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Oksjärven maanvastaanottoalue
Kumiantien kyläinyhdistys ry (aikaisemmalta nimeltään Seestan-Luhtaanmaan kyläinyhdistys ry) on vuonna 1998 perustettu yleishyödyllinen yhdistys, jonka toimintaan
kuuluu yhdistyksen toiminta-alueen kylien asukkaiden viihtyvyyden parantaminen eri
toimin, kuten keskitetyn vesi- ja viemäriverkoston rakentamisen, tietoliikenneverkon
rakentamisen ja virkistystoiminnan edistäminen sekä toimivan yhteistyön muodostaminen ja ylläpitäminen eri viranomais- ym tahojen kanssa kylien kehitystä ja viihtyvyyttä koskevissa asioissa. Yhdistyksen toiminta-alue on Kumiantien varrella olevat
kylät Nastolan kunnassa (Nastolan kirkonkylän Kumia, Ruuhijärven kylän Luhtaanmaa ja Ahtialan kylän Seesta) sekä näiden lähialueet. Yhdistyksessä on rekisteröityneitä jäseniä noin 130 henkilöä. Oksjärven maanvastaanottoalue sijaitsee Ahtialan kylän
Seestan alueella, mutta sen haittavaikutukset ulottuvat kaikkiin yhdistyksen toimialueen kyliin.
Kumiantien Kyläinyhdistys ry:n jäsenistö ja alueen asukkaat vastustavat jyrkästi maanvastaanottoalueen toteuttamista Oksjärven alueelle. Tässä vastineessa listaamme syitä
miksi mielestämme Oksjärven hanketta ei tule jatkaa tämän pidemmälle:
Kuten Ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemistilaisuudessa 21.9.2010
Lahdessa Wellamo-opiston auditoriotiloissa saimme kuulla, ovat kaikki YVAkäsittelyssä olevat hankealueet sijoittuneet siten, että ne ovat yksityisomistuksessa olevilla maa-alueilla. Yksikään maanomistaja ei tietämämme mukaan ole vapaaehtoisesti
aikeissa luopua maaomistuksestaan etenkään ympäristövaikutuksiltaan niin dramaattisen toiminnan vuoksi kuin mitä tällainen maanvastaanottoalue noin 30 vuodeksi alueelle aikaansaa pysyvine ympäristön muutoksineen ja liikenne- ym. häiriöineen koko
toiminta-ajalla. Eli mikäli jokin taho – joka/mikä ei millään tullut esille edellä mainitussa kuulemistilaisuudessa vaikka sitä nimenomaan useaan kertaan selkokielellä kysyttiin - tulee valitsemaan toteutettavaksi YVA-käsittelyn päätyttyä jonkin tai joitakin
arvioinnissa mukana olevista alueista, tultaneen joutumaan turvautumaan alueen pakkolunastukseen, joka on mielestämme alueellisen demokratian toteuttamisen periaat-
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teita törkeästi polkeva etenemistapa, ja jota Kumiantien Kyläinyhdistys näin ollen jyrkästi vastustaa.
Tiedustellessamme myös edellä mainitussa kuulemistilaisuudessa, onko arviointiohjelmaa alun alkaen laadittaessa otettu yhtenä lähtötietona selvää minkälaisia alueita
hankealueella on olemassa vapaina tai mahdollisesti vapautumassa joko neuvotteluiden tuloksena tai muista syistä, ja jotka olisivat julkishallinnon tai muiden eiyksityishenkilöiden omistuksessa. Esimerkkeinä tilaisuudessa tuotiin esiin Nastolassa
kunnan jokin vuosi sitten hankkima OAJ:n n. 500 hehtaarin erämaa-alue, sekä myös
Nastolan ja Orimattilan rajalla Kuivannon kylässä Terrikallion läheisyydessä sijaitseva
puolustusvoimien hallinnoima aluevarasto. (Tämä on entiseltä nimeltään Asevarikko 2
joka räjähti elokuussa 1965 ja jonka kaikkia ammuksia ei tänäkään päivänä ole alueen
maastosta poistettu). Tilaisuudessa saamamme vastauksen mukaan tällaista systemaattista selvitystä ei ole tehty, vaikka selvitettäviä alueita oli hankkeen alussa yli 20 kappaletta. Kumiantien Kyläinyhdistyksen kanta on että koko YVA-arviointiohjelma on
tehty vajavaisin perustein ja tulisi käynnistää uudelleen edellä mainittujen alueitten
kartoittamisella koko hankealueella, ja käymällä tarvittavat vuoropuhelut alueilla toimivien tahojen kanssa. Yksityishenkilöt tai yhdistykset eivät omaa riittävää mandaattia
tällaisen selvityksen toteuttamiseksi, ja oletettavasti maanpuolustukseen liittyvien alueitten suhteen kyseeseen tulee myös luottamuksellisten tietojen luovuttaminen joka
vaatii asianmukaiset salassapitosopimukset sanktioineen. Kuten aikaisemmin mainittiin, tuli tässä yhteydessä esiin kaksi mahdollista aluetta, mutta niitä on oletettavasti
hankealueella enemmänkin kunhan asiaa systemaattisesti ja päättäväisesti selvitetään.
Kumiantien Kyläinyhdistys edellyttää viranomaistahoja lisäämään tämän toimenpiteen
hankeohjelmaan, jotta asia tulee kunnolla selvitetyksi. Mahdollisesti on olemassa vaihtoehto, että tällä tavalla saataisiin aikaan kaikkia osapuolia hyödyttävä ns win-win –
tilanne, jo tämän teoreettinenkin olemassaolo edellyttää lisäselvitysten tekemistä asiassa.
Nastolan Luhtaanmaalla Tuomentiellä, Kumiantien läheisyydessä sijaitsee Nastolan
Metsästysampujat ry:n ylläpitämä ampumarata, jonka ympäristölupa kumottiin Vaasan
hallinto-oikeuden päätöksellä 2009 puutteellisena ja palautettiin jatkokäsittelyyn mikäli hakija jatkaa hakemusta. Hakija jatkaa hakemusta ja tämä prosessi on käynnissä ja
Kumiantien Kyläinyhdistys ry on antanut asiassa vastineensa jossa todetaan että toiminta radan sijaintipaikalla ei täytä nykylainsäädännön vaatimuksia melun, maastoon
ja alueen läpi pohjavesialueen kautta Salajärveen laskevaan Riissuonojaan liukenevan
lyijyn sekä turvallisuuden osalta. Kumiantien Kyläinyhdistyksen kanta on että mikäli
maanvastaanottoalue toteutetaan johonkin kohteeseen, samalla tulee selvittää voidaanko alueelle toteuttaa samalla nykyaikainen ampumarata asianmukaisine äänieristysvalleineen, ammusten keräämisjärjestelmineen sekä asianmukaisine turvallisuusratkaisuineen. Näistä jokaisen toteuttaminen asianmukaisesti vaatii mm. huomattavia maanrakennustoimenpiteitä, siis sellaisia joita joka tapauksessa tullaan tekemään maanvastaanottoalueen toteuttamiskohteessa, ja jotka siis voitaisiin toteuttaa tällä tavalla yhteisrakentamishengessä mahdollisimman kustannustehokkaasti. Näiden toimenpiteiden
toteuttaminen ampumaradan nykyisellä sijaintipaikalla ei käsityksemme mukaan ole
käytettävissä olevin resurssein mitenkään mahdollista. Kumiantien Kyläinyhdistys ry
edellyttää viranomaistahoja lisäämään tämän toimenpiteen hankeohjelmaan. Mainitta-
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koon että samat seikat lienevät relevantteja myös Hollolan Hälvälän ampumaradan
osalta, joka osittain jopa sijaitsee pohjavesialueen päällä. Ampumaratojen yhteydessä
muodostuvan lyijyn ympäristöhaitoista on vastikään valmistunut Lahdessa aihetta koskettava väitöskirja, joten tuoretta tutkimustietoa asiasta on olemassa.
Luoteis-Nastolan osayleiskaava on valmistumassa, ja tämän kaavan alueen välittömässä läheisyydessä sijaitsisi myös kyseinen maanvastaanottoalue. Kaavassa esitetään kokonaisuudessaan 350 uutta rakennuspaikkaa alueelle. Maanvastaanottoalue tuhoaa kylän asuinalueen viihtyisyyden ja vähentää huomattavasti halukkuutta rakentaa alueelle
sekä alentaa alueella jo olevien vakituisten- ja lomakiinteistöjen arvoa. Kumiantien
Kyläinyhdistyksen kanta on, että maanvastaanottoon tulisi ohjata jo vaurioitettuja alueita, jotka toiminnalla voitaisiin maisemoida. Nämä voivat (ja usein sijaitsevatkin) sijaita myös asutuksen tai työpaikkojen läheisyydessä. YVA-selvityksen perusteella vaikuttaa, että hakijaa kiinnostaa alueella erityisesti louhe ja tästä tehty murske, vaikkei
sitä suoraan myönnetäkään selvityksessä.
Maankaatopaikka Oksjärven alueella rikkoo todella ison yhtenäisen metsä-alueen, jolla
on huomattavaa merkitystä alueen vakituisille asukkaille sekä kesäasukkaille marjastus- ja sienestysalueena, ulkoilualueena, metsästysseuralle riista-alueena ja alueen
eläinten asuma-alueena mm. suureläinten, riistan ja metsäkanalintujen asuinalueena.
Kumiantiellä ei ole kevyen liikenteen väylää eikä valaistusta, kuitenkin tie on alueen
asukkaiden ainoa kävely/ulkoilureitti etenkin talvella. Tie on kapea, mutkainen ja vilkkaasti liikennöity, joten maankaatopaikka lisäisi ennestäänkin turvattoman tien rasitusta. Koululaiset alueelta kuljetetaan koulutaksilla ja he joutuvat odottamaan tienreunassa kyydityksiä, eikä erillisiä levikkeitä ole esim. vanhoja linja-auto pysäkkejä.
Kumiantie on myös Tielaitoksen merkitsemän valtakunnallisen pyöräilyreitistön osa,
jolloin reitiltä edellytetään tiettyä turvallisuutta.
Lisäksi tien varrella on runsaasti sekä vakituista asutusta että kesäasuntoja aivan tien
reunassa, joista osasta on huono näkyvyys tielle tultaessa.
Kumiantien varrella on useita eri toimijoita, joiden toimintaa lisääntyvä liikenne häiritsee mm. Manna Ry:n päiväkoti Seestan vanhalla koululla, Seestan Kylätalo, Kumiantien Kyläinyhdistyksen Luhtaanpirtti, jossa on vilkasta vuokraustoimintaa ympäri
vuoden, Hakamaan tila, jolla asuu hoivaa tarvitsevia henkilöitä; tämän vuoksi alueella
on käytössä lapsista varoittava liikennemerkki.
Kun maankaatopaikan käyttöaikainen liikennemäärä on 140 autoa vuorokaudessa (720), tarkoittaa se lähiteille raskasta ajoneuvoa keskimäärin joka 3 minuutti. Osa liikenteestä käyttäisi Kumiantietä koko pituudeltaan, mikä olisi edesvastuutonta huomioonottaen tiestön kunnon sekä asukkaiden ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden.
Suunnitellulta maanvastaanottoalueelta lähtee lukuisia erikokoisia luonnon vesireittejä
ympäristöön mm. Oksjärvelle ja Seestanjokeen, jolloin alueen vesistöjen kuormitusta
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tulee arvioida erityisen tarkasti. Vaarana on alueen huonontuminen virkistysalueena
sekä valumavesien vaikutus alueen kalakantaan.
Suunniteltu maankaatopaikka sijaitsee korkeammalla kuin Kumiantien ja ympäristön
asutus, joten alueelta kuuluva melu ja pöly leviävät huomattavan laajalle alueelle ympäri Oksjärveä.
Seestan mylly on määritelty virallisesti valtakunnallisesti merkittäväksi rakennuskohteeksi. Myllyrakennus sijaitsee heti maanvastaanottoalueelta lähtevän ojan ja Seestanjoen liittymän alapuolella.
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