravinnonhankintakohteena.	Tietämättömän	ja	ymmärtämättömän	Nastola‐
seuran	talkooväen	toiminta	edellistalvina	tuhosi	Viitalampareen	suojaisaa	ympäristöä.	
	
Kesän	2015	ensimmäinen	lyhyt	hellekausi	ajoittui	heinäkuun	alkuun,	kaksi	seuraavaa	vasta	
elokuulle,	ja	syyskuun	alkupuolellakin	koettiin	vielä	intiaanikesää.	Esimerkiksi	uhanalaisen	
palosirkan	lentokausi	Uudenkylän	Kuninkaanharjun	esiintymiskohteissa	jäi	lyhyeksi	ja	
noudatti	tiukasti	hellejaksojen	esiintymistä	jopa	syyskuulle	asti.	Myös	sudenkorentojen	
esiintyminen	viivästyi	tavanomaisesta	useita	viikkoja,	kuten	selvityksessä	myönnetään,	
eivätkä	havaintoajankohdat	suosineet.	Näin	ollen	sudenkorentotiedoilla	on	vain	kevyesti	
viitteellinen	arvo.	
	
LIITE	s.	22	"	Alueella	olevat	pienet	allikkoalueet	ovat	täplälampikorennolle	potentiaalisesti	
sopivaa	elinympäristöä,	mutta	lajia	ei	havaittu	alueella."	
	
...	mikä	ei	tarkoita,	että	täplälampikorento	ei	esiintyisi	Sammalsillan	kosteikkoalueella	–	mitä	
todennäköisimmin	se	esiintyy	epäonnistuneesta	selvityksestä	huolimatta	ja	on	otettava	
huomioon	viitasammakon	ym.	turvaamisen	rinnalla.	
	
FM,	biologi	Jouko	Tolonen,	Uusikylä,	2004.	Sammalsilta‐raportti:	
	
Päivä	oli	1.10.2003,	lokakuun	ensimmäiseksi	aurinkoinen	ja	lämmin.	Hyönteismaailma	oli	hereillä.	
Soudellessamme	Sylvön	eteläpäässä	näimme	saalistavia	sudenkorentoja.	Yksi	niistä	lensi	pari	kertaa	kaikessa	
ystävyydessä	kämmenselälleni	lepäämään.	Biologin	kannalta	miellyttävä	tapaaminen!	Korento	oli	
käyttäytymisestä,	lentoajakohdasta	ja	väristä	päätellen	punainen	syyskorento	(Sympertum	vulgatum).	
[uhanalaisuusluokitus	2010	LC,	elinvoimainen].	
	
Sylvö	lähiojineen	ja	lammikkoineen	näyttää	olevan	joillekin	sudenkorentolajeille	erinomainen	kasvuympäristö.	
Ainakin	kesällä	2003	lähipelloilla	ja	niityillä	lenteli	tuhansittain	korentoja.	Markku	Meriluodon	nimeämä	
Viitalampare	sopisi	nimettäväksi	myös	muinaispetojen	jälkeläisten	pyyntireviiriksi.	Sudenkorentojen	
kantamuodothan	kehittyivät	jo	hiilikaudella	noin	325	miljoonaa	vuotta	sitten.	Sudenkorentojen	lisääntymiselle	
toukkavaiheen	onnistuminen	on	oleellisen	tärkeää,	koska	korennot	viettävät	suurimman	osan	elämästään	
toukkana;	toukkavaiheen	pituus	on	keskimäärin	kaksi	vuotta.	Sammalsillan	sudenkorennot	olisi	
mielenkiintoinen	tutkimusaihe.	 	



	
Suojainen	Viitalampare	on	sudenkorentojen	sekä	myös	viitasammakon	runsas	elinpaikka	
Sammalsillan	alueella,	kuvassa	pitkospolun	viereltä	Lietelammien	suuntaan,	missä	altaan	
6	ruoppausalue	nykyisin	katkaisee	yhteyden	Lietelammien	ydinalueelle.	Sammalsillanlahden	
kaksi	nuolihaukkaparia	saalistavat	sudenkorentoja	suojaisen	Viitalampareen	ympäristössä.	
Tietämättömät	ja	ymmärtämättömät	talkoolaiset	raivasivat	tehokkaasti	pois	välttämätöntä	
suojaa	Viitalampareen	ympäriltä.	
Kuva	2014‐05‐17	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Yhteenveto	
	
Edellä	esitetyn	todistelun	perusteella	Asiantuntijayritys	Tieokas	toteaa,	että	R‐konsultin	
luontoselvitys	(LIITE	s.	13‐27)	on	epäonnistunut,	puutteellinen	ja	asiantuntematon	ja	johtanut	
allassuunnitelmassa	virheellisiin	tulkintoihin	ja	sovelluksiin.	Niukasti	rahoitettu	ja	siksi	
kiireellä	tehty	R‐lajistoselvitys	on	vajavainen,	sillä	siitä	puuttuu	olennaisia	lajiryhmiäkin	
(nisäkkäät)	ja	sellaisia	lajeja	(valkoselkätikka),	joiden	vaikutus	suunnitteluun	on	keskeinen.	
Pelkästään	jo	edellä	mainituista	lähtökohdista	R‐lajistoselvitys	ei	kelpaa	suunnitteluun,	vaikka	
TYLA	ja	ELY	sitä	kritiikittömästi	lausunnoissaan	käyttävätkin.	
	
Suunnitelman	mukaisten	altaiden	ruoppaus	ja	mudan	läjittäminen	kartoissa	kuvatulla	tavalla	
suoraan	direktiivilajien	elinympäristöjen	kohdalla	kiistattomasti	tuhoaa	alueella	esiintyvän	
lajin	viitasammakon	Rana	arvalis	yhdyskunnan	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat,	joita	–	toisin	
kuin	hanketaho	suunnitelmassa	väittää	ja	ELY	väitettä	lausunnossaan	mukailee	–	ei	ole	rajattu	
toiminnan	ulkopuolelle.	Viitasammakko	on	Euroopan	unionin	luontodirektiivin	
(1992/43/ETY)	liitteessä	IV(a)	mainittu	laji,	jota	luonnonsuojelulain	49	§	mukaisesti	koskee	
lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkojen	hävittämis‐	ja	heikentämiskielto.	Lisäksi	hankealueella	
tavataan	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikassaan	toinenkin	luontodirektiivin	liitteessä	IV(a)	
mainittu	laji	saukko	Lutra	lutra.	Keskellä	ruoppausaluetta	pesii	Euroopan	unionin	
lintudirektiivin	(79/409/ETY)	liitteen	I	laji	kurki	Grus	grus,	tässä	vain	esimerkkeinä	mainiten.	
	
On	selvitetty,	että	Sammalsillan	alueen	ruoppaus	uhkaa	huomattavaa	
viitasammakkopopulaatiota.	Sen	turvaamiseen	ei	siis	vaikuta	–	AVIn	ja	KHOn	Kymijärvi‐
analogian	mukaisesti	–	lajin	esiintyminen	muualla	Sylvöjärven–Sammalsillan	alueella.	
	
Hallinnon	ja	oikeudenkäytön	pääperiaatteita	on	yhdenmukaiset	ratkaisut	samankaltaisissa	
tapauksissa	(esim.	hallintolainkäyttölaki	13	§),	tässä	Kymijärvellä	ja	Sammalsillan	
kosteikossa,	vieläpä	saman	hankeisännän	kohdalla.	Tämä	keskeinen	periaate	ei	ole	
toistaiseksi	toteutunut	Sammalsillan	alueella,	ja	siihen	pyydän	nyt	AVIn	vaikuttavan. 



10.	LUVANVARAISUUS	
	
TYLA:	
Vesitaloushankkeella	on	oltava	lupaviranomaisen	lupa,	jos	se	voi	muuttaa	vesistön	asemaa,	
syvyyttä,	vedenkorkeutta	tai	virtaamaa,	rantaa	tai	vesiympäristöä	taikka	pohjaveden	laatua	tai	
määrää	[Vesilaki	3	luku	2	§].	Hankkeen	luvanvaraisuuden	arviointi	kuuluu	ELY‐keskukselle	ja	
Lahden	seudun	ympäristöpalvelut	on	toimittanut	heille	kaikki	tarvittavat	tiedot	
luvanvaraisuuden	arviointiin.	Luontoselvityksen	havaintojen	perusteella	päivitetyn	
suunnitelman	toteuttamisen	luvanvaraisuudesta	pyydettiin	lausunto	ELY‐keskukselta.	ELY‐
keskus	totesi	lausunnossaan,	että	hanke	ei	vaadi	vesilain	mukaista	Etelä‐Suomen	AVIn	lupaa.	
Ympäristöpalveluiden	mielestä	ELY‐keskuksen	lausunnoissa	on	arvioitu	kattavasti	kaikki	
mahdolliset	näkökulmat,	joita	hankkeen	luvanvaraisuuden	arvioinnissa	tulee	huomioida.	
	
ELY:	
Kosteikon	rakentamista	koskevan	ilmoituksen	suunnitelmineen	Hämeen	ELY‐keskus	on	
vastaanottanut	7.8.2015.	ELY‐keskus	on	ilmoituksen	ja	suunnitelman	perusteella	arvioinut	
vesilain	mukaisen	luvantarpeen	ja	todennut,	että	hanke	ei	tarvitse	vesilain	mukaista	lupaa.		
	
Vesilain	valvonnan	osalta	lausunnossa	on	päädytty	samaan	näkemykseen	kuin	aiemminkin,	eli	
hanke	ei	edellytä	vesilain	mukaista	lupaa	ELY‐keskuksen	näkemyksen	mukaan	hankkeen	
keskeyttämiseen	ei	ollut	tarpeen	ryhtyä	luonnonsuojelulain	tai	vesilain	perusteella.	
	
Lausuntonaan	nyt	kyseessä	olevaan	hallinlopakkoasiaan	ELY‐keskus	viittaa	asiasta	aiemmin	
antamiinsa	lausuntoihin.	ELY‐keskuksen	näkemyksen	mukaan	hanke	ei	edellytä	vesilain	
mukaista	lupaa	Kosteikon	rakentaminen	ojien	varrella	ja	maa‐alueella	ei	ole	ruoppausta.	
Hankkeesta	ei	myöskään	aiheudu	Sylvöjärvellä	vesilain	3	luvun	2	§:n	tarkoittamia	seurauksia,	
joiden	perusteella	lupa	olisi	tarpeen.	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Sammalsillan	alueen	ruoppaus	on	vesitaloushanke,	minkä	vaikutukset	kohdistuvat	vesilain	
3	luvun	2	§:ssä	luetelluilla	tavoilla	välittömästi	Sylvöjärven	vesistöön,	minkä	olennainen	osa	
ruoppausalue	on.	Vesilain	edellyttämän	luvan	tarvetta	ovat	hanketahot	Nastolan	kunta,	TYLA	
ja	ELY	yrittäneet	kiertää	kaikin	mahdollisin	tavoin,	mistä	Tieokas	antaa	selostuksen	
seuraavassa.	



	
Sammalsillansuo	1978,	kun	on	kulunut	lähes	kaksi	vuosikymmentä	ojituksesta	1960.	Keskellä	
punaisessa	ympyrässä	näkyy	vasemmalta	Sammalsillansuolta	laskevan	Sammalsillanojan	
ruskea	virtavesi.	Se	sisältää	yhä	vielä	ruoppauksen	seurauksena	vapautuneita	kemiallisia	ja	
fysikaalisia	epäpuhtauksia,	ravinteita	ja	lietettä,	mitkä	sekoittuvat	Sylvöjärven	
pohjalietteeseen.	Taloissa	on	karjaakin	vielä,	mutta	peltoviljelyssä	eletään	jo	
teholannoituksen	aikaa.	Keskellä	näkyvät	Sammalsillansuon	pohjoisosan	luhdat,	edessä	
Itäluhta	ja	ylhäällä	Länsiluhta,	ovat	vielä	avoimia	laidunnuksen	ansiosta,	samoin	
rantavyöhyke,	mitä	kotieläinten	syönnin	ansiosta	ei	vielä	ole	päässyt	valtaamaan	ravinteiden	
kasvattama	laaja	ruovikko.	Vaikka	ensimmäinen	öljykriisi	(1973)	on	juuri	koettu,	
keinolannoitteet	ovat	vielä	halpoja	ja	niitä	käytetään	ylimäärin	niin	paljon	kuin	Kemiran	
johtava	kemisti	Yrjö	K	K	Talvitie	mainosbroshyyreissä	vain	kehtaa	neuvoa.	Seuraavaksi	
Toivonojan	ja	Kuoppalan	tilojen	laidunnus	Sammalsillansuolla	loppui	ja	maisema	alkoi	
nopeasti	umpeutua,	kun	ojituksen,	liikalannoituksen	ja	uima‐allassäännöstelyn	yhteinen	
ympäristöpommi	räjähti	viimeistään	1980‐luvulla	nopeammin	kuin	kukaan	osasi	odottaa.	
Kuva:	Sammalsilta‐raportti	/	Nastolan	kunta.	
	
Koko	vastaselityksen	avainkuva	todistaa	luonnonhistoriasta	käsin,	millä	tavoin	
Sammalsillansuolta	valui	runsaasti	epäpuhtauksia	Sylvöjärveen	yhä	vielä,	kun	oli	kulunut	
lähes	kaksi	vuosikymmentä	ojituksesta	1960.	Kysymys	ei	ollut	silloin	eikä	ole	nyt	mieluusti	
käytetystä	lausumasta,	että	ruoppaus	voi	aiheuttaa	vesistössä	tilapäistä	veden	samentumista.	
Ei,	ruoppauksen	nostamat	ja	sekoittamat	kemialliset	ja	fysikaaliset	epäpuhtaudet	liukenevat	
veteen	vuosikymmenten	ajan,	silloin	ja	nyt	uudelleen.	1960‐luvun	ruoppaus	oli	Sylvöjärven	
vesitaloudelle	katastrofi	ja	2015‐luvun	ruoppaus	on	sitä	nyt,	vaikka	TYLA	ja	ELY	eivät	sitä	
halua	myöntää	siksi,	että	ovat	tämän	likaantumiskehityksen	vastuuviranomaisia.	2015‐luvun	
ruoppauksen	seuraukset	vain	ovat	monta	kertaluokkaa	edellistä	tuhoisammat	siksi,	että	nyt	
veteen	vapautuu	valtavasti	Sammalsillan	kosteikon	yli	puolen	vuosisadan	aikana	pidättämiä	



keinolannoitteita.	Luonnon	oma	ekosysteemipalvelu	ei	enää	tämän	jälkeen	toimi	siksikään,	
että	yläpuolisilla	Uudenkylän	pelloilla	ei	vieläkään	ole	tehty	mitään	ravinteiden	veteen	
kulkeutumisen	rajoittamiseksi	–	direktiivit	eivät	tässä	riitä.	Vastaava	valokuva	voidaan	ottaa	
uudelleen	jo	keväällä	2016	ja	kauan	sen	jälkeenkin.	
	
ELY:	
Hankkeesta	ei	myöskään	aiheudu	Sylvöjärvellä	vesilain	3	luvun	2	§:n	tarkoittamia	seurauksia.	
	
Tiedon	mukaan	Sylvöjärven	vedenlaatu	mitataan	seuraavan	kerran	keväällä	2016	vuotuisen	
seurannan	mukaisesti.	Mittaaja	on	sama	taho	/	tahot	(ELY	ja	TYLA),	jotka	edellä	vakuuttavat,	
ettei	em.	seurauksia	aiheudu	Sylvöjärvellä,	mihin	ruoppauksen	epäpuhtaudet	päätyvät	
Sammalsillan	alueelta	Sammalsillanojaa	pitkin,	välimatka	noin	200	m.	Muualla	tässä	
asiakirjassa	kuitenkin	osoitetaan,	millä	tavoin	ruoppaus	on	tehty	vesistössä,	mikä	on	samaa	
vettä	ja	välittömässä	yhteydessä	Sylvöjärveen	edellisestä	kuvasta	ilmenevällä	tavalla.	Tulee	
olemaan	järisyttävää	nähdä,	millaisia	mittaustuloksia	epäpuhtauksien	esiintymisestä	
Sylvöjärven	vesistössä	saadaan	jo	heti	kun	kevättulva	on	irrottanut	ruoppausmassaa	
allasalueelta.	Tätä	mittaustulosta	tuskin	kerrotaan	julkisuuteen,	koska	salaaminen	jatkuu,	
mutta	vaadin,	että	AVI	edellyttää	em.	tahojen	julkaisevan	sen	asukkaiden	nähtäväksi	ja	
arvioitavaksi	ja	viranomaistoimia	varten.	Silloin	on	jo	välitarkistuksen	aika	ruoppauksen	
tuhoisista	seurauksista,	mitkä	vaikuttavat	Sylvöjärven	vesistöön	vuosikymmenten	ajan.	
	
Vesilakia	tiivistäen	luvattomasti	toteutettu	vesitaloushanke	Sammalsillan	kosteikon	alueella,	
kun	ruoppausmassan	määrä	ylittää	500	m3,	muuttaa	vesistön	asemaa,	syvyyttä,	
vedenkorkeutta,	virtaamaa,	rantaa,	vesiympäristöä,	pohjaveden	laatua	tai	määrää,	aiheuttaa	
luonnon	ja	sen	toiminnan	vahingollista	muuttumista	ja	vesistön	tilan	huononemista,	
melkoisesti	vähentää	luonnon	kauneutta,	ympäristön	viihtyisyyttä	ja	kulttuuriarvoja	ja	
vesistön	soveltuvuutta	virkistyskäyttöön;	aiheuttaa	vaaraa	terveydelle,	vahinkoa	ja	haittaa	
vedenotolle	ja	veden	käytölle	talousvetenä,	kalastukselle	ja	kalakannoille,	vaarantaa	puron	
uoman	luonnontilan	säilymisen,	loukkaa	yleistä	etua,	aiheuttaa	edunmenetystä	toisen	
vesialueelle,	kalastukselle,	veden	saannille,	maalle,	kiinteistölle	tai	muulle	omaisuudelle	ja	
loukkaa	yksityisiä	etuja,	aiheuttaa	huomattavia	vahingollisia	muutoksia	ympäristön	
luonnonsuhteissa	ja	vesiluonnossa	ja	sen	toiminnassa	ja	suuresti	huonontaa	paikkakunnan	
asutus‐	ja	elinkeino‐oloja.	Tätä	Uudenkylän	asukkaat	eivät	vielä	tiedä.	
	
Sammalsillan–Sylvöjärven	alue	liittyy	vesitaloushankkeeseen	paljon	moniulotteisemmin	kuin	
vain	allasrakentamisen	osalta,	toisin	kuin	viranomaistoiminnassa	on	annettu	ymmärtää.	
Sylvöjärvi	on	Uudenkylän	asemanseudun	taajaman	tuhansien	asukkaiden	perinteinen	
lähijärvi	kaikkine	käyttötapoineen	ja	merkityksineen.	Siksi	em.	vesilain	kohdat	koskettavat	
ruoppaushankkeessa	koko	Uudenkylän	asujaimistoa,	sen	henkistä	ja	aineellista	hyvinvointia.	
Sitä	vesitaloushanke	uhkaa	huonontaa	edellä	kuvatulla	tavalla	vuosikymmeniksi	eteenpäin,	
ellei	menneistä	virheistä	haluta	vieläkään	oppia.	 	



	

	 	

Sammalsillan–Sylvöjärven	alue	palvelee	Uudenkylän	
asemanseudun	taajaman	ja	lähiseutujen	tuhansia	asukkaita	
monin	tavoin	arkisessa	ulkoilussa	ja	virkistyksessä	ja	he	
puolestaan	arvostavat	ja	hoitavat	alueen	palveluja	ja	luontoa.	



Vastuuviranomaisten	tehtävä	on	estää	ja	rajoittaa	vahinkoja	Sylvöjärven	vesialueen	kaikelle	
muulle	käytölle	nyt	meneillään	olevan	yksisilmäisen	tarkoitusperän	sijaan.	Sylvöjärven	
osakasluettelossa	(kuva)	on	satoja	nimiä	ympäri	Uudenkylän	maarekisterikylän.	Asukkaat	
ovat	nyt	kokonaan	vesitaloushankkeen	sivullisia,	eivät	osallisia,	kuten	pitäisi,	vain	siksi,	että	
allastahot	ovat	halunneet	pimittää	julkisuudelta	koko	vesitaloushankkeen.	Sen	asettaminen	
luvanvaraiseksi	vesilain	mukaan	merkitsisi	useiden	satojen	osallisten	pääsyä	vaikuttamaan	
asiaan	niin,	että	myös	heidän	etunsa	otettaisiin	huomioon,	eikä	vain	muutaman	harvan	pellon‐	
ja	metsänomistajan,	kuten	vielä	toistaiseksi.	Ruoppaushankkeessa	voidaan	puhua	jopa	
oikeusmurhasta,	koska	nämä	toistaiseksi	ulkopuoliset	osalliset	joutuisivat	kärsimään	altaiden	
ruoppauksen	seurauksista	pitkälle	tulevaisuuteen	kuten	1960‐luvulta	alkaen,	jolloin	toki	
lainsäädäntö	oli	vaatimaton	nykyiseen	verrattuna.	Tämän	viranoamaisten	toteuttaman	
oikeusmurhan	Tieokas	yrittää	estää.	
	
TYLA:	
Kyseessä	ei	ole	vesitaloushanke.	Vesilakia	sovelletaan	vesitalousasioissa,	jollainen	tämä	vesistön	
ulkopuolella	toteutettava	kosteikkohanke	ei	ole.	Vesitaloushankkeella	on	oltava	
lupaviranomaisen	lupa,	jos	se	voi	muuttaa	vesistön	asemaa,	syvyyttä,	vedenkorkeutta	tai	
virtaamaa,	rantaa	tai	vesiympäristöä	taikka	pohjaveden	laatua	tai	määrää.	
	
LIITE	s.	7	"Alueella	on	menneinä	vuosikymmeninä	ollut	huomattavasti	nykytilaa	enemmän	
avovettä,	mutta	kiihtyneen	umpeenkasvun	seurauksena	kohteessa	on	avovettä	enää	
muutamassa	allikkossa	[po.	allikossa]	sekä	ojauomissa.	Sylvöjärven	pinnan	laskeminen	1960‐
luvulla	(Korkiakoski	2012)	on	todennäköisesti	vaikuttanut	alueen	muuttumiseen."	
	
Allassuunnittelija	ei	tunne	lainkaan	Sammalsillan	alueen	luonnonhistoriaa,	mistä	tarjolla	on	
tyhjentävä	tietolähde	autenttisine	valokuvineen	1960‐luvulta:	luonnonhoitohanketyön	
tuloksena	2004	julkaistu	Sammalsilta‐raportti	(osa:	LIITE	s.	32‐78).	Sen	luettuaan	
allassuunnittelijan	ei	tarvitsisi	turvautua	lainauksiin	eikä	todennäköisyyksiin.	
Loppuunmyydyn	raportin	digiversion	saa	käyttöönsä	Tieokkaalta,	joka	on	dokumentoinut	
Sammalsillan	alueen	luontoa	sanoin	ja	kuvin	1960	alkaen,	jolloin	vesistötyöt	tehtiin	ja	alueen	
luonto	muuttui	eniten	jääkausivaiheen	jälkeen.	Normaalin	vedenkorkeuden	aikana	
Sammalsillan	alueella	on	avovettä	yhä	laajalti	toisin	kuin	asiantuntematon	allassuunnittelija	
tarkoitushakuisesti	väittää.	 	



Altaiden	ruoppaus	
	
Ruoppauksen	käsite	
	
ruopata;	kaivaa	ja	nostaa	maata	vedenpohjasta	(Nykysuomen	sanakirja.	1967.	SKS	ja	WSOY).	
Vrt.	seuraavassa	menettelyn	kuvaus	Sammalsillan	alueella.	
	
LIITE	s.	16:	"	...	selvitettiin	alueen	kosteikkolinnustoa	ruoppaussuunnitelman	kohdentamiseksi."	
–	R‐konsultilta	lipsahti	selvitykseen,	että	hankkeessa	todella	on	kysymys	ruoppauksesta.	
	
Ruoppaus	on	yhtä	lailla	kuin	valuma‐alue	ja	vesistö	Sammalsillan	allassuunnitelman	kulmakivi,	
mitä	allassuunnittelija	yrittää	kaikin	keinoin	kiertää	tietäen,	että	se	on	keskeinen	peruste	
vesilain	luvanvaraisuudelle.	Ruoppauksen	–	jos	se	ei	aukea	tästä	kirjelmästä	tai	alemmissa	
viranomaisissa	–	tulkitsee	lopullisesti	AVI.	Seuraavan	selvityksen	perusteella	ja	
allassuunnittelijan	venkuloinnista	huolimatta	Sammalsillan	"kosteikon	rakentaminen"	on	
kuitenkin	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	näkemyksen	mukaan	epäilyksittä	ruoppausta.	
	
Allassuunnittelija	sentään	myöntää,	että	lopuksi	puhkaistaan	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	
kannas	ja	ruopataan	ojanpohja	–	eli	ruoppauksesta	on	kysymys	kaiken	aikaa,	kun	veden	
reaaliajassa	täyttämää	allasta	kaivetaan	ja	nostetaan	maata	vedenpohjasta	Sylvöjärven	
vesistössä.	
	
Allassuunnittelijan	terminologinen	kikkailu	vaikuttaa	suorastaan	epätoivoiselta,	koska	hän	
hyvin	tietää,	että	ruoppaus	vaatii	vesilain	3	luvun	(Luvanvaraiset	vesitaloushankkeet)	3	§:n	
(7)	mainitsemalla	tavalla	aina	lupaviranomaisen	luvan.	
	
Ruoppaus	samentaa	veden	pitkäksi	ajaksi,	jopa	vuosikymmeniksi	vesistössä,	missä	matalan	
veden	hidas	vaihtuvuus	aiheuttaa	luonnon	ja	sen	toiminnan	ja	virkistysedellytysten	
vahingollista	muuttumista	mm.	Uudenkylän	yleisessä	uimarannassa	ja	Sylvöjärven	
kalastuksessa	vesilain	3	luvun	(Luvanvaraiset	vesitaloushankkeet)	2	§:n	mainitsemalla	
tavalla.	
	
Tekninen	toteutus	
	
Allassuunnitelman	mukaan	(LIITE	s.	8‐9)	ruoppaus	tehdään	kelluvalla	pitkäpuomisella	
telaponttonikaivurilla	läjittämällä	muta	vierialueille.	Yhteensä	kaivetaan	2,47	hehtaaria,	siis	
sangen	laajasti	Sammalsillan	alueen	pienpiirteisiin	luonnonoloihin	nähden.	Kaivumassan	
arvio	on	kahden	syvän	altaan	osalta	4900	m3	ja	neljän	matalan	altaan	osalta	8200	m3,	
yhteensä	13100	m3,	verrokkina	reilusti	toistatuhatta	autokuormallista.	Kaiken	lisäksi	
laskelmasta	puuttuu	suurin	ja	tärkein	syvä	allas	Kuoppalanojan	suulta,	Nastolan	teknisen	
lautakunnan	puheenjohtajan	maalta,	mihin	sitä	ei	ole	sallittu	ruopata.	 	



	
Kelluva	pitkäpuominen	telaponttonikaivuri	työssä	Sammalsillan	kosteikkoaluetta	vastaavissa	
olosuhteissa.	Pettäväpohjaisella	kosteikkoalueella	pitkin	poikin	liikkuessaan	ja	pienellä	alalla	
altaita	kaivaessaan	tällainen	kone	tuhoaisi	ympäristön	läjitysalueineen	paljon	laajemmin	kuin	
pelkän	altaiden	pinta	alan	(2,47	ha),	kuten	ennakkohakkuukin	osoittaa	Samanlainen	kone	
ruoppasi	2015	Sammalsillan	allasalueella.	Kuva	www.	
	
Kaivutyön	järjestely	
	
Allassuunnittelijan	kuvaus	ruoppauksen	yleisestä	järjestelystä	antaa	tarkoitushakuisesti	
tavattomasti	kaunistellun	kuvan	mittavista	haitallisista	ympäristövaikutuksista,	eikä	tämän	
arvion	tekemiseen	tarvita	insinööritieteellistä	koulutusta,	metsätieteellinen	tietotaito	riittää	
hyvin.	Allassuunnittelija	osoittaa	suorastaan	käsittämätöntä	tiedon	puutetta,	
ymmärtämättömyyttä	luonnon	prosesseista	tai	ainakin	tosiasioiden	vääristelyä.	
Allassuunnittelija	selostaa,	että	
	
LIITE	s.	8:	"(Syvien)	altaiden	kaivaminen	(ojauomien	varteen)	aloitetaan	kuivan	maan	puolelta	
ja	vasta	lopuksi	puhkaistaan	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	kannas	ja	ruopataan	ojanpohja.	
Menettelyllä	pyritään	välttämään	työn	aikaista	samentumista.	Matalan	veden	kosteikkoalueet	
kaivetaan	erillisiksi	altaiksi	(,	joihin)	annetaan	muodostua	vesikasvillisuutta	ennen	kuin	niihin	
ohjataan	virtausta.	Kasvillisuuden	muodostumista	seurataan	vuosi	kerrallaan.	Vesi	ohjataan	
kiertämään	kosteikossa	riittävän	kasvillisuuden	muodostuttua	matalille	alueille."	
	
Allassuunnittelijan	illuusio	"kaivamisesta	kuivan	maan	puolelta"	on	käsittämätön	ja	
ehdottomasti	paikkansapitämätön,	sillä	Sammalsillan	kosteikkoalueella	ei	ole	"kuivaa	maata".	
On	vain	parhaimmillaankin	vaihtelevan	märkää	entistä	luhtaa,	pinnassa	ohut	kuntta	ja	heti	
sen	alla	vaihtelevan	paksuinen	turvekerros	sekä	aina	lieju/mutakerros,	kaikki	kerrokset	
syvemmälle	päin	mennen	veden	läpeensä	kyllästämiä	sen	mukaan	kuin	hiukkasrakenne	sallii	
tai	laajoissa	allikoissa	kuten	Lietelammien	ydinalueella	ja	rannoissa	vain	pehmeitä	vetisiä,	
lähes	pohjattomia	lieju/mutakerrostumia.	Sylvöjärvi	ulottui	vielä	kauan	jääkauden	jälkeenkin	
Ensimmäisen	Salpausselän	juurelle	asti	ja	kaikki	siitä	nykyjärveen	on	entistä	järvenpohjaa	
kaikkine	järvenpohjan	ominaisuuksineen.	 	



Allassuunnittelija	ei	näytä	tietävän,	että	mistään	allassuunnitelmassa	kuvatuista	ohjauksista	
välittämättä	vesi	nousee	altaaseen	paino‐	ja	kapillaarivoimalla	silloisesta	korkeasta	tasostaan	
välittömästi	sitä	mukaa	kun	pinnasta	aineksia	poistetaan	siihen	tasoon	kuin	alueella	silloin	
vallitsee.	Puolen	metrin	kaivusyvyys	tarkoittaa,	että	käytännössä	kauha	ja	telaketjut	sotkevat	
koko	kaivutyön	ajan	–	ei	suinkaan	"kuivaa	maata",	vaan	kuntan/turpeen,	liejun/mudan	ja	
veden	sekoitusta	löysäksi	mössöksi,	mikä	yltyleensä	valuu	kaivupaikalta	tai	läjitysalueelta	
vesistöön	saman	tien	tai	ainakin	ensimmäisten	sateiden	liuottamana.	
	
Matalat	mutta	joka	tapauksessa	vedenpinnan	alapuolelle	ruopatut	vesialtaat	jäävät	
ruoppauksen	jälkeen	odottamaan	kasvillisuuden	muodostumista	–	ellei	ainoa	kasvillisuus	ole	
limaska,	minkä	muodostumista	seurataan	vuosi	kerrallaan?	Allassuunnittelija	sentään	
myöntää,	että	lopuksi	puhkaistaan	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	kannas	ja	ruopataan	ojanpohja	–	
eli	ruoppauksesta	on	kysymys	kaiken	aikaa,	kun	veden	reaaliajassa	täyttämää	allasta	
kaivetaan	ja	nostetaan	maata	vedenpohjasta	Sylvöjärven	vesistössä.	
	
Allassuunnittelijan	terminologinen	kikkailu	vaikuttaa	suorastaan	epätoivoiselta,	koska	hän	
hyvin	tietää,	että	ruoppaus	vaatii	vesilain	3	luvun	(Luvanvaraiset	vesitaloushankkeet)	3	§:n	
(7)	mainitsemalla	tavalla	aina	lupaviranomaisen	luvan.	Ruoppaustyö	samentaa	veden	pitkäksi	
ajaksi,	vuosikymmeniksi,	vesistössä,	missä	matalan	veden	hidas	vaihtuvuus	aiheuttaisi	
luonnon	ja	sen	toiminnan	ja	virkistysedellytysten	vahingollista	muuttumista	mm.	Uudenkylän	
yleisessä	uimarannassa	ja	kalastuksessa	vesilain	3	luvun	(Luvanvaraiset	vesitaloushankkeet)	
2	§:n	mainitsemalla	tavalla.	–	Huomattakoon,	että	lajistoselvityksen	tehneeltä	R‐konsultilta	
lipsahti,	että	hankkeessa	todella	on	kysymys	ruoppauksesta	(LIITE	s.	16).	

	

Syvien	altaiden	ruoppaus	
	
Syvien	altaiden	2	(Sammalsillanoja)	
ja	4	(Ristolanoja)	sekä	matalien	
altaiden	(1,	3,	5‐6)	sijainti	
allassuunnitelmassa.	Tähdellä	on	
merkitty	Kuoppalanojan	suun	syvä	
allas,	mitä	ei	toistaiseksi	rakenneta	
(teknisen	lautakunnan	
puheenjohtajan	maalle),	vaikka	sen	
tarve	olisi	ehdottomasti	suurin!



Syvät	altaat	ruopataan	suoraan	kiinni	Ristolanojaan	länsipuolelle	ja	Sammalsillanojaan	
molemmille	puolille.	Altaiden	ruoppaus	aloitetaan	maan	(po.	suon)	puolelta	ja	lopuksi	
puhkaistaan	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	kannas	ja	ruopataan	ojan	pohja	–	ruoppausta	kaikki	
tyynni,	kuten	edellä	todettiin.	Toisin	kuin	suunnitelmassa	sanotaan,	maapohja	ei	ole	kuivaa	
(konetta	kantavaa),	vaan	pettävää	metsäluhtaa,	missä	pohjavesi	on	lähes	pinnassa.	Raskas	
kone	möyrii	siis	kaikkialla	missä	liikkuukin	pintaturpeen,	liejun/mudan	ja	veden	
muodostamassa	sotkussa,	mikä	ensimmäisestä	sateesta	alkaen	kulkeutuu	veteen	liettyneenä	
laajalti	lyhyen	matkan	Sylvöjärveen.	
	
Karmea	virhe	on,	että	suurimman	virtaaman	Kuoppalanojaan	yksityisellä	(teknisen	
lautakunnan	puheenjohtajan)	maalla	on	suunniteltu	ruopattavaksi	syvä	allas	(punainen	
katkoviiva)	joskus	myöhemmin!	Se	(punainen	tähti)	olisi	kuitenkin	kaikkein	tarpeellisin	–	jos	
ruopataan	mitään–	ensimmäiseksi	juuri	Kuoppalanojassa,	koska	kevättulvan	aikainen	virtaus	
on	suurin	Kuoppalanojan	suupuolella	ja	vielä	pellolla/niityllä	toisin	kuin	muissa	valtaojissa,	
joiden	virtaus	rauhoittuu	pitkillä	metsäluhtaosuuksilla.	

	
Tämän	virheen	vaikutus	vielä	moninkertaistuu	keväällä	2016,	sillä	vuoden	2015	lopussa	
ruopattiin	Kuoppalanojan	latvoilla	Kurensuon	alapuolella	tämä	valtaoja,	mikä	laskee	
Säyhteentien	ali	Kuoppalanojaan	ja	tuo	kaiken	irtoavan	humuksen	suoraan	Sylvöjärveen.	
Kuva	2015‐12‐29	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
"Suunnitteluvirhettä"	ei	voi	ymmärtää	muuten	kuin	että	luottamushenkilö	on	tässä	käyttänyt	
hyväksi	asemaansa,	eihän	hän	sallinut	kostealle	mullikkaniitylleen	myöskään	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	suunnitelman	Itäistä	allasta,	mikä	olisi	säästänyt	koskemasta	
varsinaiseen	kosteikkoalueeseen,	mutta	luonut	samalla	esimerkiksi	kahlaajamuuton	aikaisen	
levähdyspaikan	tärkeällä	muuttoreitillä.	Talonpoikainen	nuukuus	mutta	myös	
luottamusaseman	ilmeinen	hyödyntäminen	näyttäytyy	ratkaisussa,	mikä	kirjaimellisesti	
vesittää	koko	allassuunnitelman.	 	



Sammalsillanojan	leveä	kanaali	on	55	vuoden	jälkeen	yhä	avoin	koko	leveydeltään	
Uudenkylän	peltoaukean	reunassa,	kuvassa	eteläsuuntaan,	vastavirtaan.	Uoman	molemmin	
puolin	ruopattaisiin	suoraan	veteen	syvä	allas	2.	Sen	sijoitus	vastaa	kutakuinkin	
Asiantuntijayritys	Tieokkaan	suunnitelmassa	tulvapellon	puolelle	(oikealle)	esitettyä	Läntistä	
allaspaikkaa.	Veden	ja	metsäluhdan	pinta	ovat	lähellä	toisiaan	kaikkialla	Sammalsillan	
alueella	ja	valtaojien	vedenkorkeus	on	sama	kuin	Sylvöjärvessä,	samassa	vesistössä.	
Kuva	2014‐10‐14	Markku	Sakari	Meriluoto.	

Myös	Ristolanojan	leveä	kanaali	on	55	vuoden	jälkeen	yhä	avoin	koko	leveydeltään	
Lietelammien	eli	pohjoissuuntaan.	Vasempaan	rantaan	etualalle	ruopattaisiin	suoraan	veteen	
syvä	allas	4	ja	oikeaan	rantaan	taustalle	matala	allas	5.	Veden	ja	metsäluhdan	pinta	ovat	
lähellä	toisiaan	kaikkialla	Sammalsillan	alueella	ja	vedenkorkeus	sama	kuin	Sylvöjärvessä.	
Kuva	2014‐09‐08	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Edellisten	kuvien	esittämässä	maastossa	siis	möyrisi	telaponttonikaivuri	selostetuin	
seurauksin.	Syvien	altaiden	ruoppaus	välittömästi	valtaojauomien	rantaan	suoraan	veteen	ei	
voi	tapahtua	suunnitelmassa	kuvatulla	tavalla	(LIITE	s.	8)	siten,	että	kaivaminen	aloitetaan	
kuivan	maan	puolelta	ja	vasta	lopuksi	puhkaistaan	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	kannas	ja	
ruopataan	ojanpohja.	Kuten	kuvista	näkyy,	"kuivaa	maata"	ei	ole,	on	vain	metsäluhdan	ohuen	
kuntan	alla	turvetta,	liejua/mutaa	ja	niihin	sekoittuneena	pohjaveden	pinta	samassa	tasossa	
kuin	kanaali.	
	
Kun	kaivinkone	pääsee	metsäluhdan	koivikon	läpi	kanaalin	viereen,	se	alkaa	sotkea	turpeen,	
liejun/mudan	ja	runsaan	veden	sekoitusta.	Sotkemisen	tuotos	sekoittuu	alueella	laajasti	
välittömästi	ja	kulkeutuu	sateiden	vielä	voimistamana	Sylvöjärveen.	Tekninen	suunnittelu	
sisältää	katteetonta	toiveajattelua.	Lopputulos	tulee	Sammalsillan	alueen	oloissa	olemaan	
pöyristyttävä.	
	
Allassuunnitelmassa	ei	kuitenkaan	esitetä	minkäänlaista	vesiensuojelun	vaatimaa	
tutkimusseurantaa	kaivun	vaikutuksista,	eikä	sitä	vaadi	myöskään	ELY	lausunnossaan,	mikä	
on	vastuuviranomaisen	käsittämätön	laiminlyönti.	Lisäksi	valtavan	koneen	liikkuminen	
kaikkialla	vaatisi	käytännössä	koko	alueen	puuston	hakkaamisen	kuten	jo	on	osaksi	tehtykin.	
Sammalsillan	koivikkoisella	metsäluhta‐alueella	tavataan	mm.	direktiivilajeja	valkoselkätikka	
ja	harmaapäätikka,	joille	vanha	lahoava	lehtipuusto	on	elinehto.	
	
Ruoppaus	huonontaa	voimakkaasti	veden	laatua	eikä	se	suunnittelijan	kiertoilmaisuista	
huolimatta	ole	mitään	muuta	kuin	ruoppausta,	mikä	tekstissä	mainitaankin	(ruopataan	
ojanpohja)	ja	minkä	vesilain	3	luvun	(Luvanvaraiset	vesitaloushankkeet)	3	§	säätää	aina	
luvanvaraiseksi,	jos	ruoppausmassan	määrä	ylittää	500	m3	(laskelman	arvio	yhteensä	13100	
m3;	luvusta	puuttuu	merkittävin	Kuoppalanojan	syvä	allas).	
	
ELYn	lausunnot	ovat	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	mielestä	pätemättömiä	vesilain	3	luvun	2‐3	
§:n	osalta	ja	hankkeeseen	tarvitaan	joka	tapauksessa	AVIn	lupa	asianmukaisine	hakemus‐	ja	
kuulutusmenettelyineen	vesilain	11	luvun	(Hakemusmenettely)	mukaisesti.	Tässä	hankkeessa	
hankeisäntä	Nastolan	kunta	on	tarkoituksellisesti	laiminlyönyt	hakemusmenettelyn,	mihin	
nyt	haen	AVIn	ratkaisua.	
	
Matalien	altaiden	ruoppaus	
	
LIITE	s.	8	"Matalan	veden	kosteikkoalueet	kaivetaan	erillisiksi	altaiksi."	
	
Matalat	altaat	peittäisivät	Sammalsillan	kosteikon	Lietelammien	ydinalueen	allikoineen	
kokonaan	ja	tuhoaisivat	viitasammakon	ja	muiden	direktiivilajien	lisääntymis‐	ja	
levähdyspaikat	pahasti	sekä	lisäksi	yli	puolen	vuosisadan	aikana	luonnontilassa	kehittyneen	
arvokkaan	kosteikkomaiseman.	Se	on	luontopolun	arvokas	nähtävyys	ja	ennen	kaikkea	
merkittävän	kosteikkolajiston	elinehto.	
	
Sammalsillan	kosteikon	luontopolku	on	tarkoitus	esitellä	tulevassa	luontopolkuoppaassa	
(Raija	Hentman).	Ennakkohakkuussa	luontopolku	tuhottiin	ensimmäiseksi.	Allashanke	on	siis	
jo	tähän	mennessä	vaikuttanut	vesilain	3	luvun	2	§	mukaisesti	eli	"melkoisesti	vähentänyt	
luonnon	kauneutta,	ympäristön	viihtyisyyttä	ja	kulttuuriarvoja	ja	vesistön	soveltuvuutta	
virkistyskäyttöön."	 	



Yhtä	lailla	ruoppausta	on	matalien	altaiden	kaivu	mutaisessa	maassa	ympäri	allasalueen.	
Kysymyksessä	on	ehdottomasti	vesilain	3	luvun	(Luvanvaraiset	vesitaloushankkeet)	3	§:n	(7)	
mukainen	aina	luvanvarainen	toiminta,	mikä	AVIn	olisi	tutkittava	tämän	vaatimuksen	
mukaisesti.	Matalien	altaiden	ruoppauksen	seuraukset	on	kuvattu	tarkemmin	edellä	
lajistoselvityksen	kritiikissä	viitasammakon	ja	muiden	erityisten	lajien	osalta.	
	
LIITE	s.	11	(TYLA):"Kohteen	kaivutyöt	tehdään	etupäässä	suolla,	jolloin	kyse	ei	ole	
ruoppauksesta	koska	kohde	ei	ole	vesistöä.	
	
Allassuunnitelmassakin	siis	myönnetään	altaita	ruopattavan	vesistön	alueella	ja	reunassa,	
eikä	tämä	tosiasia	muuksi	muutu	minkäänlaisin	kiertoilmaisuin,	kuten	edellä	on	perusteltu.	
Esimerkiksi	Lietelammien	ydintä,	mikä	on	direktiivilajien	(viitasammakko,	kurki,	joutsen,	
saukko)	keskeisin	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikka,	peittää	vesi	kauttaaltaan	vaihtelevassa	
määrin	muuallakin	kuin	allikko‐osissa.	Ruoppaus	ja	mudan	läjitys	tapahtuvat	siis	
konkreettisesti	Sylvöjärveen	yhteydessä	olevassa	vedessä,	eivät	suolla	eivätkä	vielä	
vähemmän	(kantavalla)	maalla,	mitä	kosteikossa	ei	edes	ole.	
	
Kun	telaponttonikaivurin	kaltainen	kone	möyrii	vedessä	ja	veden	vieressä,	vesi,	muta	ja	turve	
sotkeutuvat	täydellisesti	kaikkine	rajuine,	pitkäaikaisine	likaamisseurauksineen	Sylvöjärven	
vesistössä.	Työ	jättää	ympäristöön	kauhistuttavan	jäljen	kautta	Sammalsillan	kosteikon	
tärkeimmän	ytimen.	Sanallinen	kikkailu	vesilain	määritelmillä	lähinnä	säälittää	ja	osoittaa	
allassuunnittelijan	pelon	siitä,	että	se	kuitenkin	paljastuu	ontoksi	
	
Tästä	huolimatta	lausuu	ELY,	että	
	
LIITE	s.	4	(ELY):	...	kyseessä	(ei)	siis	ole	vesistö	eikä	kosteikon	rakentamiseen	liittyvä	kaivu	ole	
ruoppausta."	
LIITE	s.	4	(ELY):	Hankkeesta	ei	myöskään	ennalta	arvioiden	aiheudu	vesilain	3	luvun	2	§:n	
mukaisia	seurauksia	[luonnon	ja	sen	toiminnan	vahingollista	muuttumista	taikka	vesistön	...	
tilan	huononemista],	eikä	se	siten	edellytä	vesilain	mukaista	lupaa.	
LIITE	s.	4	(ELY):	"Asiassa	ei	ole	siten	tarpeen	ryhtyä	toiminnan	keskeyttämiseen	vesilain	14	
luvun	11	§:n	perusteella.	
	
ELYn	kaikilta	osin	kritiikitön	TYLA‐allassuunnittelijan	myötäily,	piittaamatta	lainkaan	
paikallisen	asiantuntijan	Tieokkaan	esittämistä	tosiasioista,	vähintäänkin	hämmästyttää,	
suorastaan	suututtaa	–	viranomaiselta,	jonka	keskeinen	tehtävä	maakunnassa	on	luonnon‐	ja	
ympäristönsuojelu.	
	
Ilmeisesti	on	tarkoitus,	että	telaponttonikaivuri	vierailee	Sammalsillan	kosteikossa	tästäedes	
ehkä	kerran	kymmenessä	vuodessa,	kaivaa	liettyneet	altaat	lähtösyvyyteen	ja	myllää	
mahdollisesti	palautuneet	viitasammakon	ym.	elinpaikat	uudelleen	ja	uudelleen.	Tällaista	
suunnitelmaa	ei	tietenkään	voi	hyväksyä	millään	perustein,	ei	ainakaan	siksi,	että	Sylvöjärven	
vesistössä	vallitsisi	jonkinlainen	hätätilanne,	minkä	ratkaiseminen	vaatisi	pikaisia	ja	
tehokkaita	toimia.	Tämä	mahdollinen	käsitys	kumotaan	jäljempänä.	
	
Mikään	allassuunnittelu	ei	muuta	virtausta	Sammalsillan	kosteikossa	nykyistä	staattista	tilaa	
kummemmaksi	niin	kauan	kuin	Arrajoen	nielu	säännösteltyyn	alavesistöön	on	tukossa.



Arrajoen	ehdotettu	ennallistaminen	irrottaisi	Sylvöjärven	Kymijoen	säännöstelystä,	nostaisi	
Sylvöjärven	vedenkorkeutta	keskimäärin	puoli	metriä,	peittäisi	vastaavasti	Sammalsillan	
kosteikon	suunnilleen	luonnontilaa	vastaavaan	vedenkorkeuteen	tulvavaikutuksineen	ja	
peittäisi	samalla	koko	ruoppausalueen,	jolloin	ruoppaus	viimeistään	menettäisi	
merkityksessä	kokonaan.	
	
LIITE	s.	11	(allassuunnitelma):"Kohteen	kaivutyöt	tehdään	etupäässä	suolla,	jolloin	kyse	ei	ole	
ruoppauksesta	koska	kohde	ei	ole	vesistöä.	
	
Allassuunnitelmassakin	siis	myönnetään	altaita	ruopattavan	vesistön	alueella	ja	reunassa,	
eikä	tämä	tosiasia	muuksi	muutu	minkäänlaisin	kiertoilmaisuin,	kuten	edellä	on	perusteltu.	
Esimerkiksi	Lietelammien	ydinaluetta,	mikä	on	direktiivilajien	(viitasammakko,	kurki,	
joutsen.	saukko)	keskeisin	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikka,	peittää	vesi	kauttaaltaan	
vaihtelevassa	määrin	muutenkin	kuin	allikko‐osissa.	Kaivu	ja	läjitys	tapahtuvat	siis	
konkreettisesti	vedessä,	eivät	suolla	eivätkä	vielä	vähemmän	(kantavalla)	maalla,	mitä	
alueella	ei	edes	ole.	
	
LIITE	s.	4	(ELY):	...	kyseessä	(ei)	siis	ole	vesistö	eikä	kosteikon	rakentamiseen	liittyvä	kaivu	ole	
ruoppausta."	
LIITE	s.	4	(ELY):	Hankkeesta	ei	myöskään	ennalta	arvioiden	aiheudu	vesilain	3	luvun	2	§:n	
mukaisia	seurauksia	[luonnon	ja	sen	toiminnan	vahingollista	muuttumista	taikka	vesistön	...	
tilan	huononemista],	eikä	se	siten	edellytä	vesilain	mukaista	lupaa.	
LIITE	s.	4	(ELY):	"Asiassa	ei	ole	siten	tarpeen	ryhtyä	toiminnan	keskeyttämiseen	vesilain	14	
luvun	11	§:n	perusteella.	
LIITE	s.	12	(TYLA):	"Kohteen	kaivutyöt	on	tarkoitus	aloittaa	syys‐	tai	lokakuussa	2015	ja	työ	
valmistuu	arviolta	2‐3	viikossa.	Toisen	vaiheen	töiden	aikataulu	määräytyy	kasvillisuuden	
muodostumisen	perusteella.	Toinen	vaihe	toteutetaan	erillisenä	projektina	arviolta	1‐2	vuoden	
kuluttua."	
	
Allassuunnitelman	suuria	puutteita	on	näköalattomuus.	Altaita	on	tarkoitus	ruopata	pikaisesti	
ja	jopa	hätäisesti	(lopulta	paniikinomaisesti	joulukuussa	2015),	koska	alkuperäisestä	
aikataulusta	ollaan	reilusti	myöhässä	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	kritiikin	vuoksi,	ja	
määräraha	uhkaa	karata	vuoden	2015	päättyessä.	
	
Mutta	mitä	mahdollisen	ruoppauksen	jälkeen?	Siitä	ei	kerrota	eikä	liene	suunniteltukaan,	ei	
edes	vesiensuojelullista	seurantaa.	Edellisestä	kaivutyöstä	on	kulunut	55	vuotta.	Sinä	aikana	
Sammalsillan	alueella	ei	ole	tehty	mitään,	vain	Sammalsiltaa	on	korjattu	ja	pitkospolku	
siltoineen	rakennettu.	Alue	on	kehittynyt	nykyiselleen	täydellisessä	luonnontilassa.	



Lietelammit	Kuoppalanojan	ja	Ristolanojan	liittymän	kuin	Amazonasin	alueella	alhaisen	
kevätveden	aikaan.	Altaan	3	kaivu‐	ja	läjitysalue	peittäisi	ja	tuhoaisi	tämän	viitasammakon	ja	
muiden	direktiivilajien	ydinalueen,	missä	ruoppaus	tapahtuisi	veden	pohjasta.	
Kuva	1993‐05‐16	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



TÄYDENTÄVÄT	VESIEKOLOGISET	PERUSTELUT	
	
Vesiekologinen	yhteenveto	
	
Lähdeviite:	Korkiakoski,	P.	2012.	Alasenjärven	ja	Sylvöjärven	välisen	järviketjun	vedenkorkeuksien	ja	virtaamien	
nykytila,	kehittämistarve	ja	–mahdollisuudet.	Diplomityö.	Tampereen	teknillinen	yliopisto.	115+17	s.	
	
Em.	tuore	tutkimus	kumoaa	monelta	olennaiselta	osin	näennäisen	tarpeen	ruopata	
Sammalsillan	kosteikko	ainakaan	käsitellyn	suunnitelman	mukaisesti	ennen	muita	
(viljelyteknisiä)	toimia,	mitkä	todella	vaikuttaisivat	suotuisasti	Sylvöjärven	tulevaisuuteen,	jos	
siihen	on	tarpeen	vaikuttaa.	Ainakaan	ne	toimet	eivät	välittömästi	tuhoaisi	Sammalsillan	
arvokasta	kosteikkoa	ympäristöineen	ja	eliölajeineen.	
	
Vedenlaatututkimusten	1980–2005	perusteella	Sylvöjärvi	on	luokiteltu	reheväksi,	
runsasravinteiseksi	eli	eutrofiseksi	järveksi.	Se	ei	tarkoita	saastunutta,	likaista,	sillä	(ihmisen)	
saastevaikutus	Sylvöjärvessä	päättyi	1980‐luvun	lopulla,	kun	silloinen	Nastolan	kunnan	
vanhainkoti	liitettiin	viemäriverkkoon.	Sylvöjärven	kesäaikainen	alusveden	happitilanne	oli	
tutkimusjaksolla	rehevyydestä	huolimatta	hyvä.	Sitä	selittää	se,	että	matalassa	järvessä	vesi	
sekoittuu	eikä	kerrostuneisuutta	muodostu.	Alusveteen	tulee	siten	jatkuvasti	
happitäydennystä	päällysvedestä.	Leväkukinta	sen	sijaan	heikentää	ajoittain	Sylvöjärven	
happitaloutta.	Epäilemättä	levätuotanto	suorastaan	räjähtäisi	pitkäksi	aikaa,	jos	altaiden	
ruoppaus	sotkisi	Sammalsillan	alueelta	Sammalsillanojaa	pitkin	Sylvöjärveen	laskevan	veden.	
	
Nykyisen	Sylvöjärven	saastetta	on	nimenomaan	peltoviljelyn	aiheuttama	ravinnekuorma.	
Viljelijäin	pitäisi	vähentää	kuormitusta	pelloillaan	parantamalla	viljelytekniikkaa,	
lopettamalla	ylilannoitus	ja	käyttämällä	leveitä	suojakaistoja.	Näiden	keinojen	laiminlyönti	on	
kuormittanut	Sylvöjärveä	vuosikymmenten	ajan	sen	jälkeen,	kun	viemärijätteen	laskeminen	
lopetettiin.	Ruoppaus	ei	auta	niin	kauan	kuin	ensisijainen	saastekuorma	saa	rauhassa	valua	
viljelyksiltä.	Tässä	suhteessa	en	ole	havainnut	minkäänlaista	edistystä	Sylvöjärven	
eteläpuoliskon	peltoalueilla,	vaikka	ympäristötukiakin	olisi	käytettävissä.	
	
Sammalsillan	kosteikon	virtaama	on	vähäinen	siksi,	että	Kymijoen	vesistön	Arrajoen	
vesistöalueen	alajuoksun	sulkee	Mankalan	voimalaitos.	Se	pitää	Arrajärven	vedenkorkeuden	
läpi	vuoden	lähes	samassa	tasossa.	Nykyisen	säännöstelyluvan	(1984)	sallittu	vaihteluväli	
vesistössä	on	73,13–74,93	m,	mitä	(ylärajaa)	voimala	tietysti	pyrkii	noudattamaan.	Tämä	ns.	
uima‐allassäännöstely	näkyy	myös	Sylvöjärven	vedenkorkeudessa,	mikä	on	lähes	samassa	
tasossa	kuin	Arrajärvi.	
	
Vesiluvan	mukainen	Sylvöjärven	keskivedenkorkeus	eli	vesiraja	maata	vastaan	on	74,23,	
joten	Arrajärven	korkeimmalla	sallitulla	tasolla	vesi	virtaisi	Sylvöjärveen	päin	–	niin	on	
tapahtunutkin.	Karttatiedossa	alapuolisen	Arrajärven	vedenkorkeus	on	keskimäärin	74,1	m	ja	
yläpuolisen	Sylvöjärven	74,4	m.	Välissä	on	hidasjuoksuinen	Arrajoki,	mistä	1961	perattiin	
soutuveneellä	kulkukelpoinen	matala	Arrakoski.	
	
Sammalsillan	kosteikon	maanpinnan	korkeus	on	keskimäärin	alle	75	m,	mikä	käytännössä	
tarkoittaa,	että	valtaojat	ja	allikot	ovat	lyhyttä	kevättulvan	aikaa	lukuun	ottamatta	Sylvöjärven	
(ja	Arrajärven)	veden	tasossa	lyhyttä	kevättulvan	aikaa	lukuun	ottamatta	ja	siis	
kirjaimellisesti	samaa	vesistöä.	 	



Nykyisin	pyrkimys	on	pikemmin	nostaa	kuin	laskea	Sylvöjärven	vedenkorkeutta.	Sylvöjärven	
ongelmia	ovat	vedenkorkeuden	tasaisena	pysyvä	taso	ja	luontaisen	vaihtelun	puuttuminen,	
paitsi	lyhytaikaisissa	tulvatilanteissa.	Kun	vedenkorkeus	ei	vaihtele	eikä	tulvavesi	huuhdo	
kuollutta	kasvillisuutta	pohjasta,	järven	matalat	rannat	kasvavat	umpeen,	kuten	on	
tapahtunut.	Samalla	rantakasvillisuuden	vyöhykkeisyys	vähenee.	Lisäksi	Sylvöjärven	veden	
vaihtuvuus	etenkin	järven	eteläosassa	on	hidasta,	koska	ylivoimaisesti	merkittävimmät	
järveen	laskevat	uomat	(Immilänjoki	ja	Halkokorvenjoki)	ja	siitä	lähtevä	uoma	(Arrajoki)	
sijaitsevat	järven	pohjoisosassa	lähellä	toisiaan.	Niihin	verraten	Sylvöjärven	eteläosan	
valtaojat	ovat	sangen	vähäisiä.	
	
Lyhyesti:	Sammalsillan	kosteikon	ruoppaus	ei	muuta	vesistössä	mitään.	Vaikka	mitä	tehtäisiin	
Sammalsillan	kosteikossa,	vesi	pysyy	korkealla	Sylvöjärven	tasossa	niin	kauan	kuin	Mankalan	
voimalaitoksen	säännöstely	pysyy	vesiluvan	(yleensä	ylärajan)	mukaisena	–	ja	se	pysyy	
vuorenvarmasti.	1971	voimalaitos	kokeili	laskea	veden	silloisen	säännöstelyn	alarajalle,	mikä	
merkitsi	kesävedenkorkeuden	yhtäkkistä	pudotusta	60	cm.	Vedenlasku	herätti	ranta‐
asukkaissa	sellaisen	vastustuksen	vesistön	käytön	vaikeutuessa,	että	muutoksia	on	turha	
toivoa.	Mikään	ei	muuta	virtausta	Sammalsillan	kosteikossa	nykyistä	staattista	tilaa	
kummemmaksi.	
	
Tilanne	muuttuisi	vasta,	jos	viitetutkimuksessa	suositeltavalla	tavalla	ennallistettaisiin	
Arrakoski.	Silloin	Sylvöjärvi	irtautuisi	Kymijoen	vesistön	säännöstelystä,	kun	vedenkorkeus	
nousisi	puoli	metriä	–	myös	Sammalsillan	kosteikossa,	jolloin	ruoppausaltaat	peittyisivät	
veden	alle	ja	lopullisesti	menettäisivät	merkityksensä.	Tähän	muutokseen,	mikä	palvelee	
vesiensuojelu‐	ja	virkistystavoitteita,	voi	varautua	tulevaisuudessa.	
	
Lyhyesti:	vaikka	mitä	tehtäisiin	Sammalsillan	alueella,	Sylvöjärven	vesi	pysyy	korkealla	
Arrajärven	tasossa	niin	kauan	kuin	Mankalan	voimalaitoksen	säännöstely	pysyy	nykyisen	
kaltaisena	–	ja	se	pysyy	kuin	kiveen	hakattuna,	muuten	nousee	suuria	korvausvaatimuksia.	
Mikään	allassuunnittelu	ei	muuta	virtausta	Sammalsillan	alueella	nykyistä	staattista	tilaa	
kummemmaksi,	vaan	vesi	seisoo	siellä	missä	on	seisoakseen	koska	Arrajoen	nielu	on	tukossa.	
	
Arrajoen	ainoa	koski,	Arrakoski	suunnilleen	joen	puolivälissä,	perattiin	Sylvöjärven	laskun	
yhteydessä	1961,	eikä	joessa	ole	nykyisin	koskipaikkoja.	Arrakosken	putous	ennen	perkausta	
oli	0,3–0,6	m.	Joen	yläjuoksulla	Arrajoen	kartanon	alapuolella	sijaitsi	toinenkin,	vähäinen	
kivikkovuolle,	Kiiskikoski.	Nykyisin	veden	virtaus	Arrajoessa	on	tasaista	ja	hidasta.	Nyt	
Arrakoskea	ei	taatusti	perattaisi,	päinvastoin	em.	tutkimuksen	toimenpide‐ehdotuksiin	
sisältyy	(7)	Arrakosken	ennallistaminen,	mikä	parantaisi	kalojen	elinolosuhteita	ja	lisäisi	
Arrajoen	monimuotoisuutta.	Toisaalta	Arrakosken	ennallistaminen	nostaisi	Sylvöjärven	
vedenkorkeuden	"irti"	Arrajärven	tasosta	kohti	aiempaa	luonnontilaa	tulvavaikutuksineen.	
	
Merkittävimmät	vesimäärät	Sylvöjärveen	tulevat	Immilänjoesta	ja	Halkokorvenjoesta,	mitkä	
molemmat	laskevat	järven	pohjoispäähän.	Halkokorvenjokea	on	perattu	viime	sotien	jälkeen	
voimakkaasti,	ja	uoma	on	nykyisin	hyvin	suora	ja	rännimäinen.	Kosteikkorakentamisesta	
ylivoimaisesti	tärkein	on	kohde	olisi	–	ei	suinkaan	Sylvöjärven	eteläpäässä	vähäisen	
virtaaman	Sammalsillan	alue	–	,vaan	pohjoispäässä	Halkokorvenjoessa,	missä	valuma‐alueen	
runsas	virtaama	ja	kuormitusrasitteet	ovat	suurimmat.	Kartassa	esitetään	Halkokorvenjoen	
vesistöalue	(ruskea)	ja	Sylvöjärven	vesistöalue	(keltainen):	 	



Tuleva	kehitys	virkistyskäytön	
vaatimusten	mukaisesti	
merkitsee,	että	Arrakoski	ennen	
pitkää	ennallistetaan.	Silloin	
Sylvöjärven	vedenkorkeus	
nousee	keskimäärin	puoli	metriä	
ja	suunniteltu	Sammalsillan	
kosteikkorakentaminen	
menettää	merkityksensä.	
Sammalsillan	alue	jää	veden	alle	
muutenkin	kuin	tulva‐aikaan	ja	
suoperäinen	kosteikko	toimii	
kuin	pesusieni:	suodattaa	veden	
sisältämät	ravinteet	
kosteikkokasvillisuuden	käyttöön	
ja	laskee	puhdistuneen	veden	
hitaasti	lävitseen	Sylvöjärveen.	
Em.	tutkimus	osoittaa	tämän	
kehityssuunnan	asukkaiden	
toivomusten	mukaiseksi.	
	
Välivaiheessa	Halkokorvenjokeen	
on	yksinkertaista	rakentaa	
laskeutusallas	ennen	Sylvöjärveä	
laajalle	joutomaalle	Arrajoentien	
pohjoispuolelle	ja	saavuttaa	
vähin	kustannuksin	helposti	
ylläpidettävänä	monin	verroin	
parempi	puhdistusvaikutus	kuin	
Sammalsillan	alueella.	
	
Kaikki	ekologiset	ja	taloudelliset	
syyt	puoltavat	Sammalsillan	
allassuunnitelman	hylkäämistä	ja	
korvaamista	Halkokorvenjoen	
kuormituksen	rajoittamisella	ja	
toivottavasti	Arrakosken	
ennallistamisella	
	
Toimintansa	lopettaneen	
Nastolan	vesiensuojelu‐
yhdistyksen	juuret	ovat	
Immilässä.	Kas,	miksi	ei	tätä	
parempaa	vaihtoehtoa	keksitty	
Immilässä,	Sylvöjärven	
pohjoispäässä,	vaan	
Uudessakylässä,	Sylvön	
eteläpäässä?	 	



Sylvöjärven	ekologiaa	
	
Luonnontilan	kausi	noin	10600	eaa–1959	
	

	

Jääkauden	jälkeen	tuhansia	vuosia	
taaksepäin	Sylvöjärvi	ulottui	
Ensimmäisen	Salpausselän	juurelle	
asti	Uudessakylässä,	Heinolantien	
varren	tulevan	ryhmäkylän	
länsipuolella.	Kuninkaan	kartassa	
1780	Sylvöjärvi	esiintyy	suunnilleen	
nykyisessä	koossaan,	mutta	on	ollut	
1700‐luvun	jälkeenkin	välillä	
nykyistä	huomattavasti	laajempi.	
	
Senaatin	kartassa	1875	(vas.)	
yhtenäinen	Sammalsillansuo	
lähteineen	reunustaa	Sylvöjärven	
eteläpäätä	molemmin	puolin	pihtien	
lailla	ja	ulottuu	etelässä	pitkälle	
Ristolan	talon	(kartassa	
Gammelbacka)	länsi‐	ja	
lounaispuolelle	ja	aina	
Uudenkartanon	maille,	Uudenkylän	
ryhmäkylän	tasalle	nykyisen	
poikkisuuntaisen	Uusikartanontien	
viereen	asti.	Luhdat	(suot)	ovat	
levittäytyneet	pitkälle	Sylvöjärven	
eteläisen	ja	pohjoisen	rantaviivan	
ulkopuolelle.	Luhtia	oli	runsaasti	
aina	1960‐luvulle	asti	ennen	
ojituksia.	
	
Luhtakasvillisuus	saa	
ravinnetäydennystä	tulvavesistä	ja	
liittyy	kiinteästi	suokasvillisuuteen.	
Jos	sarojen	ja	rahkasammalten	
määrä	kasvaa,	luhta	muuttuu	suoksi,	
muuten	luhdalle	on	ominaista	heinä‐	
ja	ruohokasvien	runsaus.	
Sammalsillansuon	pohjoisosassa	
nykyiseltä	Sammalsillalta	itään	on	
noin	100	metriä	leveä	luhtareunus,	
Itäluhta,	mikä	rajoittuu	järven	
ruokovyöhykkeeseen.	Itäluhta	on	
saamassa	suon	piirteitä,	koska	
Sammalsillanojan	suupuolen	penger	
estää	tulvavesien	pääsyn	luhdalle.	



Sylvöjärvi	ei	lie	koskaan	ollut	kirkasvetinen,	sillä	pohjakerrostumina	on	ollut	jo	Baltian	
jääjärven	aikana	kasaantuneita	savikerroksia.	Puhdastahan	vesi	on	käytännössä	ollut	
vuosituhansia,	aina	1900‐luvun	puoliväliin	saakka.	Sylvö	säilyi	kalaisana	ja	puhtaana	vielä	
pitkään	peltoviljelyn	alettuakin,	sillä	pellot	rajoittuivat	niittyihin,	mitkä	toimivat	erinomaisina	
puskureina	ravinnepäästöjä	vastaan.	Vasta	tulvaniittyjen	muuttaminen	pelloiksi	ja	valtaojien	
kaivaminen	1960	alkoi	muuttaa	dramaattisesti	Sylvön	ravinnetaloutta.	Tulvaniitty	liittyy	
Sammalsillansuohon	vielä	itäpuolella	Peltokallion	tilan	laitumena	ja	länsipuolella	uutena	
pellon	muuttumana.	
	
Luonnontilaisessa	järvessä,	kuten	Sylvössä	ennen	voimalaitosten	aikaa,	vedenkorkeuden	
vuodenaikaisen	vaihtelun	ansiosta	vesi‐	ja		rantakasvillisuus	muodostuu	selvästi	
vyöhykkeiseksi,	mihin	vaikuttaa	myös	pohjan	laatu	ja	kaltevuus.	Lähinnä	rantaa	kasvaa	
esimerkiksi	järviruokoa	ja	järvikortetta,	seuraavassa	vyöhykkeessä	muun	muassa	ulpukkaa,	
lumpeita	ja	uistinvitaa.	Kauimpana	rannasta	ovat	uposlehtisten	ja	pohjaversoisten	kasvien	
vyöhykkeet.	Suojaisilla	rannoilla	esiintyy	myös	veden	pinnalla	kelluvia	kasveja,	kuten	
limaskaa.	Kasvillisuusvyöhykkeet	ovat	selvärajaisimpia	loivilla	rannoilla.	
Säännöstelemättömässä	järvessä	kevättulva	siirtää	kuolleen	kasviaineksen	kasvualueelta	
rantaan,	missä	se	hajoaa	kesän	aikana	vedenpinnan	laskiessa.	Näin	vedenkorkeuden	
luontainen	vaihtelu	hidastaa	rantojen	umpeenkasvua	ja	ylläpitää	kasvillisuuden	
vyöhykkeisyyttä.	

	
Kevättulvan	valtaama	Länsiluhta	Rantametsäsaarekkeesta	pohjoiseen	kolme	päivää	
Sylvöjärven	jäidenlähdön	jälkeen.	Avoluhdalla	vallitsee	vyöhykkeinen	kasvillisuus,	ja	
tulvavesi	ruokkii	mättäikköä	kasvuun.	Laidunnus	on	pitänyt	vesakon	niukkana,	muuten	
näkymä	on	luonnontilaisen	kaltainen.	Vasemmalta	virtaa	uusi	oja	pellolta	Länsiluhdalle.	
Taust.	vas.	Mäyrämetsäsaareke.	
Kuva	1971‐05‐09	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



	
	
Valumavesi	ei	vielä	sisällä	tullessaan	juurikaan	keinolannoitteita,	vaan	lannoitus	hoidettiin	
tehokkaasti	ja	ympäristöturvallisesti	karjanlannalla,	mikä	tarkoituksensa	mukaisesti	sitoutui	
kasvustoon	eikä	valunut	saman	tien	vesistöön.	Sammalsillanlahtea	kuormitti	luonnontilan	
kauden	taitteessa	vain	kunnalliskodin	viemärivesi.	
	
Vesistön	määritelmää	ajatellen	on	huomattava,	että	toisin	kuin	TYLA	väittää	ja	ilmakuvakin	
näyttää,	Sammalsillantie	ei	ole	minkäänlainen	raja,	vaan	Sammalsillan	kosteikko	liittyy	
Sylvöjärveen	vasta	kaukana	tien	pohjoispuolella	Länsi‐	ja	Itäluhdan	muodossa.	(Sammalsilta‐
raportti).	 	

Ilmakuvassa	on	
Sammalsillansuo	1959	
luonnontilaisena	ennen	
seuraavana	vuonna	
toteutettua	ojitusta	ja	
Arrakosken	perkausta.	Alue	
on	kauttaaltaan	avo‐	ja	
pensasluhtaa,	mikä	ulottuu	
pihtien	tavoin	Sylvöjärven	
eteläpään	Sammalsillanlahden	
molemmin	puolin.	Sylvöjärven	
vesistö	kesti	vielä	hyvin	
karjatalouteen	sitoutuneen	
viljelytoiminnan	vaikutukset	
luonnontilaisen	tai	siihen	
verrattavan	kehityksen	
kautena	1959	asti,	koska	
luonnosta	peräisin	olleet	
ravinteet	palasivat	
luonnonprosessissa	uudelleen	
kiertoon	eivätkä	muuttuneet	
jätteeksi.	Järven	rannoilla	ei	
näy	erityistä	
ruovikkovyöhykettä,	kapea	
kaista	vain.	Ojat	tuovat	
tulvavesiä	etelästä	ja	lännestä	
Uudenkylän	pelloilta	luhdalle.	
Sammalsillansuo	varastoi	
ylimääräisen	tulvaveden	kuin	
valtava	pesusieni	maaperään	
ja	allikoihin,	joita	erottuu	
useita.	Vesi	suodattui	
luonnonprosessissa	kuin	
siivilässä	ja	kulkeutui	
puhdistuneena	hitaasti	kesän	
kuluessa	järveen.	



Ojitus‐	ja	perkauskatastrofi	seurauksineen	1960–2015	
	
Nastolan	kunnan	vanhainkoti	ja	myöhemmin	B‐sairaala	perustettiin	1935	Sylvöjärven	
kaakkoisrantamalle	Kuoppalan	tilalle.	Jätevedenpuhdistamo	oli	käytössä	vasta	1970‐luvulta	
1980‐luvun	loppupuolelle,	minkä	jälkeen	viemärilinja	johtaa	jätevedet	kunnan	puhdistamoon.	
Sylvöjärveä	ja	etenkin	kylän	uimarantaa	ihmisperäinen	jätevesi	rasitti	raskaasti	asukkaiden	
tuntemalla	tavalla	vuosikymmenten	ajan.	
	
Sylvöjärven	pintaa	laskettiin	1960,	kun	Arrakoski	perattiin	ja	Sammalsillansuo	ojitettiin.	
Näiden	toimien	ja	Mankalan	voimalaitoksen	säännöstelyn	seurauksena	tulvavaikutus	on	
pienentynyt	lähes	olemattomaksi.	Aiemmin	suurelta	osin	avoluhtana	ollut	Sammalsillansuo	
kasvaa	nyt	koivu‐	ja	pensasluhtaa.	Tulvimisen	huomattava	lieventyminen	on	huonontanut	
järven	tilaa,	koska	luhdan	kasvillisuus	ei	enää	suodata	valtaojien	tuomaa	keväistä	
sulamisvettä.	Järven	madaltuminen	on	voimistanut	myös	rantavyöhykkeen	laajaa	
ruovikoitumista.	
	
Sylvöjärven	veden	laatu	on	tyydyttävä.	Järven	laatuluokkaa	laskevat	liiallinen	rehevyys	ja	sen	
seurannaisvaikutukset,	kuten	runsas	särkikalakanta	ja	umpeenkasvu.	Sylvöjärven	vedessä	
ravinteita	on	runsaasti,	mikä	johtaa	runsaaseen	perustuotantoon.	Järvi	on	suhteellisen	pieni	ja	
matala,	minkä	vuoksi	vesi	virtaa	ja	vaihtuu	heikosti.	Suurin	veden	virtaus	sijoittuu	järven	
pohjoispäähän.	
	
Sylvöjärven	rehevöityminen	on	johtunut	suureksi	osaksi	peltoviljelystä	sekä	karjatalouden‐	ja	
haja‐asutuksen	jätevesistä.	Ravinteet	joutuvat	järveen	laskujokia	ja	‐ojia	pitkin	ja	
pintavaluntana,	mutta	myös	ojitetuilta	soilta	tulee	humusta,	mikä	samentaa	rehevöitynyttä	
järveä.	

Peltoviljelystä	tulevia	päästöjä	ei	vieläkään	ole	juuri	
rajoitettu.	Veden	fosforipitoisuus	kolminkertaistuu	
siirryttäessä	Immilänjoesta	Sylvöjärven	pohjoispään	
Immilänlahden	poikki	Arrajokeen.	Sylvöjärven	
fosforipitoisuus	heilahtelee	voimakkaasti	vuodenaikojen	
mukaan,	mikä	osoittaa	hajakuormituksen	olevan	merkittävä	
tekijä	rehevöitymiselle.	Korkea	fosforipitoisuus	ja	
suhteellisen	lyhyt	viipymä	Sylvöjärvessä	estävät	fosforin	
sedimentoitumisen	pohjaan,	joten	järvi	”sylkee”	ylimääräisen	
fosforin	Arrajokea	pitkin	Arrajärveen.	Sylvöjärveen	tulee	
myös	hajakuormitusta	asutuksesta.	
	
Luonnon	ilmainen	ilmastus	auttaa	Sylvöjärveä	ratkaisevasti.	
Immilänjoki	tuo	hapekasta	vettä,	kierrättää	sitä	järven	
pohjoispäässä	ja	Arrajoki	vie	”käytettyä”	vettä	Arrajärveen.	
Immilänjoen	virtaus	suuntautuu	ensin	lähellä	Sylvöjärven	
länsirantaa	etelään	lähes	puoli	kilometriä	ja	kääntyy	vasta	
sitten	Arrajokeen	päin.	Tästä	ilmastuksesta	huolimatta	on	
varmaa,	että	talvella	jään	alta	löytyy	hapettomia	paikkoja	
varsinkin	sieltä	missä	on	runsaasti	lahoavaa	kasvimassaa.	
Hapettomuus	aiheuttaa	pohjalietteeseen	kertyneen	fosforin	
liukenemista	veteen.	Ravinteisuuden	kasvaessa	sinilevänkin	
määrä	pyrkii	lisääntymään.	

Immilänjoki	ilmastaa	
Sylvöjärveä.	Alin	putous	
purkautuu	Toivonojan	
kartanon	myllyn	kivijalan	
kautta.	
Kuva	1993‐‐05‐16	Markku	
Sakari	Meriluoto.	



Kesäaikainen	alusveden	happitilanne	on	rehevyydestä	huolimatta	hyvä,	koska	matalassa	
järvessä	vesi	sekoittuu	hyvin	eikä	kerrostuneisuutta	muodostu.	Alusveteen	tulee	siten	
jatkuvasti	happitäydennystä	päällysvedestä.	
	
Viljely	lisää	vesistön	fosfori‐kuormitusta.	Maatalouden	suojavyöhykkeiden	perustaminen	
auttaisi,	mutta	sitä	ei	ole	toteutettu	käytännössä	lainkaan.	Eteläpuolen	ojien	tuomien	
ravinteiden	jarruksi	voitaisiin	tehdä	pohjapatoja,	joiden	avulla	vesimassat	saataisiin	
viipymään	Sammalsillansuolla	pidempään.	Näin	esimerkiksi	keväiset	sulamisvedet	voisivat	
suodattua	maaperän	kautta	järveen	ja	ojien	soilta	tuoma	humus	ja	pintavalunnan	tuomat	
ravinteet	jäisivät	kosteikon	käyttöön.	
	
Lähteitä:	
Sammalsilta‐raportti.	2004.	Jouko	Tolonen,	Sari	Dufva;	em.	Korkiakoski.	 	



Halkokorvenjoen	kosteikon	alustava	suunnitelma‐alue	(punainen	rajaus)	taitavasti	
rakennettuna	tuottaisi	Sammalsillan	alueen	ruoppausta	ratkaisevasti	paremman	
vesiensuojelutuloksen	Sylvöjärvelle,	kuten	tästä	kirjelmästä	monin	tavoin	ilmenee.	
Halkokorvenjoki–Luhdanjoki	on	suuren	valuma‐alueen	varsinainen	likaviemäri,	suora	ränni	
kuten	kuvassa,	missä	entinen	meanderoiva	luonnonuoma	on	merkitty	punaisella	Arrajoentien	
sillalle	asti.	
	

Vaihtoehtoinen	toimintamalli	Sammalsillan	kosteikon	toteuttamiseksi:	
ensin	perustetaan	Sammalsillan	luonnonsuojelualue	ja	sen	jälkeen	selvitetään	yhteistyössä	
asianosaisen	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	kanssa	Sylvöjärven	mahdollisen	vesirakentamisen	
tarve	luonnon‐	ja	ympäristönsuojelun	sekä	sosiaalisten	vaikutusten	lähtökohdista.	

	 	



Asiantuntijayritys	Tieokas	painottaa	kaiken	edellä	esitetyn	perusteella,	että	Sammalsillan	
kosteikon	ruoppaukseen	viranomaislähtöisen	allassuunnitelman	mukaisesti	ei	ole	
minkäänlaista	pakottavaa	tarvetta	eikä	erityisten	lajien	näkökulmasta	Luontodirektiivin	16	
artiklan	ja	Lintudirektiivin	9	artiklan	mukaisia	poikkeusperusteita	kasviston	ja	eläimistön	
suojelun	kustannuksella	esimerkiksi	"	viljelmille,	kotieläimille,	metsille,	kalavesille	ja	
vesistöille	koituvan	vakavan	vahingon	estämiseksi",	koska	minkäänlaista	vakavaa	vahinkoa	ei	
voida	osoittaa	tapahtuneen	eikä	tapahtuvan,	päivastoin	luonnon	ekosysteemipalvelu	toimii	
kaiken	hyväksi,	jos	sen	annetaan	toimia.	
	
Tilanne	2016	
	
TYLA:	
Hankkeen	ensimmäinen	vaihe	valmistui	joulukuussa	2015	ja	työt	toteutettiin	suunnitelman	
mukaisesti.	Työn	aikana	voitiin	havaita	että	alueen	arvokkaan	lajiston	elinolosuhteet	eivät	
missään	nimessä	heikentyneet,	vaan	soveltuvaa	elinaluetta	tuli	merkittävästi	lisää.	Uutta	
matalan	veden	vyöhykettä	tuli	merkittävästi	lisää,	jonne	on	välitön	kulkuyhteys	nykyisiltä	
Sammalsillansuon	ja	Sylvöjärven	viitasammakkoesiintymiltä.	Olemassaolevia	
viitasammakkoalueita	ei	kaivettu,	eikä	niille	läjitetty	massoja.	Alueelle	avautui	avara	
kosteikkomaisema,	joka	soveltuu	erinomaisesti	virkistysalueeksi,	sekä	kosteikkolintujen	
pesimäalueeksi.	Kaivutyöt	toteutettiin	käytännössä	kokonaan	erilliskaivuina,	jolla	saatiin	
minimoitua	työn	aikaiset	vesistövaikutukset.	Kasvillisuuden	lisäännyttyä	1‐3	vuoden	kuluttua	
kosteikko	viimeistellään.	Lopullisessa	muodossaan	kosteikko	tulee	vähentämään	Sylvöjärven	
ravinnekuormitusta,	mikä	edesauttaa	hyvän	ekologisen	tilan	saavuttamista	ja	vesistön	
virkistyskäyttömahdollisuuksien	turvaamista.	Kosteikkoon	kaivetut	kaksi	syvän	veden	allasta	
vähentävät	jo	tällä	hetkellä	vesistökuormitusta	lähinnä	kiintoaineksen	osalta.	Lahden	
ympäristöpalvelut	vastustaa	hallintopakkoa	ja	töiden	keskeyttämistä.	Suurin	osa	töistä	on	jo	
onnistuneesti	tehty,	eikä	hallintopakolla	olisi	saavutettavissa	minkäänlaista	myönteistä	tulosta.	
	
ELY:	
Toiminnan	keskeyttämiseen	tai	hankkeen	muuttamiseen	ei	ole	tarvetta.	
	
VASTASELITYS	ASIANTUNTIJAYRITYS	TIEOKAS	
	
Kirjoitettu	syksyllä	2015	ennen	altaiden	ruoppausta:	
	
Ojitus‐	ja	perkauskatastrofin	1960	jälkeen	Sammalsillansuo	palautui	55	vuoden	ajan	
luonnonprosessin	ohjaamana	ekosysteemipalveluna	nykyiseen	tilaansa.	Se	ei	vielä	pitkään	
aikaan	tavoita	jääkauden	jälkeisen	kehityskauden	tulosta,	luhdan	luonnontilan	tasapainoa,	
mutta	tämä	ilmainen	ekosysteemipalvelu	on	varjellut	Sylvöjärven	vesitaloutta	luonnon	
parhain	keinoin,	viime	vaiheen	ihmistoiminnan	poikkeamia	lukuun	ottamatta.	
	
Nykyisessä	Sammalsillansuossa	on	jo	entistä	luonnontilaa	muistuttavia	piirteitä.	Maisemassa	
näkyy	veden	virtauksen	hidastuminen	suo/luhta‐alueelta	Sylvöjärveen,	koska	Mankalan	
voimalaitoksen	säännöstelytulppa	pitää	veden	pysyvästi	korkeassa	vakiotasossa.	Valtaojien	
virtaus	on	käytännössä	loppunut	koko	Sammalsillansuon	alueella	eikä	se	lisäänny	millään	
keinoin,	ei	vaikka	minkälaisia	altaita	kaivettaisiin,	ellei	säännöstelylupaa	muuteta,	mikä	taas	
on	maailman	mahdottomimpia	asioita	saada	aikaan.	 	



Sammalsillansuon	länsipuolen	viljellyn	pellon	muuttuminen	nopeasti	kuluvan	
vuosikymmenen	aikana	tulvaniityksi	on	näkyvin	ilmentymä	virtauksen	loppumisen	
aiheuttamasta	muutoksesta,	paluusta	kohti	kosteikon	luonnontilaa.	Jo	nykyisin	pelloilta	
esteettä	valuva	liika	keinolannoitemassa	pysähtyy	verraten	tehokkaasti	Sammalsillansuon	
alueelle,	suodattuu	siellä	ja	pysähtyy	paikalleen	kulkeutumatta	Sylvöjärveen	samalla	tavoin	
kuin	pahimpaan	aikaan	1970–1980‐luvuilla.	Muuten	Sylvöjärven	veden	laatu	ei	olisi	niinkään	
hyvä	kuin	nykyisin.	
	
Sammalsillansuo	auttaa	jo	nykyisellään	Sylvöjärven	tilaa	pysymään	kohtuullisena,	kuten	
tutkimustulokset	osoittavat.	Jos	Sammalsillansuo	nyt	revitään	ruoppauksella	auki,	tehdään	
sama	jättiläisvirhe	kuin	1960:	liiat	keinolannoitteet	ja	suon	humus	ryöpsähtävät	uudelleen	
Sylvöjärveen,	sillä	Uudenkylän	pelloilla	ei	vieläkään	ole	tehty	mitään	viljelyteknisiä	
parannuksia,	mitkä	voisivat	estää	uuden	ravinnekatastrofin.	Sammalsillan	allassuunnitelma	
on	uuden	ekologisen	katastrofin	alku	kaikkine	kauheine	seurauksineen,	mitkä	55	vuoden	
ajalta	näkyvät	valokuvista	ja	tutkimustuloksista.	Tällaisen	ympäristökatastrofin	
toimeenpanoa	esittää	vesitalousviranomainen.	

Sylvöjärven	ongelmien	suurin	perussyy,	mihin	allasrakentaminen	ei	tuo	minkäänlaista	
korjausta,	näkyy	etelänpuolisilla	laajoilla	Uudenkylän	peltoalueilla,	valtaojien	alkulähteillä.	
Suojakaistoja	ei	ole	perustettu	edes	vuosikymmenten	ravinnekuormituksen	jälkeen.	
Keinolannoituksen	liikaravinteet	valuvat	viettoa	myöten	painovoimalla	tässä	Ristolanojaan	ja	
edelleen	Sylvöjärveen.	Sammalsillan	alueen	ruoppaus	tällaisessa	tilanteessa	on	yhtä	turhaa	
kuin	hölmöläisten	valon	kantaminen,	jos	tähän	rehevöitymisen	suurimpaan	aiheuttajaan	ei	
halutakaan	puuttua.	Maanviljelys	tuntuu	olevan	niin	pyhä	asia,	että	siinä	sallitaan	mitä	vain.	
Kuva	2015‐11‐12	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



	
Allasrakentaminen	ei	poista	Sammalsillansuon	tulvia,	ei	kesällä	eikä	talvella,	sillä	
vedenkorkeuden	säätävät	luonto	ja	Mankalan	voimalaitos,	ei	allasrakentaja.	Sammalsillan	
kosteikko	laajeni	2010‐luvulla	länsipuolen	pellolle	korkeuskäyrää	kohti.	Laajenemisalue	
erottuu	kuvassa	keskellä	metsänreunaa	kohti	rehevänä	kosteikkokasvustona,	oikealla	selvän	
rajan	takana	on	viljeltyä	peltoa.	Edessä	pientareella	kasvaa	mm.	kosteikkokasvi	kurjenmiekka.	
Taustalla	koivikon	ulkoreunassa	sijaitsee	Tieokkaan	esittämä	Läntinen	allasalue.	
Kuva	2014‐06‐15	Markku	Sakari	Meriluoto.	

	
Talvitulva	on	nykyisin	pysyvä	ilmiö	Sammalsillan	alueella,	paradoksaalisti	jopa	
allasrakentamisen	jälkeen.	Saman	tulvaniityn	kuin	yläkuvassa	peittää	keskitalvella	
kauttaaltaan	jäätynyt	vesi.	Taustalla	vas.	on	syvän	altaan	2	ruoppausvalli	ja	sen	takana	
Sammalsillanoja.	Kuva	2016‐02‐16	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Kaivutyön	järjestely:	ruoppaus	2015	
	
TYLA‐allassuunnittelijan	kuvaus	ruoppauksen	yleisestä	järjestelystä	antaa	tarkoitushakuisesti	
tavattomasti	kaunistellun	kuvan	ruoppauksen	mittavista	haitallisista	ympäristövaikutuksista,	
mitkä	nyt	ovat	todentuneet.	Allassuunnittelija	selostaa,	että	
	
LIITE	s.	8:	"(Syvien)	altaiden	kaivaminen	(ojauomien	varteen)	aloitetaan	kuivan	maan	puolelta	
ja	vasta	lopuksi	puhkaistaan	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	kannas	ja	ruopataan	ojanpohja.	
Menettelyllä	pyritään	välttämään	työn	aikaista	samentumista.	Matalan	veden	kosteikkoalueet	
kaivetaan	erillisiksi	altaiksi	(,	joihin)	annetaan	muodostua	vesikasvillisuutta	ennen	kuin	niihin	
ohjataan	virtausta.	Kasvillisuuden	muodostumista	seurataan	vuosi	kerrallaan.	Vesi	ohjataan	
kiertämään	kosteikossa	riittävän	kasvillisuuden	muodostuttua	matalille	alueille."	
	
Tuoreiden	havaintojen	mukaan	ruoppauksessa	ei	ole	tehty	näin,	vaan	allassuunnitelmasta	on	
poikettu	luonnonympäristölle	tuhoisalla	tavalla,	kuten	seuraavat	kuvat	osoittavat.	Juuri	
ruopatut	matalat	vesialtaat	(3	ja	1)	ja	yksi	syvä	vesiallas	(2)	ovat	käytännössä	yhdistyneet	jo	
viikon	kuluessa	ruoppauksesta,	kun	kaivukatkot	on	jätetty	liian	mataliksi	ja	virtavesi	
murtautuu	niiden	läpi	mataliin	altaisiin	jo	ennen	talven	tuloa	ja	lopullisesti	kevättulvassa.	
	
Näin	on	epäonnistunut	em.	suunnittelutavoite	antaa	vesikasvillisuuden	muodostua	mataliin	
altaisiin,	ennen	kuin	niihin	ohjataan	virtausta.	Suunnittelu	on	johtanut	hanketta	arvioivia	
ympäristöviranomaisia	harhaan,	ja	paniikinomaisessa	kiireessä	vaikeissa	pimeäolosuhteissa	
tehty	ruoppaus	on	romuttanut	keskeisimmän	vesiensuojelutavoitteen	heti	alkuunsa,	syynä	
kiire	käyttää	ruoppaustyön	rahoitus	ennen	määräajan	umpeutumista	vuoden	2015	lopussa.	
	
Ruoppauksesta	on	kysymys	kaiken	aikaa.	Ruoppaustyö	samentaa	veden	pitkäksi	ajaksi,	jopa	
jälleen	vuosikymmeniksi	vesistössä,	missä	matalan	veden	hidas	vaihtuvuus	aiheuttaa	luonnon	
ja	sen	toiminnan	sekä	virkistysedellytysten	vahingollista	muuttumista	mm.	Uudenkylän	
yleisessä	uimarannassa	ja	kalastuksessa	vesilain	3	luvun	aina	luvanvaraisen	
vesitaloushankkeen	2	§:n	mainitsemalla	tavalla.	–	Huomattakoon,	että	lajistoselvityksen	
tehneeltä	R‐konsultilta	lipsahti,	että	hankkeessa	todella	on	kysymys	ruoppauksesta	(LIITE	s.	
16).	
	
Allassuunnitelmassa	kerrottiin	syvä	allas	2	ruopattavan	Sammalsillanojan	varteen	aluksi	
"kuivan	maan"	puolelta	ja	vasta	lopuksi	puhkaistaisiin	kaivantoa	ja	ojaa	erottava	kannas	ja	
ruopattaisiin	ojanpohja.	Menettelyllä	pyrittäisiin	välttämään	työn	aikaista	samentumista,	kun	
veden	reaaliajassa	täyttämää	allasta	ruopataan	eli	nostetaan	maata	vedenpohjasta.	
	
Todellisuudessa	Sammalsillanojan	syvää	allasta	2	ei	suinkaan	kaivettu	"kuivan	maan"	
puolelta,	koska	alueella	ei	ole	kuivaa	maata,	vaan	pelkkää	kosteikkoa.	Ruoppaus	tehtiin	
Sammalsillanojan	sivulta	kahdesta	suunnasta	käsin:	länsipuolelta	osaksi	koivikkoiselta	
turvekankaalta,	entiseltä	suolta,	ja	pääosaksi	kosteikoksi	muuttuneelta	tulvavaikutteiselta	
entiseltä	pellolta,	itäpuolelta	koivikkoiselta	turvekankaalta,	entiseltä	suolta	(kuvat).	Tältäkin	
osin	allassuunnitelmassa	puhutaan	perättömiä.	
	
Edelleen	allassuunnitelmassa	mainitaan,	että	vasta	lopuksi	puhkaistaisiin	kaivantoa	ja	
Sammalsillanojaa	erottava	kannas	ja	ruopattaisiin	ojanpohja.	Paniikinomaisen	kiireen	vuoksi	
näin	ei	tehty,	vaan	syvä	allas	2	kaivettiin	–	kuten	kuvista	ilmenee	–	suoraan	Sammalsillanojan	
uomaan	valtaveden	pohjaa	kahden	puolen	ruopaten.	 	



Ruoppauksen	seurauksena	muodostui	kapeamuotoiseen	syvään	altaaseen	2	eli	
Sammalsillanojaan	pitkä	rantaviiva.	Siitä	ja	altaan	pohjasta	alkoi	jo	ruoppauksen	aikana	
liettyä	vapaasti	Sammalsillanojan	kuljetettavaksi	Sylvöjärven	vesistöön	runsaasti	irtohumusta	
ja	veden	kyllästämää	hienojakoista	kiintoaineista.	Allassuunnitelman	kuvaus	ruoppaustyön	
kaksivaiheisesta	järjestelystä	osoittautui	perättömäksi,	koska	työ	piti	paniikinomaisen	
kiireesti	saada	kerralla	valmiiksi.	
	
Molemmat	allassuunnitelmassa	esitetyt	kaivukatkot	syvän	altaan	2	pohjoispäässä	matalien	
altaiden	1	ja	3	puolella	oli	tarkoitus	jättää	pidättämään	Sammalsillanojan	vesi	tunkeutumasta	
mataliin	altaisiin	ja	antaa	kasvillisuuden	kehittyä	parin	vuoden	ajan	ennen	veden	kulun	
ohjaamista	näihin	altaisiin.	Tämäkään	suunnitelma	ei	toteutunut	paniikinomaisen	kiireen,	
puutteellisen	valvonnan	tai/ja	huolimattomuuden	seurauksena.	
	
Molemmat	em.	kaivukatkot	ovat	niin	matalat,	että	syvän	altaan	2	ruoppauksen	valmistuttua	
sen	läpi	kulkevan	Sammalsillanojan	virtaus	–	kun	vesi	vielä	kohoaa	loppuvuoden	aikana	ja	
etenkin	keväällä	–	tunkeutuu	heiveröisen	kaivukatkon	läpi	mataliin	altaisiin	1	ja	3,	mitkä	siis	
ovatkin	välittömästi	joutuneet	Sammalsillanojan	virtaveden	vaikutuksen	piiriin	heti	
ruoppauksen	valmistuttua	eikä	vasta	parin	vuoden	kuluttua	"kasvillisuuden	kehityttyä".	
	
Allassuunnitelma	ja	sen	toteutus	ovat	osoittautuneet	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	
alkuperäisen	kritiikin	mukaisesti	epäonnistuneiksi,	perättömiksi	ja	vahingollisiksi.	
Vesiensuojelun	kauniit	tavoitteet	ovat	olleet	vain	sanahelinää	sen	varmistamiseksi,	että	
ympäristöviranomaiset	eivät	puuttuisi	allassuunnitelman	ennalta	ilmiselviin	epäkohtiin	
eivätkä	vaatisi	lupamenettelyä,	missä	kritiikki	olisi	ajoissa	kohdentunut	allassuunnitelman	
toteuttamisen	laillisuus‐	ja	teknisiin	perusteisiin.	
	
Allashanke	on	vielä	kesken.	Asiantuntijayritys	Tieokas	seuraa	mahdollisimman	tarkoin	
tilanteen	kehittymistä	ja	raportoi	epäkohdista	kuten	tähänkin	asti.	Hallintopakkohakemus	on	
näillä	perustein	yhä	voimassa.	Tilanne	vaatii	viranomaisen	puuttumista	asiaan	ennen	
enempien	vahinkojen	syntymistä.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	vaatii	myös	viranomaista	velvoittamaan	hanketahot	välittömästi	
korjaamaan	tässä	kuvatut	vesiensuojelun	epäonistumisen	vahingot	ja	niiden	lisääntymisen	
uhkan	vesistössä.	Olennaisen	tärkeää	on	puolueettoman	viranomaisen,	ei	ELYn	tai	TYLAn,	
tekemä	vesianalyysi	Sammalsillanojan	suulla	ja	Smmalsillanlahdella	keväällä	ja	alkukesällä	
2016,	tuloksen	vertailu	vuoden	2015	mittaukseen,	tiedottaminen	asukkaille	ja	jatkoseuranta.	
	
Edelläolevaan	viitaten	seuraava	kuvitettu	selostus	tarkentaa	ja	havainnollistaa	talven	2015–
2016	tilannetta	allasalueella.	 	



Syvän	altaan	ruoppaus	Sammalsillanojaan	
	
Havainnekuvat	Sammalsillanojan	syvän	altaan	(2)	paikasta	ruoppauksen	edellä	ja	jälkeen	
suoraan	kiinni	uomaan	sen	molemmille	puolille:	

	
Kuva	1.	Sammalsillanojan	leveä	kanaali	kuvattuna	Uudenkylän	peltoaukean	(oik.)	reunasta	
eteläsuuntaan,	vastavirtaan.	Kanaali	on	55	vuoden	jälkeen	yhä	avoin	koko	leveydeltään.	
Veden	syvyys	on	hyvin	matala,	keskimäärin	vaaksan	verran.	Oik.	pelto‐ojan	laskuhaara.	
Kuva	2014‐10‐14	Markku	Sakari	Meriluoto.	

	
Kuva	2.	Sama	kuvaussuunta.	Sammalsillanojaan	on	juuri	ruopattu	syvä	allas	2,	mihin	
automaattinen	sähköpumppu	syöksee	vettä	pellolta,	mistä	em.	oja	johtaa	altaaseen.	Muta	on	
läjitetty	molemmin	puolin	allasta	suoraan	koivikon	päälle.	Sammalsillanojan	vanha	uoma	
laskee	etelästä	(taust.)	suoraan	altaan	läpi	ja	vie	ruoppauksen	irrottaman	humuksen	ja	
kiintoaineksen	saman	tien	pohjoiseen	suoraan	Sylvöjärveen.	
Kuva	2014‐12‐05	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



TYLA:	
Hankkeen	ensimmäinen	vaihe	valmistui	joulukuussa	2015	ja	työt	toteutettiin	suunnitelman	
mukaisesti.	Työn	aikana	voitiin	havaita	että	alueen	arvokkaan	lajiston	elinolosuhteet	eivät	
missään	nimessä	heikentyneet,	vaan	soveltuvaa	elinaluetta	tuli	merkittävästi	lisää.	

Kuva	3.	Sama	kuvaussuunta	(yllä).	
Telaponttonikaivuri	(kuva	4	oik.)	on	ruopannut	
Sammalsillanojan	uoman	molemmin	puolin	
syvän	altaan	2.	Sen	sijoitus	vastaa	Tieokkaan	
suunnitelmassa	tulvapellon	puolelle	(oik.)	
esitettyä	Läntistä	allaspaikkaa.	Sammalsillanojan	
uoma	laskee	etelästä	(nuoli)	suoraan	altaan	läpi	
ja	jatkuu	entisellään	pohjoiseen	Sylvöjärveen.	
Rämettynyt	kapea	ja	matala	uomansuu	(vas.)	
muodostaa	jo	nyt	ja	etenkin	tulva‐aikaan	tulpan,	
mistä	vesi	leviää	molemmin	puolin	mataliin	
altaisiin	1	(oik.)	ja	3	(vas.)	heiveröisten	
kaivukatkojen	läpi.	Ruoppauksessa	altaan	
rantojen	molemmilta	puolilta	korkeista,	
jyrkkäreunaisista	läjityspenkereistä	ja	pohjasta	
irronneet	humus	ja	kiintoaines	kulkeutuvat	
saman	tien	eteenpäin	Sammalsillanojan	veden	
mukana	Sylvöjärveen.	Kaivurin	telaketjujen	jäljet	
nousevat	(oik.)	vedestä	mutelikolle	todistaen,	
miten	kone	on	möyrinyt	vedessä	ja	aiheuttanut	
runsaasti	liettymistä	ja	samentumista	toisin	kuin	
allassuunnitelmassa	vakuutettiin	kaksivaiheisen	
kaivun	tuloksena.	
Kuvat	2014‐12‐05	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Ruoppaustyö	tehtiin	lumettomassa	talvessa	vuoden	pimeimpään	aikaan	paniikinomaisessa	
kiireessä,	jotta	määräraha	saataisiin	käytetyksi	vuoden	2015	puolella.	Työn	aikana	ei	
ennätetty	havaita	yhtään	mitään,	kaivuri	vain	kaivoi	altaita	pimeällä	Sammalsillansuolla	
suurpiirteisesti.	Raivaus	jäi	kesken,	joten	muta	läjitettiin	korkeiksi	valleiksi	reunakoivikoiden	
päälle.	Lajiston	elinoloista	voidaan	tehdä	alustavia	arvioita	ensi	kerran	vasta	kesällä	2016.	
	
TYLA:	
Kaivutyöt	toteutettiin	käytännössä	kokonaan	erilliskaivuina,	jolla	saatiin	minimoitua	työn	
aikaiset	vesistövaikutukset.	Kasvillisuuden	lisäännyttyä	1‐3	vuoden	kuluttua	kosteikko	
viimeistellään.	Lopullisessa	muodossaan	kosteikko	tulee	vähentämään	Sylvöjärven	
ravinnekuormitusta,	mikä	edesauttaa	hyvän	ekologisen	tilan	saavuttamista	ja	vesistön	
virkistyskäyttömahdollisuuksien	turvaamista.	Kosteikkoon	kaivetut	kaksi	syvän	veden	allasta	
vähentävät	jo	tällä	hetkellä	vesistökuormitusta	lähinnä	kiintoaineksen	osalta.	

Kuva	5.	Sammalsillanojan	uoma	(oik.)	laskee	kuvauspaikan	takaa	etelästä	Uudenkylän	
peltoaukealta	suoraan	altaaseen	2	ja	jatkuu	(nuoli)	kohti	Sylvöjärveä	entisessä	uomassaan.	
Syvä	allas	on	kiireen	vuoksi	ruopattu	Sammalsillanojan	levennykseksi	ilman	
hankesuunnitelmassa	mainittua	pyrkimystä	välttää	työn	aikaista	veden	samentumista.	
Päinvastoin,	ruoppauksen	seurauksena	Sammmalsillanojan	samentuminen	on	maksimaalista,	
kun	rantojen	löyhistä,	korkeista	jyrkistä	penkereistä	ja	läjitysalueilta	irtoaa	sateissa	humusta	
ja	kiintoainesta	ja	virtaa	Sammalsillanojassa	suoraan	Sylvöjärveen.	
Kuva	2014‐12‐05	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



Kuva	6.	Altaan	2	läjityspenkereeltä	koilliseen	heti	ruoppauksen	jälkeen.	Paniikinomaisessa	
kiireessä,	kun	ruoppaustyö	oli	saatava	tehdyksi	2015	loppuun	mennessä,	kaivuri	työskenteli	
myös	yön	pimeydessä	ja	työvalo	loisti	pitkin	Sammalsillan	alueen	koivikoita.	Altaiden	
rantakoivikot	jäivät	raivaamatta	ja	kaivuri	kauhoi	mudan	korkeaksi	jyrkäksi	valliksi	puiden	
juurelle,	kuten	kuvassa	Sammalsillanojan	molemmin	puolin.	Matalat	altaat	1	(vas.)	ja	3	(taust.	
Lietelammien	eteläosassa)	erottaa	heiveröinen	rämettynyt	kaivukatko	vain	nimellisesti	
syvästä	altaasta	2	ja	suoraan	sen	läpi	kulkevasta	Sammalsillanojasta	(nuoli),	mikä	jatkuu	
Sylvöjärveen.	Uoman	heikkokin	virtaus	kuljettaa	saman	tien	ruoppauksen	jälkeen	vedessään	
kaiken	ruoppausalueelta	liettyvän	humuksen	ja	kiintoaineksen.	Tässä	vesi	vasta	nousee	
altaisiin,	murtaa	vielä	tämän	syksyn	tai	viimeistään	kevään	aikana	kaivukatkot	ja	purkautuu	
mataliin	altaisiin	1	ja	3.	Näin	pettää	suunnitelma,	minkä	mukaan	matalat	altaat	yhdistettäisiin	
ruoppausalueeseen	vasta	kasvillisuuden	kehityttyä	niihin	parin	vuoden	kuluessa.	Koko	
kuvassa	näkyvä	allasalue	joutuu	välittömästi	vedenkorkeuden	vaihtelun	piiriin,	sillä	vesi	
tunkeutuu	jo	kaivukatkojen	läpi.	Tunkeutuminen	voimistuu	viimeistään	keväällä	2016,	kun	
kapea	ja	matala	Sammalsillanojan	suu	(nuoli)	muodostaa	tulpan	virtaukselle	ja	vesi	
levittäytyy	vähäisten	kaivukatkojen	yli	mataliin	altaisiin.	Ruoppauksen	tekninen	toteutus	on	
epäonnistunut.	Tämän	jälkeen	ei	enää	päde	suunnitelmassa	esitetty	pyrkimys,	että	
	
TYLA:	
Matalan	veden	kosteikkoalueet	kaivetaan	erillisiksi	altaiksi	(kohteet	1,	3,	5	ja	6	kuvassa	2,	LIITE	
s.	8).	Matalien	alueiden	kosteikkoihin	annetaan	muodostua	vesikasvillisuutta	ennen	kuin	niihin	
ohjataan	virtausta.	Kasvillisuuden	muodostumista	seurataan	vuosi	kerrallaan.	Vesi	ohjataan	
kiertämään	kosteikossa	riittävän	kasvillisuuden	muodostuttua	matalille	alueille.	–	Menettelyllä	
saadaan	vähennettyä	työn	aikaista	kuormitusta	merkittävästi.	 	



Tämäkin	suunnitelman	kohta	petti	paniikinomaisen	kiireen	vuoksi	välittömästi	jo	
ruoppauksen	yhteydessä	ja	pettää	yhä	pahemmin	viimeistään	kevättulvan	vaikutuksesta.	
Hankesuunnitelma	perustuu	monelta	kohdin	toiveajatteluun	ja	todellisten	seurausten	
katteettomaan	kaunisteluun,	kuten	aiempana	on	osoitettu.	
Kuva	2014‐12‐05	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Matalien	altaiden	ruoppaus	Lietelammille	
	
TYLA:	
Uutta	matalan	veden	vyöhykettä	tuli	merkittävästi	lisää,	jonne	on	välitön	kulkuyhteys	nykyisiltä	
Sammalsillansuon	ja	Sylvöjärven	viitasammakkoesiintymiltä.	Olemassaolevia	
viitasammakkoalueita	ei	kaivettu,	eikä	niille	läjitetty	massoja.	Alueelle	avautui	avara	
kosteikkomaisema,	joka	soveltuu	erinomaisesti	virkistysalueeksi,	sekä	kosteikkolintujen	
pesimäalueeksi.	
	
Kurjen	pesäpaikka	(nuoli)	sijaitsi	2014	Sammalsillansuon	Lietelammien	veden	peittämällä	
ydinalueella	valtaojien	suupuolella	altaan	3	ruoppaus‐	ja	läjitysalueella,	samalla	myös	
viitasammakon	ja	joutsenen	laajalla	elinpiirillä,	missä	on	vetistä	allikkoa.	Kysymyksessä	on	
todennäköisesti	jopa	kurjen	perinteinen	pesäpaikka	luoksepääsemättömässä	vetisessä	
ympäristössä,	missä	kesällä	kukaan	ei	häiritse.	

	
Kuvat	7‐8.	Ilmakuvaan	(vas.)	on	merkitty	omat	havainnot	2014	viitasammakoista,	kurjen	
pesäpaikasta	ja	saukon	(2yks.)	tapaamispaikasta.	Samalla	Lietelammien	ydinalueella	sijaitsee	
havainnoista	päätellen	myös	joutsenen	pesäpaikka.	Kartassa	(oik.)	on	vastaava	alue	
vastaavine	merkintöineen.	
	
Rinnakkaiskuvat	allassuunnitelmasta	osoittavat,	miten	direktiivilajien	viitasammakon,	kurjen	
ja	saukon	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikat	2014	Tieokkaan	havaintojen	mukaan	(punaiset	
ympyrät)	sijoittuvat	suoraan	altaiden	ruoppaus‐	ja	läjitysalueille.	Suunnitelmaa	toteutettiin	
joulukuussa	2015	tällä	tavalla	altaalla	3,	missä	seuraavassa	kuvattavalla	tavalla	ruopattiin	
ylös	Tieokkaan	havaitsemat	direktiivilajien	viitasammakoiden	ja	kurjen	elinympäristöt	
luonnonsuojelulain	49	§:n	vastaisesti.	
	 	



	
Kuva	9.	ENNEN:	Kurjen	pesäpaikka	2014	(punainen	rengas)	Sammalsillansuon	Lietelammilla	
veden	peittämällä	ydinalueella	valtaojien	suupuolella	tulevalla	altaan	3	ruoppaus‐	ja	
läjitysalueella,	myös	viitasammakon	ja	joutsenen	laajalla	elinpiirillä.	Huomaa	Nastola‐seuran	
allasraivauksen	tuhojäljet	pajuluhdalla.	
Kuva	2014‐05‐17	Markku	Sakari	Meriluoto.	

	
Kuva	10.	JÄLKEEN:	Sammalsillansuon	Lietelammit	ruoppauksen	jälkeen	altaan	6	(ed.)	
korkealta	läjitysvallilta.	Direktiivilaji	kurjen	pesäpaikka	(punainen	rengas)	sijaitsi	2014	
ympyrän	sisällä	altaan	3	ruoppaus‐	ja	läjitysalueella	keskellä	ainakin	kymmenien	
viitasammakoiden	laajaa	lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkaa,	välissä	Kuoppalanoja.	
Kuva	2015‐12‐05	Markku	Sakari	Meriluoto.	 	



	
Kuva	11.	Sama	kuvaussuunta	ruoppauksen	jälkeen.	Kurjen	pesäpaikka	2014	on	tuhoutunut	
altaan	3	ruoppausalueella	ja	samalla	laajalti	ainakin	kymmenien	viitasammakoiden	
lisääntymis‐	ja	levahdyspaikka	Lietelammien	eteläosassa,	mikä	on	ruopattu	kokonaan.	
Suojaisen	koivikkokannaksen	Uudenkylän	peltoaukeaa	vasten	on	katkaissut	Sammalsillanojan	
varteen	(taust.)	ruopattu	syvä	allas	2	mutavalleineen.	Huom.	eri	polttoväli	kuvissa.	
Kuva	2015‐11‐29	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
TYLA:	
Lahden	ympäristöpalvelut	vastustaa	hallintopakkoa	ja	töiden	keskeyttämistä.	Suurin	osa	töistä	
on	jo	onnistuneesti	tehty,	eikä	hallintopakolla	olisi	saavutettavissa	minkäänlaista	myönteistä	
tulosta.	
	
ELY:	
Toiminnan	keskeyttämiseen	tai	hankkeen	muuttamiseen	ei	ole	tarvetta.	
	 	



Oikeudellisia	vaatimuksia	viranomaistoiminnasta	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	vaatii	kaiken	edellä	esitetyn	perusteella,	että	
	
–	koska	allassuunnitelman	mukaisten	altaiden	ruoppaaminen	ja	mudan	läjittäminen	
allassuunnitelmasta	poikkeavalla	tavalla	tuhoaa	kiistattomasti	Sammalsillan	kosteikossa	
esiintyvän	direktiivilajin	viitasammakon	Rana	arvalis	suuren	yhdyskunnan	lisääntymis‐	ja	
levähdyspaikat,	joita	–	toisin	kuin	allassuunnittelija	väittää	ja	ELY	väitettä	lausunnossaan	
mukailee	–	ei	ole	rajattu	toiminnan	ulkopuolelle;	
	
–	AVI	velvoittaisi	ELYn	perehtymään	tässä	asiakirjassa	osoitetuista	lähteistä	Sammalsillan	
kosteikon	erityisen	lajiston	ominaispiirteisiin	ja	oikaisemaan	TYLAn	allassuunnitelmasta	
suoraan	kopioidun	käsityksensä	ja	arvioimaan	uudelleen,	miten	arvokkaaseen	kosteikkoon	
allassuunnitelma	kaikkine	tuhovaikutuksineen	kohdentuu	ja	mitä	seuraamuksia	siitä	
luonnolle	ja	oikeudellisesti	aiheutuu;	
	
–	AVI,	oikeuskäytäntöä	(AVI‐KHO)	yhdenmukaisesti	soveltaen,	velvoittaisi	ELYn	ottamaan	
huomioon	ja	kumoamaan	lausuntoon	(LIITE	s.	3)	kirjatun	näkemyksensä,	että	koska	muualla	
Sylvöjärvellä	esiintyy	viitasammakoita,	"suunnitelman	mukaisesti	sijoitettavat	kosteikkoaltaat	
eivät	heikennä	tai	hävitä	luonnonsuojelulain	49	§:n	1	momentin	vastaisesti	viitasammakoiden	
lisääntymis‐	ja	levähdyspaikkaa,	koska	havaitut	viitasammakon	lisääntymisalueet	on	rajattu	
kaivuu‐	ja	läjitysalueiden	ulkopuolelle	...";	
	
–	AVI	määräisi	Sammalsillan	alueelle	punaisella	rajatun	erityisten	lajien	lisääntymis‐	ja	
levähdysalueen	vesilain	14	luvun	mukaisesti	toimenpidekieltoon	ja	toteaisi	allassuunnitelman	
näiltä	osin	toteuttamiskelvottomaksi	sekä	vaatisi	Sammalsillan	alueen	tuhoamiseen	
ruoppaamisella	vaikuttaneita	viranomaisia	oikeudelliseen	vastuuseen;	
	
–	AVI	velvoittaisi	ELYn	toteamaan	Tieokkaan	havaintojen	perusteella,	että	Sammalsillansuolla	
pesii	kurki	(vakituisesti)	Lietelammien	ydinalueella,	mikä	on	merkitty	ruopattavaksi	ja	
läjitettäväksi	juuri	kurjenpesän	kohdalta,	ja	että	tämä	toiminta	aiheuttaisi	vesilain	5a	§	(2‐4)	
mukaisen	luontovahingon	ja	tuhoaisi	kurjen	(vakituisen)	pesäpaikan	rikkoen	Lintudirektiivin	
liitteen	I	määräystä,	mikä	Suomessa	on	toimeenpantu	luonnonsuojelulain	49	§:ssä	vailla	9	ja	
16	artiklassa	mainittuja	poikkeamisperusteita	(viljelmille,	kotieläimille,	metsille,	kalavesille	ja	
vesistöille	koituvan	vakavan	vahingon	estäminen),	ja	että	ELYn	todettua	tämän	jälkeen,	ettei	
poikkeamisen	perusteita	ole;	
	
–	AVI	oikaisisi	vesitaloushankkeen	(Sammalsillan	kosteikon	ruoppaus)	tähänastisessa	
viranomaistoiminnassa	tehdyt	virheet	etenkin	luonnonsuojelulain	49	§:n	rikkomisessa;	
	
–	AVI	toteaisi	vesilain	3	luvun	2	§:n	(2‐3)	mukaisesti,	että	toteutuessaan	ruoppaus	melkoisesti	
vähentää	(on	vähentänyt)	luonnon	kauneutta,	ympäristön	viihtyisyyttä	ja	kulttuuriarvoja	ja	
vesistön	soveltuvuutta	virkistyskäyttöön	ja	aiheuttaa	(on	aiheuttanut)	luonnon	ja	sen	
toiminnan	vahingollista	muuttumista;	
	
–	AVI,	jotta	estettäisiin	hankesuunnitelman	toteuttamisesta	kiistatta	aiheutuvat	vakavat	
ympäristövauriot	sekä	vesi‐	ja	luonnonsuojelulain	ilmiselvät	rikkomukset,	velvoittaisi	ELYn	
korjaamaan	lausuntonsa	ja	määräämään	hankeisännän	keskeyttämään	hankkeen	jatkotoimet	
vesilain	14	luvun	11	§:n	perusteella;	 	



–	AVI	määräisi	julkisuudelta	salassa	valmistellun,	vesistölle	vahingollisen	vesitaloushankkeen	
myöhemmän	toimeenpanon	keskeytettäväksi	vesilain	14	luvun	mukaisesti	ja	sen	jälkeen	
lupahakemusmenettelyn	piiriin	vesilain	11	luvun	mukaisesti	ja	velvoittaisi	korjaamaan	tähän	
mennessä	aiheutetut	luonnonsuojelulain	5a	§:ssä	tarkoitetut	luontovahingot	vesilain	14	luvun	
6	§:n	mukaisesti;	
	
–	AVI	määräisi	merkittävien	ympäristö‐	ja	yhteiskuntavaikutusten	vuoksi	allashankkeen	
mahdollisen	jatkon	valmisteltavaksi	avoimen	hallintomenettelyn	ja	osallistavan	suunnittelun	
vaatimusten	mukaisesti	ja	varaisi	tilaisuuden	kansalaisten	kuulemiseen,	mielipiteiden	
esittämiseen	sekä	muistutusten	ja	vaatimusten	tekemiseen	allashankkeen	johdosta;	
	
–AVI	toteaisi	mahdollisena	lopputuloksena	allashankkeen	tällaisenaan	
toteuttamiskelvottomana	kokonaan	hylättäväksi	ja	korvattavaksi	paremmilla	vaihtoehdoilla,	
mitkä	Asiantuntijayritys	Tieokas	on	tässä	asiakirjassa	esittänyt,	jotta	vesioikeudellisia	ja	
luonnonsuojelusäädöksiä	ei	enempää	rikottaisi	eikä	luontoa	tarpeettomasti	ja	
asiantuntemattomasti	turmeltaisi	vuosikymmeniksi;	
	
–	koska	koko	allashanke	on	turha	ja	luonnolle	vahingollinen,	se	pitää	keskeyttää;	
	
–	pyydän,	että	AVI	määräisi	hallintopakon	voimaan	Sammalsillansuon	kosteikon	
hankealueella	jo	tapahtuneiden	ja	tulevaisuudessa	väistämättä	vielä	tapahtuvien	vahinkojen	
ja	säädösrikkomusten	estämiseksi	ja	määräisi	samalla	hanketahot	korjaamaan	
kustannuksellaan	luonnonympäristölle	syntyneet	vahingot	ja	toimittamaan	kustannuksellaan	
välittömästi	keväällä	ja	kesällä	2016	julkisen,	puoluettoman	viranomaisen	(Helsingin	
yliopiston	ympäristötieteiden	laitoksen	ympäristöekologian	osasto,	Lahti)	johtaman	
vedenlaadun	seurannan	Sylvöjärvellä	tehostetusti	niin,	että	ruoppauksen	seurauksia	
pystytään	todentamaan,	ja	edelleen	pitkällä	aikavälillä.	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	painottaa	kaiken	edellä	esitetyn	perusteella,	että	Sammalsillan	
viranomaislähtöisen	(Nastolan	kunta,	TYLA,	ELY)	allassuunnitelman	toteuttamiseen	ei	ole	
minkäänlaista	pakottavaa	tarvetta	eikä	poikkeusperusteita	erityisten	lajien	suojelun	
kustannuksella,	koska	minkäänlaista	vakavaa	vahinkoa	ei	voida	nykytilasta	osoittaa	
tapahtuneen	eikä	tapahtuvan.	Päinvastoin,	Sammalsillan	kosteikon	häiriintymätön	
luonnontila	tuottaa	tärkeitä,	korvaamattomia	ekosysteemipalveluja.	
	
Kaikesta	esitetystä	päätellen	viranomaistoiminta	eri	vaiheissaan	on	ollut	ilmiselvästi	yksissä	
tuumin	huolellisesti	suunniteltu	varmistamaan	altaiden	ruoppaus	siten,	ettei	kukaan	pääse	
vaikuttamaan	suunnitteluun,	valmisteluun	eikä	ruoppaukseen	eikä	etenkään	vaarantamaan	
ulkopuolisen	rahoituksen	käyttöä	määräaikaan	vuoden	2015	loppuun	mennessä.	
	
Kaikki	edellä	mainittu	viranomaistoiminta	(Nastolan	kunta,	TYLA,	ELY)	ja	sen	tähänastinen	
oikeudellinen	käsittely	loukkaa	syvästi	Asiantuntijayritys	Tieokkaan	kansalaisen	näkemystä	
oikeudenkäytön	vaatimuksista	silloin,	kun	rikkomuksia	kiistattomasti	toteen	näyttäen	on	
tapahtunut,	vaikka	viranomaistahot	yksissä	tuumin	ovat	jättäneet	ottamatta	kantaa	ja	
puuttumatta	rikkomuksiin.	Koko	viranomaistoiminnan	ketju	on	alusta	alkaen	tähdätty	vain	
toteuttamaan	allashanke	kaikin	keinoin	tavalla,	minkä	ainoa	pyrkimys	on	ollut	tehdä	
mahdottomaksi	kansalaisen	puuttua	millään	tavoin	luonnolle	ja	asukkaille	vahingollisen	
lopputuloksen	syntymiseen.	 	



Lisäksi	Nastolan	kunnanviraston	teknisessä	toimessa	arvioitiin,	että	vastuut	vaikka	
minkälaisesta	pelistä	raukeaisivat	siihen,	että	kunta	yhdistyy	(yhdistyi)	2016	alussa	Lahden	
kaupunkiin,	minkä	seurauksena	viranhaltijoiden	toimenkuva	muuttuu	(muuttui)	tai	kuten	
kunnanjohtajan	kohdalla	päättyy	(päättyi)	eläkkeelle	väistymiseen.	Tämä	kaikki	on	ala‐
arvoista	viranomaistoimintaa,	mutta	esimerkiksi	Nastolan	kunnassa	ennestään	valitettavan	
tuttua,	eikä	näin	tietenkään	saa	käydä	lopullisesti.	
	
Vetoan	AVIin	kaiken	esittämäni	perusteella	oikeuden	saamiseksi	nimenomaan	vesi‐	ja	
luonnonsuojelulain	mielestäni	ilmiselviin	rikkomuksiin,	joihin	yksikään	asianosainen	
viranomainen	ei	missään	vaiheessa	ole	puuttunut,	jolloin	he	ovat	mielestäni	tietoisesti	
toimineet	säädösten	ja	virkavelvollisuuksiensa	vastaisesti.	
	
Tämän	aineiston	mukaan	on	AsiantuntijayritysTieokas	on	näyttänyt	toteen,	että	allastahot	
Nastolan	kunta,	TYLA	ja	ELY	ovat	yksissä	toimineet	vakain	tuumin	ja	Nastola‐seura	
tietämättömyyttään	ja	ymmärtämättömyyttään	luonnonarvoista	ja	osallisista	asukkaista	
piittaamatta	erityisen	tarkoitushakuisesti	ja	säädösten	vastaisesti	ainoana	tavoitteena	
kiireesti	saada	hankemääräraha	käytetyksi	2015	aikana.	
	
Asianosaisuus,	luvanvaraisuus	yms.	eivät	vaikuta	lainkaan	siihen,	että	Sammalsillan	
valtakunnallisesti	arvokasta	kosteikkoa	on	ruopattu	ja	Sylvöjärven	vesi	pilattu	
vuosikymmeniksi	luonnosta	ja	asukkaista	piittaamatta	viranomaistoimin	
ympäristökatastrofin	asteelle	toistaiseksi	ilman	mitään	vastuuseuraamuksia	Suomessa,	
oikeusvaltiossa.	
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Sammalsillan	kosteikon	ruoppaus	
	
	
Asiantuntijayritys	Tieokas	katsoo,	että	oikeuskäsittely	Sammalsillan	kosteikon	ruoppauksen	
menettelyistä	ja	vaikutuksista	keskeytetään	toistaiseksi	Etelä‐Suomen	aluehallintoviraston	
(AVI)	päätökseen	2016‐06‐30	(http://www.tieokas.fi/AVI.pdf	108‐122),	koska	tavoite	on	
saavutettu:	ruoppauksen	osallisten	tähänastinen	toiminta	on	dokumentoitu	täydellisesti	ja	
kaikki	perusteet	moittia	ruoppausta	ovat	oikeudellisesti	jääneet	voimaan.	Tieokas	käyttää	
oikeuskäsittelyn	aineistoa	tekeillä	olevassa	Sammalsilta‐kirjassaan	ja	tiedotuksessa	kuvauksena	
alueen	merkityksestä	ja	taistelusta	luonnonarvojen	turvaamiseksi.	
	
Sammalsillan	alueen	ruoppaus	on	ääriesimerkki	siitä,	mihin	voi	johtaa	viranomaisten	
keskinäinen	hallintobyrokraattinen	suhmurointi	ja	muiden	osallisten	tietämättömyys	ja	
ymmärtämättömyys	asukkaiden	oikeuksien	ja	luonnonsuojelun	velvoitteiden	
polkemisessa:	Sylvöjärvi	on	pilattu	vuosikymmeniksi.	
	
Päätösviranomainen	AVI	ei	kumonnut	yhtäkään	Tieokkaan	ja	asiakumppanin	Päijät‐
Hämeen	lintutieteellisen	yhdistyksen	(PHLY)	esittämää	tosiasiaa	kosteikon	
ruoppauksen	virheistä	ja	väärinkäytöksistä,	koska	AVI	lopetti	asian	oikeuskäsittelyn	
siihen,	että	Tieokas	ei	ole	maanomistaja,	ja	PHLY:n	osalta	vieläkin	kyseenalaisemmin.	
	
Tieokas	on	selvittänyt	oikeudelle	Sammalsillan	ruoppauksen	viranomais‐	ja	muiden	
osallisten	toiminnan	tyhjentävästi.	Vastuupako,	minkä	varaan	oli	ennalta	laskettu,	
koskee	ainakin	Nastolan	teknistä	johtoa	–	myös	kaavoituksessa	ja	päätöksenteossa	–	ja	
lopetettavaa	ELY‐keskusta.	Ruoppauksen	aloitteentekijän	Nastola‐seuran	toimintaa	taas	
leimaa	tietämättömyys	ja	ymmärtämättömyys.	Mainittakoon,	että	seuran	nykyinen	
puheenjohtaja	olisi	kiinteistösidonnaisena	voinut	toimia	luonnonarvojen	eikä	
ruoppauksen	puolesta.	Päijät‐Hämeen	Vesijärvisäätiö	vaikutti	taustalla,	jotta	tämä	
Nastolan	ensimmäinen	vesitaloushanke	käynnistyi	–	ja	päätyi	ekokatastrofiin,	
toivottavasti	myöhemmäksi	opiksi.	
	
Sammalsillan	kosteikon	ruoppaus	kaikkine	haittoineen	asukkaille	ja	luonnolle	on	
toistaiseksi	välttänyt	yleisöjulkisuuden	lähes	täydellisesti,	koska	hankeosapuolet	
Tieokas‐pelossaan	ovat	niin	halunneet.	Tieokas	seuraa	ruoppauksen	vaikutuksia	
edelleen	valppaasti,	ja	julkisuuden	aika	tulee	vielä.	 	
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Ruoppauksen	jälkeen	Sylvöjärven	tila	on	Tieokkaan	ennusteen	mukainen.	
Vesiviranomainen	ei	pyynnöistä	huolimatta	suostu	noudattamaan	velvoitettaan	
julkaista	vedenlaadun	mittaustulokset,	koska	ne	osoittavat	ruoppauksen	pilanneen	
veden.	Ilman	mittauksiakin	Sylvöjärven	virkistyskalastajat	kertovat	yhtäpitävästi,	miten	
kevätkalastuksen	aikana	pyydykset	limoittuivat	pahasti	ja	saalis	jäi	olemattomaksi;	
arvokalat	ovat	kaikonneet	Sylvöjärvestä.	Uudenkylän	uudistetussa	uimarannassa	
polskitaan	kuravedessä.	Haitat	kestävät	jälleen	vuosikymmeniä,	kuten	vuoden	1960	
ruoppauksen	jälkeen.	
	
Tässä	lausunnossa	käsitelty	AVIn	ratkaisu	oli	oikeusprosessin	kolmas.	Ensimmäinen	oli	
tämän	päätöksen	valitusviranomaisen	eli	Vaasan	hallinto‐oikeuden	(HaO)	
tutkimattajättämispäätös	2015‐12‐04	prosessin	keskeneräisyyden	vuoksi.	Toinen	oli	
Eduskunnan	oikeusasiamiehen	kanslian	(EOA)	vastaus	Tieokkaalle	2016‐02‐02,	jolloin	
vielä	"...	hallintopakkoasia	on	vireillä,	[joten]	apulaisoikeusasiamies	päätti,	ettei	kanteluanne	
ainakaan	tässä	vaiheessa	ryhdytä	tutkimaan	oikeusasiamiehen	kansliassa.	–	Todettakoon	myös	
...,	että	oikeusasiamies	ei	voi	muuttaa	tai	kumota	viranomaisten	tai	tuomioistuinten	ratkaisuja	
eikä	antaa	niille	sitovia	(velvoittavia)	määräyksiä	esimerkiksi	tehtävien	hoitamisesta."	
	
Oikeusprosessin	aikana	eduskunta	rajoitti	kansalaisvaikuttamista	määräämällä	hallinto‐
oikeusvalitukselle	oikeudenkäyntimaksun	250	€.	Tämä	sulkee	pois	Tieokkaan	
mahdollisuudet	jatkovalitukseen,	vaikka	HaO‐	ja	EOA‐käsittely	nyt	perustuisikin	
oikeuden	päätökseen	toisin	kuin	aiemmin.	
	
Sylvöjärvi	on	yritettävä	kunnostaa	ruoppauskatastrofin	jälkeen.	Tutkijan	ratkaisu	on	
vedenkorkeuden	luontaisen	vaihtelun	palauttaminen	ennallistamalla	Arrakoski.	Silloin	
myös	arvokala	palaisi	Sylvöjärveen.	Halvinta	on	siirtää	Arrakoski	Arrajoen	niskalle	
Heinolantien	sillan	kohdalle,	mihin	muodostuisi	Immilänkoskea	täydentävä	nähtävyys	
ja	kalastuspaikka.	Sylvöjärven	vedenpinnan	nousu	tarvittavalla	puolella	metrillä	tosin	
mitätöisi	Sammalsillan	alueen	ruoppauksen.	Vesioikeuskäsittely	kävisi	varmasti	nyt	
joutuisasti,	kun	viranomaiset	ottaisivat	käyttöön	yhteistyökykynsä	kääntöpuolen.	
	
Tieokas	kiittää	jälleen	asiakumppaniaan	Päijät‐Hämeen	lintutieteellistä	yhdistystä	
arvokkaasta	asiantuntijayhteistyöstä	ja	toivoo	sen	jatkuvan	seuraavassa	vaiheessa	eli	
Sammalsillan	luonnonsuojelualueen	perustamisessa,	minkä	aloitteentekijä	Tieokas	on	
jo	aikojen	takaa.	PHLY	hallinnoi	sellaisia	tietoaineistoja,	mitkä	ovat	työssä	
välttämättömiä	Tieokkaan	oman	55	vuoden	havaintoaineiston	lisäksi.	
	
Kun	Sammalsillan	luonnonsuojelualue	toteutuu	Uudenkylän	osayleiskaavan	
Luontoselvityksen	ja	Tieokkaan	täydennyssuunnitelman	mukaisesti,	Nastolan	tärkein	
kosteikko	saa	arvoisensa	aseman	ja	nostaa	Tieokkaan	henkilökohtaisen	vaikuttamisen	
tuloksena	aikaansaamien	luonnonsuojelualueiden	pinta‐alan	reilusti	yli	400	hehtaarin.	
	
	
Aineistoa:	
http://www.tieokas.fi/AVI.pdf	(s.	123‐125	tämä	lausunto)	
http://www.tieokas.fi/Sammalsillan_kosteikko_LIITE.pdf	 	
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