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SAMMALSILLANSUON RUOPPAUS 2015–2017:
OIKEUDELLISIA VAATIMUKSIA VIRANOMAISTOIMINNASTA – YHDISTELMÄ
Asiantuntijayritys Tieokas katsoo tässä asiakirjassa jäljempänä todistetavansa, että kahden
maakunnan luonnonsuojelun valvontaviranomainen ELY, vastuukumppaninaan toteuttajana
Lahden vesiviranomainen TYLA, on useassa kohdin laiminlyönyt velvollisuutensa estää tai
edes rajoittaa Sammalsillansuon ruoppaushanketta tuottamasta vesi‐ ja
luonnonsuojelulainsäädännön rikkomuksia, mikä tehtävä on jäänyt asukkaalle.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, ettätoimeenpanoviranomainen Etelä‐Suomen
aluehallintovirasto (AVI), kaiken tässä asikirjassa asiaryhmittäin esitetyn perusteella. ryhtyy
oikeudellisiin toimiin, joiden kohde ovat seuraavat Sammalsillansuon ruoppaushankkeen
vastuuviranomaiset:
1) suunnittelija ja toteuttaja Lahden vesiviranomainen (vesiensuojelupäällikkö), Tekninen ja
ympäristötoimiala (TYLA) sekä
2) valvontaviranomainen (vesi‐ ja luonnonsuojelulainsäädäntö ym.) Hämeen elinkeino‐,
liikenne‐ ja ympäristökeskus, Ympäristöyksikkö ja Luonnonvarayksikkö (ELY),
heidän toiminnastaan Sammalsillansuon ruoppaushankkeessa 2013–2017 tämän asiakirjan
myöhemmissä luvuissa tarkemmin yksilöidyin perustein sekä niistä tähän lukuun 11
tiivistetysti kootuin perustein.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI toimeenpanee tutkinnan, missä selvitetään
toteuttaja‐ ja valvontaviranomaisen ja muiden asiakumppanien toiminta Sqammalsillansuon
ruoppaushankkeessa tässä asiakirjassa esitetyn aineiston mukaisesti sen selvittämiseksi,
millä tavoin hankkeessa on toimittu vastoin säädöksiä ja miten syntyneet luontoa
vahingoittaneet toimet voidaan korjata ja jatkossa estää.
Lukuisista viime vuosien aikana esitetyistä huomautuksista ja vaatimuksista huolimatta
valvontaviranomainen (ELY) ei ole puuttunut, kun hanke vielä oli vireillä, Asiantuntijayritys
Tieokkaan tarkasti esiin tuomiin säädösten rikkomuksiin, joiden seuraukset nyt välittömästi
uhkaavat aiheuttaa Sylvöjärvessä vesistökatastrofin (vesilaki, VL) ja ovat tuhonneet
Sammalsillansuolla uhanalaisten lajien elinympäristöjä (luonnonsuojelulaki, LsL).
Asiakirjan myöhemmät luvut sisältävät olennaisia tosiasiatietoja Sammalsillansuon
ruoppaushankkeen toimintaympäristöstä, sekä luonnontieteellisestä että hallinnollisesta,
minkä tunteminen on välttämätöntä oikeudellisten ratkaisujen tekemiseksi. Näiden lukujen
sisältö on siksi välttämätöntä tuntea. Ruoppaushanke on päättynyt lokakuussa 2017.
Ao. lainkohdat on merkitty erittelyyn. Asiakirjan sivut on numeroitu on luvuittain erikseen.
Asiakirjaan sisältyvät kuvat ovat olennaisia todisteina ja tosiasioiden selvittämiseksi.
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LUKU (7) VESITALOUSHANKE SYLVÖJÄRVEN VESISTÖSSÄ; VESILAIN SÄÄDÖKSET
Määritelmät (s. 1‐)
– kysymyksessä on (TYLA) Sylvöjärven vesistön osan Sammalsillansuon vesitaloushanke,
ruoppaus, minkä vaikutukset kohdistuvat lähes kaikin vesilain 3 luvun 2 §:ssä luetelluin
tavoin välittömästi vesistöön, minkä ruoppaus vaatii vesilain (VL 3:2) mukaisen
lupamenettelyn; lupaa ei kuitenkaan ole hankittu;
– koko Sammalsillansuon ruoppausalue on Sylvöjärven vesistön yksi yhtenäinen
hydrologinen kokonaisuus jo senkin vuoksi, että kaikki Sammalsillansuon vesi on samalla
korkeudella Sylvöjärven–Arrajärven vesistön kanssa ja siis sanalla sanoen samaa vettä;
näin ollen Sammalsillansuolla ruopattiin ilman lupaa vesistössä, vedessä, veden pohjasta
(VL 1/3 § (17);
– vesistön määritelmän mukaisesti (VL 1/3 § (3)) ruoppauskohde ovat määritelmän
vesistön osa kanavat eli Sammalsillanojan, Ristolanojan ja Kuoppalanojan kanavat;
‐ vesilakia (lähinnä VL 3:2 (1–9, Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) tiivistäen
Sammalsillansuon kosteikon alueella on ilman lupaa toteutettu 2015–2017 vesitaloushanke,
missä/mikä 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, 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.
–julkisuudelta salattuun viranomaisvalmisteluun (TYLA) kuului keksiä sellainen
suunnitelmaperusta, että ei tarvitsisi kirjallisesti hakea lupaviranomaiselta (AVI) vesilain
mukaista lupaa kuulutusmenettelyineen (VL 11: Hakemusmenettely; tiivistäen
lupahakemuksessa (VL 11:3), missä on esitettävä:
1) asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen tarkoituksesta ja hankkeen
vaikutuksista yleisiin etuihin, yksityisiin etuihin ja ympäristöön;
2) suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;
3) arvio hankkeen tuottamista hyödyistä ja edunmenetyksistä maa‐ ja vesialueen
rekisteriyksiköille ja niiden omistajille sekä muille asianosaisille;
4) selvitys toiminnan vaikutusten tarkkailusta).
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Lahden vesiviranomaisen (TYLA) vesilain kiertotie: ojitus (s. 4‐)
– Lahden vesiviranomainen (TYLA) mutta myös ELY‐valvontaviranomainen ovat tietoisesti ja
sinänsä johdonmukaisesti kiertotietä käyttäen rikkoneet vesilakia, minkä (VL 5:1) mukaan:
– Ojituksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi taikka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan
veden poistamiseksi toteutettavaa ojan tekemistä.
Tosiasiassa Sammalsillansuon ruoppauksessa ei suinkaan ole missään kohdin toimittu maan
kuivattamiseksi, vaan päinvastoin tavoitteellisesti on lisätty vapaan veden pinta‐alaa (vrt.
lukuisat kuvat).
– ojituskin olisi tässä tapauksessa ollut luvanvaraista, sillä (VL 5:3):
– Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava [vesi)lain mukainen
lupaviranomaisen [AVI] lupa, jos se voi aiheuttaa:
1) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella;
eli
2)
b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;
e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;
tai
2) [vesilain] 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia ...[ samoja kuin edellä luetellut];
– Lahden vesiviranomainen (TYLA) on kyllä noudattanut vesilain (VL 5:6) mukaista vähintään
60 vuorokauden ilmoittamisvelvollisuutta valtion valvontaviranomaiselle (ELY) ennen
ojitukseen ryhtymistä. Samassa lainkohdassa kuitenkin määrätään, että
Valtion valvontaviranomaisen tulee tarvittaessa kehottaa hankkeesta vastaavaa hakemaan
3 §:ssä tarkoitettua lupaviranomaisen lupaa ...
– Valtion valvontaviranomainen (ELY) ei kuitenkaan ole kehottanut ilmoittajaa (TYLA)
hakemaan vesilain (VL 3:2) mukaista lupaa, kuitenkin ilmeisen tietoisena hankkeen
luvanvaraisuudesta sekä vesilain ruoppauksen että vesilain ojituksen mukaisesti,
ympäristönsuojelulain em. vaatimukset huomioon ottaen.
– ELY on tässäkin laiminlyönyt valvonta‐ ja ohjausvelvollisuutensa osoittaen suorastaan
käsittämätöntä löysäkätisyyttä virkavelvollisuuksiensa noudattamisessa;
Sammalsillansuon alueen määrittely Vesistö ja valuma‐alue (s. 7‐):
lainkohdat ks. edellä määritelmät
– vesistö on vesilain avainmääritelmiä ja keskeinen etenkin tässä tapauksessa;
– vesistö on Sammalsillansuon ruoppaushankkeessa määritelty tarkoitusperäisesti ja ennen
kaikkea virheellisesti, koska
– suunnitelmasta puuttuu kokonaan Kurenojan valuma‐alue 2,6 km2, mikä kasvattaa
Sammalsillansuon valuma‐alueen pinta‐alan reilusti yli 10 km2:n (11,08 km2).
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– Kysymyksessä on siis vesilain määrittelemä vesistö eli valuma‐alueen pinta‐ala vähintään
10 km2, määritelmän vesistö sisällöstä johtuvine velvoitteineen;
– tavoite on ollut kaikin keinoin saada valuma‐alueen pinta‐ala jäämään alle vesilain vesistön
määritelmän 10 km2. Tämä vaikuttaa ratkaisevasti lupavaatimuksia koskevaan
vesioikeudelliseen käsittelyyn eli aiheuttaa lupavelvoitteen vesilain 1 luvun vesistön
määritelmän perusteella;
– toisin kuin ruoppaussuunnittelija (TYLA) ja valvontaviranomainen (ELY) virheellisesti
esittävät, ruoppauskohde on vesistö.
Vakava viranomaistoiminnan virhe on, että valvontaviranomainen (ELY) ei ota huomioon
Asiantuntijayritys Tieokkaan korjaamaa valuma‐alueen pinta‐alaa ja sen aiheuttamia
oikeudellisia vaatimuksia, vaan myötäilee suoraan ruoppaussuunnittelijan (TYLA) väärää
laskelmaa.
Sammalsillansuon ruoppauhankkeeseen tarvitaan vesilain 3 luvun 2‐3 §:n osalta ja joka
tapauksessa AVIn lupa asianmukaisine hakemus‐ ja kuulutusmenettelyineen
vesilain 11 luvun (Hakemusmenettely) mukaisesti. Tässä hankkeessa hankeisäntä Nastolan
kunta/Lahden kaupunki (TYLA) on tarkoituksellisesti laiminlyönyt koko
lupahakemusmenettelyn.
Sammalsillansuon ruoppaushankkeen keskeinen paikallinen toimija on ollut Nastolan
teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, Peltokallion
tilan omistaja, Sammalsillansuon lähin naapuri – henkilö, jonka pitäisi toimia osakaskunnan
edunvalvojana toimi nyt ruoppaushankkeessa täysin osakaskunnan etuja vastaan yhteisesti
Nastolan kunnan teknisen toimen kanssa. Suoraviivaisempaa luottamusaseman väärinkäyttöä
on vaikea kuvitella, kun toimintaan liittyi vielä huomattava oman edun tavoittelu puuston
raivaustuotteiden ja ruoppausmassojen loppukäytön osalta.

5
LUKU (8) LUONTO‐ JA LAJISTOSELVITYKSET; LUONNONSUOJELUSÄÄDÖKSET
Kaikissa tapauksissa toiminnan rajoitteena on voimassa luonnonsuojelulainsäädäntö,
mitä on noudatettava kaikkialla ja mitä on rikottu Sammalsillansuolla useassa kohdin siitä
riippumatta, miten osapuolet ovat mielivaltaisesti halunneet ohittaa vesilainsäädännön.
ELYn toiminta valvontaviranomaisena (s. 3‐)
Luonnonsuojelun vastuuviranomainen ELY laiminlöi Sammalsillansuon ruoppausalueella
kaiken aikaa kokonaan velvollisuutensa valvoa luonnonsuojelulain noudattamista ja saattaa
sen rikkomisesta vastuuseen viranomaistahot Nastolan kunnan/Lahden kaupungin
vesiviranomaisen (TYLA). Tässä asiakirjassa Asiantuntijayritys Tieokas osoittaa
ELYn laiminlyönnit yksityiskohtaisesti;
– Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI velvoittaa valvontaviranomainen ELYn
perehtymään tässä asiakirjassa osoitetuista lähteistä Sammalsillansuon alueen erityisen,
uhanalaisen lajiston ominaispiirteisiin ja oikaisemaan ruoppaussuunnittelijalta (TYLA)
suoraan kopioidun käsityksensä ja julkisesti arvottamaan uudelleen sen, millaiseen alueeseen
ruoppaussuunnitelma kaikkine tuhovaikutuksineen kohdentuu;
– vaatimuksen yleisperusteeksi Asiantuntijayritys Tieokas muistuttaa, että AVIn ilmoituksen
mukaan vesilain ja luonnonsuojelulain valvontaviranomainen on ELY, joka myös arvioi,
tarvitseeko jokin toimenpide vesilain [tai myös ympäristön‐ tai luonnonsuojelulain] mukaisen
luvan ja tarvittaessa edellyttää luvan hakemista AVIlta. Asiassa kaikki toimivalta on ELYllä.
– 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 [tai luonnonsuojelulain] määräyksiä on rikottu, rikkomuksen tai laiminlyönnin
oikaisemiseksi voidaan hakea hallintopakkoa AVIlta; sen Asiantuntijayritys Tieokas nyt tekee;
Käytännön perussyy ELYn ristiriitaiseen, paheksuntaa herättävään käyttäytymiseen
Sammalsillansuon ruoppaushankkeessa oli toiminta kaksoisroolissa, toisaalta ruoppauksen
rahoittajana ja toisaalta ruoppauksen valvontaviranomaisena.
Tämä yhdistelmä on vanhaa perua vesi‐ ja ympäristöhallinnon alkuajoilta. Asiantuntijayritys
Tieokas vaatii, että AVI tutkii ELYn toiminnan kaksoisroolissa ja pyytää ELYn selvityksen ja
arvion kaksoisroolin merkityksestä kaikkeen toimintaan Sammalsillansuon
ruoppaushankkeessa etenkin siitä näkökulmasta, millä tavoin kaksoisrooli sitoi ELYn ennalta
mitenkään missään vaiheessa ottamasta pienintäkään kriittistä kantaa tässä asiakirjassa
osoitettuihin ilmiselviin vesi‐ ja luonnonsuojelusäädösten rikkomuksiin.
Kuitenkin ELY toimi kaiken aikaa tietoisesti, sillä ELY kyllä tiesi Sammalsillansuon
luonnonarvot tarkasti alusta pitäen, sillä ...
... Asiantuntijayritys Tieokas esitti jo yli vuosi ennen ruoppausta 2014‐10‐24 AVIlle laajasti
perustellun pyynnön Sammalsillansuon alueen asettamisesta toimenpidekieltoon.
Silloin ruoppausta ei vielä ollut aloitettu, koska luontoselvitys tehtäisiin vasta kesällä 2015;
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– Hämeen ELY‐keskus vastaanotti 7.8.2015 Lahden vesiviranomaisen (TYLA) ilmoituksen
Sammalsillansuon kosteikon rakentamisesta [tarkoittaa siis ojituksesta, ei ruoppauksesta].
ELY‐keskuksen luonnonvarayksikön luonnonsuojelun asiantuntija tarkisti suunnitelman ja
hyväksyi sen, vaikka asiasta ei lausunnossa olekaan mainintaa, ja ELY antoi lausunnon
31.8.2015;
– ELY totesi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja
muutoksia eikä AVIn lupaa tarvita. Lausunnon antoi ELYn vesi‐insinööri. Varmistamatta jää,
arvioiko ruoppaushanketta tuolloin todella myös luonnonsuojelun vastuuhenkilö, kuten ELY
vastaselityksessään väittää, "vaikka asiasta ei lausunnossa olekaan mainintaa."
– koska ELY ei ottanut mitään kantaa Sammalsillansuon alueen luonnonarvoihin, joita
Asiantuntijayritys Tieokas oli tarkoin kuvannut, Asiantuntijayritys Tieokas epäilee, että
todellisuudessa ELY ei tuolloin ensi vaiheessa lainkaan käsitellyt ruoppaushankkeen
vaikutusta luonnonarvoihin luonnonsuojelulain näkökulmasta;
– Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI velvoittaa ELYn antamaan selvityksen tämän
asian käsittelystä elokuussa 2015 ja myöhemmin sen todentamiseksi, syyllistyikö ELY tuolloin
antamaan perättömän lausuman viranomaismenettelyssä. Asialla on mitä suurin merkitys
ELYn koko myöhempään toimintaan, missä ELY ei enää lainkaan korjannut ensimmäistä
näkemystään missään vaiheessa, vaikka varmasti nopeasti ymmärsi sen virheelliseksi ja
Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämien luonnontieteellisten tosiasioiden vastaiseksi;
– ELYn viranomaistoiminnan laatua vesi‐ ja luonnonsuojelulain valvonnassa selittää vain
pyrkimys vältellä sen paljastumista, miten pintapuolisesti ELY kaksoisroolissaan asiassa
kaiken aikaa toimi, vaikka Asiantuntijayritys Tieokkaan tietoa oli runsain mitoin tarjolla, ja
miten tuhoisiin seurauksiin Sammalsillansuon alueella ELYn toiminta johti;
– epäilemättä taustalla vaikutti ankarasti myös Nastolan kunta (tekninen toimi) omine
pyrkimyksineen ja käsityksineen, joita ohjasi teknisen lautakunnan asianosainen
puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies Sammalsillansuon vierestä
Peltokallion tilalta, ja myötäili kunnan tekninen johtaja;
– luontoselvitysten ja suunnitelmamuutosten jälkeen Tieokas esitti AVIlle 2015‐10‐08
uudelleen laajennetuin perusteluin pyynnön Sammalsillansuon asettamisesta
toimenpidekieltoon, koska ruoppausalueen raivaustyöt oli aloitettu syyskuun 2015
jälkipuoliskolla. AVI siirsi pyynnön ELYn käsiteltäväksi. Vastuuviranomaisen ELYn
luonnonsuojelun asiantuntijat tarkastelivat hanketta uudelleen ja katsoivat yhä, että hanke ei
edellytä vesilain mukaista lupaa eikä riko luonnonsuojelulakia;
– AVI totesi yhä2015‐11‐06, 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. Kuitenkin ELY oli koko ajan joutunut lukemaan kaikki
Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämät perinpohjaiset vastakkaiset perustelut ja etsimään
niihin omaa käsitystään puoltavia näkökohtia.
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Kansalaista kiinnostaa etenkin, että kahden maakunnan luonnonsuojelun
vastuuviranomainen ELY ei missään valmistelun vaiheessa – kun mitään lopullista ei vielä
ollut tuhottu –ei tutustunut Asiantuntijayritys Tieokkaan pyytämässä katselmuksessa
Sammalsillansuon valtakunnallisesti merkittävään kosteikkoon eikä sen
luonnonsuojelumerkitykseen alueen parhaan asiantuntijan opastamana, ei edes sen jälkeen,
kun AVI oli siirtänyt asian ELYn käsiteltäväksi kuin ultimaatumina toimien tarpeesta;
– Sammalsillansuon alueen lajistoselvityksen tehneellä R‐konsultilla oli kaikesta päätellen
ruoppaussuunnitelma käytössään kartoituksessa, jotta havainnot voitiin sijoittaa väistämään
suunnitellut altaat eikä toisin päin. Asiantuntijayritys Tieokkaan havainnot viitasammakosta
ja muista uhanalaisista lajeista sijoittuvat suoraan altaiden ruoppaus‐ ja läjitysalueille, vaikka
vastaajat yrittävät ne kiistää ilman omakohtaisia havaintoja;
– erityisen kelvottomasti ja piittaamattomasti TYLA ja ELY toimivat – eli eivät toimineet
lainkaan – etenkin Sammalsillansuon uhanalaisimpien lajien viitasammakon ja
valkoselkätikan turvaamiseksi tavalla, mistä kumpikin taho on saatava oikeudelliseen
vastuuseen luonnonsuojelulain 49 §:n perusteella;
– ruoppaussuunnittelija (TYLA) väitti ja ELY kopioi väitteen: "Kosteikkoaltaiden kaivutyöt
eivät hävitä tai muuta varsinaisia lisääntymisalueita, koska havaitut viitasammakon
lisääntymisalueet on rajattu kaivuu‐ ja läjitysalueiden ulkopuolelle;
– väite on karkeasti väärä, sillä Asiantuntijayritys Tieokkaan asiakirjat karttoineen todistavat,
että altaiden ruoppaus ja ruoppausmassan läjitys hävittivät 2015 suuren osan ainakin
kymmenien, mahdollisesti satojen viitasammakoiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikoista ja
rikkovat pahasti luonnonsuojelulain 49 §:n velvoitetta direktiivilajien suojelusta ilman että
ELY millään tavoin puuttui asiaan; tässä yhteydessä AVI voi tutkia KHOn ratkaisuja, mitkä
koskevat viitasammakon vähäisimpienkin esiintymien suojelua LsL 49§:n perusteella;
– samalla tavoin Lahden vesiviranomainen (TYLA) ruoppasi LsL 49 §:ää rikkoen alueen, missä
ennalta tiedotettuna pesi myös direktiivilaji kurki ja ilmeisesti myös joutsen. ELY ei
noteerannut Asiantuntijayritys Tieokkaan huolellisesti sanoin ja kuvin dokumentoimaa
kurkihavaintoa lainkaan. R‐konsultti referoi kartalla esitetyn kurjen pesäpaikkahavainnon
väärin eikä ELY mainitse sitä ollenkaan syystä että havainto kurjen pesäpaikasta
Lietelammien ydinosan vetisellä kaivu‐ ja läjitysalueella oli mahdollisimman kriittinen
ruoppaussuunnitelman toteuttamisen kannalta. ELY‐viranomainen pitäisi sentään yrittää olla
objektiivinen virkatoimissaan, mutta tässäkin tapauksessa ELY johdonmukaisesti jätti
havainnon huomiotta.
– Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI, oikeuskäytäntöä samankaltaisissa tapauksissa
(selostetut Kymijärvi–Kärkjärvi AVI–KHO ym.) yhdenmukaisesti soveltaen, velvoittaa ELYn
korjaamaan perättömän lausuntonsa, "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 ...") [koska ko. alueet yksiselitteisesti tuhottiin] ja vaatii
asianomaiset vastuuseen jatketusta luonnonsuojelurikoksesta (LsL 49 §);

8
– ELY: TYLAn mukaan "valkoselkätikan esiintymistä ei pyydetty selvittämään" [väärin,
Asiantuntijayritys Tieokas ja Päijät‐Hämeen lintutieteellinen yhdistys vaativat useasti
Nastolan kunnalta] ja ... 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;
– ELYn täydellinen piittaamattomuus, suoranainen vastuuttomuus selvittää viranomaisen
valtuuksin ennalta Metsähallituksesta erittäin uhanalaiselle direktiivilajille valkoselkätikalle,
Päijät‐Hämeen maakuntalinnulle, ruoppauksesta koitunut uhka Sammalsillansuolla johti
lopulta siihen, että kevättalvella 2017 Lahden vesiviranomainen (TYLA) kaadatti
jatkoruoppausalueelta valkoselkätikan pesäpökkelön, minkä Asiantuntijayritys Tieokas oli
löytänyt ja dokumentoinut syksyllä 2016;
– valkoselkätikan kohtaloa hankesuunnitelmassa kritisoi painavasti Päijät‐Hämeen
lintutieteellinen yhdistys Sammalsillansuon kosteikkoa käsittelevässä lausunnossaan, mikä oli
TYLAn ja ELYn käytettävissä Asiantuntijayritys Tieokkaan aineistoissa ajoissa ennen
ruoppausta 2015;
– kaikista annetuista ennakkotiedoista piittaamatta TYLA ja ELY vetäytyivät vastuusta
selvittää Metsähallituksesta tiedot valkoselkätikan esiintymisestä Sammalsillansuon alueella.
ELY, kahden maakunnan vastuullinen luonnonsuojeluviranomainen, suhtautui
lausunnoissaan yliolkaisen piittaamattomasti Päijät‐Hämeen maakuntalinnun, maamme
uhanalaisimman metsälintulajin valkoselkätikan suojeluun;
– Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI saattaa TYLAn ja ELYn yhteisesti mitä
ankarimpaan viranomaisvastuuseen valkoselkätikan turvaamisen tietoisesta laiminlyönnistä
ja sen seurauksista vastoin luonnonsuojelulain 49 §:n määräyksiä;
– koska ruoppaussuunnitelman mukaisten altaiden ruoppaaminen ja mudan läjittäminen
ruoppaussuunnitelmasta poikkeavalla tavalla kiistattomasti tuhosi Sammalsillansuon
kosteikossa esiintyvän direktiivilajin viitasammakon Rana arvalis suuren yhdyskunnan
lisääntymis‐ ja levähdyspaikat, joita – toisin kuin ruoppaussuunnittelija väittää ja ELY väitettä
lausunnossaan mukailee – ei rajattu toiminnan ulkopuolelle;
– AVI velvoittaisi ELYn perehtymään tässä asiakirjassa osoitetuista lähteistä
Sammalsillansuon kosteikon erityisen lajiston ominaispiirteisiin ja oikaisemaan TYLAn
ruoppaussuunnitelmasta suoraan kopioidun käsityksensä ja arvioimaan uudelleen, miten
(valtakunnallisesti) arvokkaaseen kosteikkoon ruoppaussuunnitelma kaikkine
tuhovaikutuksineen kohdentui ja mitä seuraamuksia siitä luonnolle ja oikeudellisesti aiheutui;
– AVI, oikeuskäytäntöä (AVI‐KHO) yhdenmukaisesti soveltaen, velvoittaisi ELYn ottamaan
huomioon ja kumoamaan merkityksettömänä (KHO‐ratkaisu Kymijärvellä) 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 ...";

9
– AVI määräisi Sammalsillansuon alueelle punaisella rajatun erityisten lajien lisääntymis‐ ja
levähdysalueen vesilain 14 luvun mukaisesti toimenpidekieltoon ja toteaisi
ruoppaussuunnitelman näiltä osin olleen toteuttamiskelvoton sekä vaatisi Sammalsillan
alueen tuhoamiseen ruoppaamalla vaikuttaneita viranomaisia TYLA ja ELY oikeudelliseen
vastuuseen LsL 49 §:n perusteella.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii edelleen, että AVI velvoittaisi ELYn toteamaan
Asiantuntijayritys Tieokkaan täsmällisen pesähavainnon perusteella, että Sammalsillansuolla
pesi kurki (vakituisesti) Lietelammien ydinalueella, mikä oli merkitty ruopattavaksi ja
läjitettäväksi juuri kurjenpesän kohdalta, ja että tämä toiminta aiheutti vesilain 5a § (2‐4)
mukaisen luontovahingon ja tuhosi 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 toteaisi vesitaloushankkeen (Sammalsillansuon kosteikon ruoppaus) tähänastisessa
viranomaistoiminnassa osoitetut virheet etenkin luonnonsuojelulain 49 §:n rikkomisessa;
– AVI toteaisi vesilain 3 luvun 2 §:n (2‐3) mukaisesti, että toteutuessaan Sammalsillansuon
kosteikon ruoppaus on melkoisesti vähentänyt luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä
ja kulttuuriarvoja ja vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön ja on aiheuttanut luonnon ja sen
toiminnan vahingollista muuttumista;
– AVI, jotta todettaisiin ruoppaussuunnitelman toteuttamisesta kiistatta aiheutuneet vakavat
ympäristövauriot sekä vesi‐ ja luonnonsuojelulain ilmiselvät rikkomukset, velvoittaisi ELYn
korjaamaan lausuntonsa ja velvoittamaan hankeisännän keskeyttämään hankkeen
jatkotoimet (esimerkiksi altaiden imuruoppaus) 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 ruoppaushankkeen
mahdollisen jatkon valmisteltavaksi avoimen hallintomenettelyn ja osallistavan suunnittelun
vaatimusten mukaisesti ja varaisi tilaisuuden kansalaisten kuulemiseen, mielipiteiden
esittämiseen sekä muistutusten ja vaatimusten tekemiseen ruoppaushankkeen johdosta;
–AVI toteaisi mahdollisena lopputuloksena Sammalsillansuon ruoppaushankkeen tällaisenaan
toteutettuna kelvottomaksi 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 ruoppaushanke on turha ja luonnolle vahingollinen, se pitää lopullisesti
keskeyttää ja antaa Sammalsillansuon ennallistua luonnonprosessissa
luonnonsuojelualueena, valtakunnallisesti arvokkaana kosteikkona.
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Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI määräisi hallintopakon voimaan Sammalsillansuon
kosteikon ruoppausalueella jo tapahtuneiden (TYLA, ELY) ja tulevaisuudessa mahdollisesti
vielä tapahtuvien vahinkojen ja säädösrikkomusten estämiseksi ja määräisi samalla
vastuulliset hanketahot (TYLA, ELY) korjaamaan kustannuksellaan luonnonympäristölle
syntyneet vahingot Sammalsillansuon luonnonsuojelualueelle laadittavan hoito‐ ja
käyttösuunnitelman (Metsähallitus) mukaisesti ja toimittamaan jatkossa kustannuksellaan
puoluettoman tahon (Kymijoen vesi ja ympäristö ry.) johtaman vedenlaadun seurannan
Sylvöjärvellä tehostetusti niin, että Sammalsillansuon ruoppauksen seurauksia pystytään
todentamaan nyt ja edelleen pitkällä aikavälillä sekä vedenlaadun että erityisen lajiston
osalta.
Asiantuntijayritys Tieokas painottaa kaiken edellä esitetyn perusteella, että Sammalsillansuon
viranomaislähtöisen (Nastolan kunta, TYLA, ELY) ruoppaussuunnitelman toteuttamiseen ei
ole ollut minkäänlaista pakottavaa tarvetta eikä poikkeusperusteita erityisten lajien suojelun
kustannuksella, koska minkäänlaista vakavaa vahinkoa ei voida nykytilasta (ennen 2015)
osoittaa tapahtuneen eikä tapahtuvan. Päinvastoin, Sammalsillansuon kosteikon
häiriintymätön luonnontila tuottaa tulevaisuudessa tärkeitä, korvaamattomia
ekosysteemipalveluja.
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Sammalsillansuon ruoppaushankkeen rahoitusja sen seuraukset
Alkuvaiheen etenemisen laukaisi mahdollisuus käyttää ulkopuolista rahoitusta Sammalsillansuon
ruoppaushankkeen toteuttamiseksi. Nastolan tekninen lautakunta päätti 2014‐02‐11 kunnan
osallistumisesta Sammalsillansuon ruoppaamiseen.
Tiedon mukaan ruoppaushankkeen ensimmäisen toteutusvaiheen (2014–2015) rahoitusosuudet
olivat: Nastolan kunta 15000 €, Hämeen ELY‐keskus 22000 € ja Nastola‐seuran talkootyö 19000 €,
yhteensä 56000 €. Jatkoruoppauksen 2017 kustannuksista ei ole julkista tietoa.
Huomiota kiinnittää ELYn merkittävä osallistuminen hankkeen rahoittamiseen suurimmalla osuudella.
Se jo yksin tekee ymmärrettäväksi, että myöhemmissä vaiheissa ELY ei kerta kaikkiaan voinut tunnustaa
erehtyneensä miltään osin Sammalsillansuon ruoppaushankeen arvioinnissa, ei myöskään vesi‐ ja
luonnonsuojelusäädösten rikkomisen osalta.
ELY viranomaisena oli kirjaimellisesti pukki kaalimaan vartijana. ELYllä oli oma lehmä ojassa,
Sammalsillanojassa kuten Peltokallion tilan naudoilla, toimihan Sammalsillansuon rajanaapuri Nastolan
teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehenä kunnan
luottamusmiehen asemassa virkavastuulla ruoppaushankeen keskiössä karjatilan polttopuuhankinnan ja
niittyjen muta‐maanparannuksen tavoittelussa.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI tutkii ELYn viranomaistoiminnan tämänkin osan: ELYn pitäisi
olla ruoppaushanketta valvova viranomainen – hankkeen asianosaisena rahoittajana, mikä on mahdoton
yhdistelmä. ELY on tietoisesti virkavastuulla toiminut väärin ja kaksoisroolissa ja rikkonut hyvää
hallintotapaa.
ELYn osalta kaksoisroolissa, toisaalta rahoittajana ja toisaalta valvontaviranomaisena, tulee tällöin
arvioitavaksi hallintolain 28 §:n 1 momentin mukainen esteellisyys syystä,
(7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Hallintolain 2:6 (Hyvän hallinnon perusteet) oikeusperiaatteiden mukaan "Viranomaisen ... toimien on
oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava
oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia."
Asiantuntijayritys Tieokas katsoo, että Sammalsillansuon ruoppaushankeessa ELY on sotkenut
ottamansa rahoittajan ja valvontaviranomaisen tehtävät keskenään sellaisella tuloksella, että
rahoittajan roolissa ELY on käset selän taakse sidottuina täydellisesti laiminlyönyt
valvontaviranomaisen velvoitteensa sellaisin seurauksin, mitkä tarkasti ilmenevät myöhempänä tässä
asikirjassa mm. luonnonsuojelulain 49 §:n erityisten lajien suojelua koskevien määräysten
noudattamisen valvontana ja tarvittaessa oikeudellisena puuttumisena.
Vähin ratkaisu välttää valvontaviranomaisen jääviys olisi ollut antaa tehtävä esimerkiksi Kaakkois‐
Suomen ELY‐keskukselle, toimijalle Kymijoen vesistössä, minkä osa Sammalsillansuon–Sylvöjärven
hankealue on. Vaikka ei korppi korpin silmää noki, tunnen pitkältä ajalta Kaakkois‐Suomen
ympäristökeskuksen–Elyn luotettavana luonnonsuojelun edistäjänä, jonka kanssa toimien lopputulos
olisi voinut olla toisenlainen.
Lisäksi Sammalsillansuon rajanaapurin Peltokallion omistaja, Nastolan teknisen lautakunnan
puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, kunnan luottamusmies virkavastuulla oli
Asiantuntijayritys Tieokkaan mielestä esteellinen virkamiehen asemassa hallintolain 28 §:n mukaan
Sammalsillansuon ruoppaushankkeen 1) asianosainen, jolle hankkeen toteuttamisesta oli 3)
odotettavissa erityistä hyötyä, minkä hyödyn Asiantuntijayritys Tieokas on täydellisesti kuvannut
tässä asiakirjassa.
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YHTEENVETO OIKEUDELLISISTA VAATIMUKSISTA
Kaikesta tässä asiakirjassa esitetystä päätellen viranomaistoiminta eri vaiheissaan on ollut
ilmiselvästi yksissä tuumin huolellisesti suunniteltu varmistamaan Sammalsillansuon
ruoppaus siten, ettei kukaan pääse vaikuttamaan suunnitteluun, valmisteluun eikä
ruoppaukseen eikä etenkään vaarantamaan ulkopuolisen rahoituksen käyttöä määräaikana.
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 Sammalsillansuon ruoppaushanke kaikin keinoin tavalla, minkä ainoa pyrkimys
on ollut tehdä mahdottomaksi kansalaisen tai järjestön puuttua millään tavoin luonnolle ja
asukkaille vahingollisen lopputuloksen syntymiseen.
Lisäksi Nastolan kunnanviraston teknisessä toimessa arvioitiin, että vastuut vaikka
minkälaisesta toiminnasta raukeaisivat siihen, että kunta yhdistyy/yhdistyi vuoden 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 aikoinaan
valitettavan tuttua, eikä näin tietenkään saa käydä lopullisesti.
AsiantuntijayritysTieokas vetoaa AVIin kaiken tässä asiakirjassa esitetyn perusteella
oikeuden saamiseksi nimenomaan vesi‐ ja luonnonsuojelulain ilmiselviin rikkomuksiin, joihin
yksikään asianosainen viranomainen ei missään vaiheessa ole puuttunut, jolloin he ovat
mielestäni tietoisesti toimineet säädösten ja virkavelvollisuuksiensa vastaisesti.
Tämän asiakirja‐aineiston mukaisesti on AsiantuntijayritysTieokas näyttänyt toteen, että
ruoppaustahot Nastolan kunta/Lahden kaupunki, 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 määräaikana seurauksista
piittaamatta.
Näin toimien Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokasta kosteikkoa on ruopattu
tärkeimmistä osistaan ja Sylvöjärven vesi pilattu vuosikymmeniksi luonnosta ja asukkaista
piittaamatta viranomaistoimin ympäristökatastrofin asteelle toistaiseksi ilman mitään
vastuuseuraamuksia vesi‐ ja luonnonsuojelusäädösten perusteella – Suomessa, minkä pitäisi
olla oikeusvaltio.
Asiantuntijayritys Tieokas katsoo, että Sammalsillansuon kosteikon ruoppaussuunnitelma on
nykyisessä muodossaan lainvastainen (muun muassa vesilaki 3 luku 2 § sekä luonnonsuojelulaki
49 § / luonto‐ ja lintudirektiivi) eikä sitä tule hyväksyä tällaisenaan toteuttavaksi, vaan pitää
laatia riittävällä asiantuntemuksella (esimerkiksi Metsähallitus ja Kymijoen vesi ja ympäristö
ry.) Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen hoito‐ ja käyttösuunnitelma sekä Sylvöjärven
vesiensuojelusuunnitelma linkin http://www.tieokas.fi/AVI.pdf s. 70‐74 ja 84‐95 perustelujen
mukaisesti varmistaen, että suunnitteluun osallistuvat nykyisten hallintosäädösten pohjalta
kaikki Sylvöjärven jakokunnan osakkaat, joita on useita satoja.
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Asiantuntijayritys Tieokas katsoo olevansa myös hallintopakkohakemuksen tekijänä
asianosainen eli henkilö, jonka etua, oikeutta tai velvollisuutta asia koskee ja johon päätös
kohdistuu, jonka oikeuteen ratkaisu välittömästi vaikuttaa ja joka on päätöksen välittömässä
vaikutuspiirissä (hallintolaki (434/2003) 11 § ym.). Lisäperusteluja on linkissä
http://www.tieokas.fi/AVI.pdf s. 12‐20.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI käsittelee myös Nastolan kunnan päätösmenettelyn
2014‐02‐11 Sammalsillansuon ruoppauksesta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin asianosaisten
suhteen, koska oikeudellisesti päätös on laiton. Päätös syntyi virheellisessä järjestyksessä
puheenjohtajan, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehen ollessa esteellinen.
Tietämättömyydestä tai ymmärtämättömyydestä ei ollut kysymys, koska ao. Sylvöjärven
osakaskunnan toimitsijamies on toiminut pitkään valtuutettuna ja teknisen lautakunnan
jäsenenä ja puheenjohtajana. Kysymys oli puhtaasti huomattavan oman edun tavoittelusta.
Tässä asiassa kaikki osapuolet pelasivat yksissä tuumin yhteen säädöksistä piittaamatta.
Esimerkiksi Asiantuntijayritys Tieokas ei voinut puuttua menettelyyn, koska silloin vielä ei ollut
tarkoin tiedossa, millaisen ja miten suuren hyödyn ko. puheenjohtaja lopulta allashankkeesta
saisi. Virkavastuulla toimivan luottamushenkilön virhe paljastui vasta altaiden
ruoppausvaiheessa ja niiden valmistuttua.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI tutkii, miten viranomainen, hankeisäntä Nastolan
kunta koko valmistelu‐ ja toteutusajan 2013‐2015 (Lahden kaupunki 2016 alkaen) salasi
Uudenkylän asukkailta tiedot oman lähijärvensä ruoppauksesta. Maanomistaja Nastolan kunta
on tietoisesti rikkonut hyvää hallintotapaa (esim. MRL 62 §) tiedottaa asukkaita merkittävästä
kunnallisesta hankkeesta, mikä kohdistuu laadittavana olevan Uudenkylän osayleiskaavan
tärkeään, asukkaita erityisesti kiinnostavaan osaan.
Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokkaan kosteikon luonnonsuojelullinen merkitys oli
yleisesti ja myös ELYn tiedossa viimeistään samanaikaisesti ruoppaushankkeen valmistelun
kanssa edenneen Uudenkylän osayleiskaavan sisällössä; vrt. 5 Julkisuus.
Tästä tietoisuudesta huolimatta ruoppausta valmistellutta TYLAa ja ELYä voidaan epäillä
yksissä tuumin tehdystä tietoisesta eli siis törkeästä viranomaisen menettelytapavirheestä,
kun tiedettyjä luonnonarvoja ei etettu lainkaan huomioon. ELY tiesi ruoppaushanketta
rahoittaessaan kaikin tavoin Sammalsillansuon kosteikon merkityksen valtakunnallisesti
arvokkaana, luonnonsuojelualueeksi esitettynä kohteena, mikä oli ollut julkinen jo virallisesti
2008 alkaen monin tavoin monesta myöhemmästä yhteydestä ruoppauksen valmistelun
alkaessa ja aikana.
ELYn ja TYLAn täytyi ehdottomasti ymmärtää ja tietää, millaiseen monimuotoisuuden
miinakenttään virastot olivat astumassa ja lopulta astuivat Sammalsillansuolla, missä
luonnonarvot olivat aivan eri maailmasta kuin niiden tavanomaisella toiminta‐alueella,
esimerkiksi Lahden Vesijärven rannoilla kaivettaessa pelto‐ojien päähän tavanomaisia
laskeutusaltaita ympäristöissä, missä ei ole erityisiä monimuotoisuusarvoja.
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POIKKEAMIA RUOPPAUSSUUNNITELMASTA
Lahden vesiviranomaisen (TYLA) vakuutteluista huolimatta 2015–2017 tehdyt
Sammalsillansuon ruoppaukset poikkesivat monelta olennaiselta osin viranomaisille
AVI ja ELY esitetyistä suunnitelmista ja ruoppauksen jälkeisistä lausumista, mitkä
Asiantuntijayritys Tieokas seuraavassa oikaisee todenmukaisiksi.
Suunnitelma: vesikasvillisuuden kehittyminen altaisiin
TYLA: Matalan veden kosteikkoalueet kaivetaan erillisiksi altaiksi [, joihin] annetaan
muodostua vesikasvillisuutta, ennen kuin niihin ohjataan virtausta. Kasvillisuuden
muodostumista seurataan vuosi kerrallaan. Toisen vaiheen töiden aikataulu määräytyy
kasvillisuuden muodostumisen perusteella. Kasvillisuuden lisäännyttyä 1‐3 vuoden kuluttua
kosteikko viimeistellään. Vesi ohjataan kiertämään kosteikossa riittävän kasvillisuuden
muodostuttua matalille alueille.
Toteutus (kuvat)
Lietettä siivilöivän kasvillisuuden kehittymisodotus oli hankkeen vesiensuojelullinen
kulmakivi, mikä petti täydellisesti. Jatkoruoppauksessa suunnitelmasta poikettiin
luonnonympäristölle tuhoisalla tavalla kaikkien altaiden kohdalla: yhteenkään altaaseen ei
ollut kehittynyt minkäänlaista kasvillisuutta ennen jatkoruoppausta. Matalat vesialtaat (3 ja
1) ja syvä vesiallas (2) yhdistyivät kanaviin käytännössä jo viikon kuluessa ruoppauksesta,
kun kaivukatkot jätettiin liian mataliksi ja vesi murtautui niiden läpi mataliin altaisiin jo
ennen talven tuloa ja lopullisesti kevättulvassa 2016.
Mataliin altaisiin (vas. allas 6), syvistä
tietysti puhumattakaan, ei muodostunut
vesikasvillisuutta lainkaan TYLAn
lupaamassa kahdessa kasvukaudessa.
Lupaus tosin oli ennaltakin arvioiden
epärealistinen. Syy on biologisen
mahdottomuuden lisäksi todennäköisesti
myös se, että altaat kaivettiin
paniikinomaisessa kiireessä joulukuun
2015 pimeässä liian syviksi päätellen
mm. valtavista mutamassoista altaiden
rannoilla.
Kuva 2017‐05‐23 Markku Sakari Meriluoto.
Näkyvää kasvillisuutta altaisiin ei todennäköisesti tule muodostumaankaan ennen kuin
vuosikymmenten kuluttua, aivan kuten vuoden 1960 ruoppauksen jälkeen. Siten matalien
altaiden vesiensuojelullinen tarkoitus "siivilänä" ei toteudu lainkaan. Jos näin todella käy,
koko Sammalsillansuon ruoppaushanke on epäonnistunut jo lähtökohdassaan antaa
vesikasvillisuuden muodostua mataliin altaisiin, ennen kuin niihin ohjataan virtausta.
TYLA‐suunnittelu on johtanut hanketta arvioivia ympäristöviranomaisia harhaan ja ruoppaus
on romuttanut keskeisimmän vesiensuojelutavoitteen heti alkuunsa, syynä kiire käyttää
ruoppaustyön rahoitus ennen määräajan umpeutumista vuoden 2015 lopussa.
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Ruoppaus samentaa veden pitkäksi ajaksi, jopa jälleen kuten 1960 vuosikymmeniksi,
Sylvöjärven vesistössä, missä matalan veden hidas vaihtuvuus aiheuttaa luonnon ja sen
toiminnan sekä virkistysedellytysten vahingollista muuttumista mm. Uudenkylän yleisessä
uimarannassa ja kalastuksessa VL 3:2:n aina luvanvaraisen vesitaloushankkeen mainitsemalla
tavalla.
Kun Sammalsillansuo nyt revitään/revittiin jatkoruoppauksella lopullisesti auki, tehtiin sama
jättiläisvirhe kuin 1960: peltojen liiat keinolannoitteet, nauta‐ ja sikatalouden lietteet sekä
humus ja kiintoaines ryöpsähtävät uudelleen Sylvöjärveen. Uudenkylän ja Pönnölän pelloilla
ei vieläkään ole tehty mitään viljelyteknisiä parannuksia, mitkä voisivat estää uuden
ravinnekatastrofin. Sammalsillansuon jatkoruoppaus 2017 on lopullisesti uuden ekologisen
katastrofin alku kaikkine kauheine seurauksineen, mitkä 57 vuoden ajalta näkyvät
valokuvista ja tutkimustuloksista. Tällaisen ympäristökatastrofin toimeenpani
vesiviranomainen.
Sylvöjärven ongelmien suurin perussyy, mihin altaiden ruoppaus ei tuo minkäänlaista
korjausta, näkyy etelänpuolisilla laajoilla Uudenkylän ja Pönnölän peltoalueilla, kanavien
alkulähteillä. Leveitä suojakaistoja ei ole perustettu edes vuosikymmenten
ravinnekuormituksen jälkeen. Keinolannoituksen liikaravinteet ja muu liete valuvat
Sylvöjärveen. Sammalsillansuon jatkoruoppaus 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, ja
tähän luottaen pieni piiri pellonomistajia on toiminut täysin itsekkäästi kaikki Sylvöjärven
vesistön käyttäjät tietoisesti unohtaen periaatteella "Sylvöönhän se moska menee".
Suunnitelma: ruoppaustyön sujuminen suunnitellusti
TYLA: Hankkeen ensimmäinen vaihe valmistui joulukuussa 2015 ja työt toteutettiin
suunnitelman mukaisesti.
Toteutus
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 valot leiskuen pimeällä
Sammalsillansuolla suurpiirteisesti, matalat altaat todennäköisesti liian syviksi. Puuston
raivaus jäi pahasti kesken, joten muta läjitettiin korkeiksi valleiksi reunakoivikoiden päälle.
Kuvaselostuksista voidaan päätellä, että työtä ei toteutettu likimainkaan suunnitelman
mukaisesti tai sitten suunnitelma oli kelvoton. Erityisen lajiston tuhotuista elinympäristöistä
voidaan tehdä alustavia arvioita vasta tulevaisuudessa.
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Suunnitelma: ruoppaustekniikan vesistövaikutukset
TYLA:Kaivutyöt toteutettiin käytännössä kokonaan erilliskaivuina, jolla saatiin minimoitua työn
aikaiset vesistövaikutukset.Kosteikkoon kaivetut kaksi syvän veden allasta vähentävät jo tällä
hetkellä vesistökuormitusta lähinnä kiintoaineksen osalta.
Toteutus
Lausuma on perätön. Syvät altaat 2 ja 4 ruopattiin suoraan Sammalsillanojan ja Ristolanojan
vanhaan kanavaan eikä suinkaan erilliskaivuna. Vesi kulkee syvän altaan läpi ja vie
Uudenkylän ja Pönnölän peltoaukeilta liettyneet ravinteet sekä ruoppauksen irrottaman
humuksen ja kiintoaineksen saman tien suoraan Sylvöjärveen. Altaat vähentävät jo tällä
hetkellä vesistökuormitusta lähinnä kiintoaineksen osalta – totuudenmukaisesti sanoen
kysymys on ruoppauksen irrottamista aineksista, ei suinkaan muualta tulevista, eli TYLAn
mukaan ruoppauksessa yritetään korjata ruoppauksen itsensä aiheuttamia vahinkoja.
Automaattinen sähköpumppu syöksee vettä Länsikosteikosta Sammalsillanojan kanavan
syvään altaaseen 2. Rämettynyt kapea ja matala Sammalsillanojan kanavan lasku‐uoman suu
muodosti tulpan, mistä vesi levisi jo ensimmäisenä keväänä 2016 molemmin puolin mataliin
altaisiin 1 ja 3 läpi heiveröisten kaivukatkojen. Ruoppauksessa muta läjitettiin kiireessä
molemmin puolin allasta suoraan koivikon päälle. Korkeista, jyrkkäreunaisista
läjityspenkereistä ja pohjasta irronneet humus ja kiintoaines kulkeutuivat alusta alkaen
saman tien eteenpäin Sammalsillanojan veden mukana Sylvöjärveen. Kaivurin telaketjujen
jäljet nousivat vedestä mutelikolle todistaen, miten kone on möyrinyt vedessä edestakaisin ja
aiheuttanut runsaasti liettymistä ja samentumista toisin kuin allassuunnitelmassa
vakuutettiin tavoitellun mutta kiireen vuoksi tekemättä jääneen kaksivaiheisen kaivun
tuloksena.
Syvät altaat ruopattiin 2015 tuhoisasti yhdessä vaiheessa kiireen vuoksi Sammalsillanojan
kanavan ja Ristolanojan kanavien levennykseksi ilman hankesuunnitelmassa mainittua
pyrkimystä välttää työn aikaista veden samentumista. Päinvastoin, ruoppauksen seurauksena
kanavien samentuminen oli maksimaalista, kun rantojen löyhistä, korkeista jyrkistä
mutapenkereistä ja läjitysalueilta irtosi sateissa humusta ja kiintoainesta, mikä virtasi
kanavissa suoraan Sylvöjärveen.
Paniikinomaisessa kiireessä, kun ruoppaustyö oli saatava tehdyksi 2015 loppuun mennessä,
ruoppaaja työskenteli myös yön pimeydessä ja työvalo loisti pitkin Sammalsillansuon alueen
koivikoita. Altaiden rantakoivikot jäivät raivaamatta ja ruoppaaja kauhoi mudan korkeaksi
jyrkäksi valliksi puiden juurelle, kuten Sammalsillanojan kanavan molemmin puolin.
Heikkokin virtaus kuljetti saman tien ruoppauksen jälkeen vedessään kaiken
ruoppausalueelta liettyvän humuksen, kiintoaineksen ja ravinteet.
Vesi mursi vielä syksyn 2015 ja viimeistään kevään 2016 aikana kaivukatkot ja purkautui
mataliin altaisiin 1 ja 3. Näin petti suunnitelma, minkä mukaan matalat altaat yhdistettäisiin
ruoppausalueeseen vasta kasvillisuuden kehityttyä niihin parin kolmen vuoden kuluessa.
Kuten on nähty, kasvillisuutta ei kehittynyt ja koko allasalue joutui välittömästi
vedenkorkeuden vaihtelun piiriin, kun vesi tunkeutui kaivukatkojen läpi. Tunkeutuminen
voimistui viimeistään keväällä 2016, kun kapea ja matala Sammalsillanojan kanavan suu
muodosti tulpan virtaukselle ja vesi levittäytyi vähäisten kaivukatkojen yli mataliin altaisiin.
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Hankesuunnitelma perustui monelta kohdin toiveajatteluun ja todellisten seurausten
katteettomaan kaunisteluun, kuten on osoitettu.
Altaiden ruoppaus ei poista Sammalsillansuon tulvia, ei kesällä eikä talvella, sillä
vedenkorkeuden säätävät luonto ja Mankalan voimalaitos, ei ruoppaaja. Sammalsillan
kosteikko laajeni 2010‐luvulla länsipuolen tulvivalle pellolle korkeuskäyrää kohti.
Laajenemisalue, Länsikosteikko, erottuu rehevänä kasvustona.
Suunnitelma: ruoppauksen tekninen toteutus
TYLA: [Syvien] altaiden kaivaminen [kanavien varteen] aloitetaan kuivan maan puolelta ja
vasta lopuksi puhkaistaan kaivantoa ja ojaa erottava kannas ja ruopataan ojanpohja.
Menettelyllä pyritään välttämään työn aikaista samentumista.
Toteutus
Ruoppaussuunnitelmassa kerrottiin syvä allas 2 ruopattavan Sammalsillanojan kanavan
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 tärkeää Sammalsillanojan kanavan syvää allasta 2 ei suinkaan kaivettu
"kuivan maan" puolelta, koska alueella ei ole kuivaa maata, vaan pelkkää kosteikkoa.
Ruoppaus tehtiin Sammalsillanojan sivulta kahdesta suunnasta: länsipuolelta osaksi
koivikkoiselta turvekankaalta, entiseltä suolta, ja pääosaksi Länsikosteikoksi muuttuneelta
tulvavaikutteiselta entiseltä pellolta, itäpuolelta koivikkoiselta turvekankaalta, entiseltä
suolta. Tältäkin osin allassuunnitelmassa puhutaan perättömiä.
Edelleen ruoppaussuunnitelmassa mainitaan, että vasta lopuksi puhkaistaisiin kaivantoa ja
Sammalsillanojaa erottava kannas ja ruopattaisiin ojanpohja. Paniikinomaisen kiireen vuoksi
näin ei tehty, vaan syvä allas 2 ruopattiin suoraan Sammalsillanojan kanavan uomaan
valtaveden pohjaa kahden puolen ruopaten.
Ruoppauksen seurauksena muodostui kapeamuotoiseen syvään altaaseen 2 eli
Sammalsillanojan kanavaan pitkä rantaviiva. Siitä ja altaan pohjasta alkoi jo ruoppauksen
aikana liettyä vapaasti Sammalsillanojan kuljetettavaksi Sylvöjärven vesistöön runsaasti
ravinteita, humusta ja veden kyllästämää hienojakoista kiintoaineista. Ruoppaussuunnitelman
kuvaus työn kaksivaiheisesta järjestelystä osoittautui perättömäksi, koska ruoppaus piti
paniikinomaisen kiireesti saada kerralla valmiiksi, jotta rahoitusaika ei umpeutuisi.
Molemmat ruoppaussuunnitelmassa 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.
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Molemmat em. kaivukatkot jäivät niin mataliksi, että syvän altaan 2 ruoppauksen
valmistuttua sen läpi kulkevan Sammalsillanojan kanavan virtaus – kun vesi vielä kohosi
loppuvuoden 2015 aikana ja etenkin keväällä 2016 – tunkeutui heiveröisen kaivukatkon läpi
mataliin altaisiin 1 ja 3, mitkä siis joutuivatkin välittömästi Sammalsillanojan kanavan veden
vaikutuksen piiriin heti ruoppauksen valmistuttua eikä vasta parin vuoden kuluttua
"kasvillisuuden kehityttyä" – onhan jo todettu, että kasvillisuutta ei ole kehittynyt.
Ruoppaussuunnitelma ja sen tekninen toteutus ovat osoittautuneet monin tavoin
Asiantuntijayritys Tieokkaan alkuperäisen kritiikin mukaisesti epäonnistuneiksi, perättömiksi
ja vahingollisiksi. Vesiensuojelun kauniit tavoitteet ovat olleet vain sanahelinää sen
varmistamiseksi, että ympäristöviranomaiset eivät puuttuisi ruoppaussuunnitelman ennalta
ilmiselviin epäkohtiin eivätkä vaatisi lupamenettelyä, missä kritiikki olisi ajoissa kohdentunut
suunnitelman laillisuus‐ ja teknisiin perusteisiin.
Suunnitelma: ruoppauksen vaikutukset lajistoon ja luonnonympäristöön
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.
Toteutus
Rinnakkaiskuvat ruoppaussuunnitelmasta osoittavat, miten direktiivilajien viitasammakon,
kurjen ja saukon lisääntymis‐ ja levähdyspaikat 2014 Asiantuntijayritys Tieokkaan
havaintojen mukaan (punaiset ympyrät) sijoittuivat suoraan altaiden ruoppaus‐ ja
läjitysalueille. Suunnitelmaa toteutettiin joulukuussa 2015 tällä tavalla altailla 3 ja 6
Lietelammien ydinalueella, missä seuraavassa kuvattavalla tavalla ruopattiin ylös Tieokkaan
havaitsemat direktiivilajien viitasammakoiden ja kurjen elinympäristöt LsL 49 §:n vastaisesti.
Kurjen pesäpaikka sijaitsi 2014 Sammalsillansuon Lietelammien veden peittämällä
ydinalueella Kuoppalanojan ja Ristolanojan kanavien suupuolella altaan 3 ruoppaus‐ ja
läjitysalueella, samalla myös viitasammakkoyhdyskunnan ja joutsenen laajalla elinpiirillä,
missä on vetistä, osaksi kasvipeitteistä allikkoa, mikä on luoksepääsemätöntä ja soveltuu
erinomaisesti kaikille näille lajeille.
"Avara kosteikkomaisema" laajoine paljaine altaineen ja pitkospolkuineen pelottaa
vuorenvarmasti kaikki arat lintulajit, etenkin kurjen ja joutsenen, pesimästä enää
Sammalsillansuolla, kun entinen suojaisuus on tyystin hävitetty. Vesiviranomainen ei näemmä
lainkaan tunne näiden lajien elinympäristövaatimuksia. Valokuvat ennen ja jälkeen todistavat
ruoppaustuhon kohdentuneen juuri näiden lajien elin‐ ja pesimäympäristöön
luonnonsuojelulakia rikkoen.
Lisäksi elinvoimaisen viitasammakkoyhdyskunnan tuhoutuminen altaiden ruoppauksessa
täydellisesti on yksiselitteisesti ympäristörikoksena rangaistava teko LsL 49 §:n mukaisesti.
– Kuvaselostukset tähän osioon löytyvät asiakirja‐aineiston asianomaisista yhteyksistä.
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JOHDANTO
Lahden Sylvöjärven eteläosassa sijaitseva Uudenkylän Sammalsillansuo on
valtakunnallisesti arvokas kosteikko, Nastolan pitäjän monimuotoisuudeltaan
merkittävin luonnonsuojelualue. Kuitenkin Sammalsillansuon kosteikko on vuosina
2013–2017 monin tavoin tuhottu ruoppaamalla ja uhanalaisten lajien elinympäristöä
vahingollisesti muuttamalla.
Asiantuntijayritys Tieokas on tapahtumien eri vaiheissa yrittänyt kaikin keinoin keskeyttää ja
estää Sammalsillansuon kosteikon tuhoamisen, koska koko ruoppaushanke on turha ja
luonnolle vahingollinen. Tämä vaikuttamisen historia on AVIn ja muiden viranomaisten
tiedossa tarkasti.
Sammalsillansuon kosteikon parhaiten tunteva Asiantuntijayritys Tieokas painottaa, että
Sammalsillansuon ruoppaukseen ei ole ollut minkäänlaista pakottavaa tarvetta eikä
poikkeusperusteita erityisten lajien suojelun kustannuksella, koska mitään vakavaa vahinkoa
ei voida osoittaa tapahtuneen eikä tapahtuvan ennen ruoppausta vallinneesta luonnontilasta.
Päinvastoin, Sammalsillansuon kosteikon tähänastinen häiriintymätön luonnontila on
tuottanut ja olisi tulevaisuudessa tuottanut tärkeitä, korvaamattomia ekosysteemipalveluja.
Kaiken tässä asiakirjassa esitetyn aineiston mukaan viranomaistoiminta eri vaiheissaan on
ollut suunniteltu varmistamaan Sammalsillansuon ruoppaus siten, ettei kukaan, eivät edes
todelliset asianosaiset, pääse vaikuttamaan suunnitteluun, valmisteluun eikä toteutukseen
eikä etenkään vaarantamaan ulkopuolisen rahoituksen käyttöä ruoppaukseen määräaikoihin
mennessä.
Kuvattu viranomaistoiminta (Nastolan kunta/Lahden kaupunki, TYLA, ELY) ja sen
tähänastinen oikeudellinen käsittely loukkaa syvästi Asiantuntijayritys Tieokkaan kansalaisen
näkemystä oikeudenkäytön vaatimuksista silloin, kun säädösrikkomuksia kiistattomasti
toteen näyttäen on tapahtunut, vaikka viranomaiset ovat jättäneet ottamatta kantaa ja
puuttumatta rikkomuksiin. Koko viranomaistoiminnan ketju on alusta alkaen tähdätty vain
toteuttamaan ruoppaushanke kaikin keinoin tavalla, minkä ainoa pyrkimys on ollut tehdä
mahdottomaksi kansalaisen puuttua millään tavoin luonnolle ja asukkaille vahingollisen
lopputuloksen syntymiseen.
Lisäksi Nastolan kunnan teknisessä toimessa arvioitiin alun alkaen, että vastuu vaikka miten
arveluttavasta toiminnasta esimerkiksi kaavoituksessa raukeaisi siihen, että kunta
yhdistyy/yhdistyi vuoden 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 tuttua. Näin ei tietenkään saisi käydä
lopullisesti.
Tämän asiakirjan mukaisesti AsiantuntijayritysTieokas näyttää toteen, että hanketahot ovat
toimineet yksissä vakain tuumin ja Nastola‐seura tietämättömyyttään ja
ymmärtämättömyyttään luonnonarvoista ja osallisista asukkaista piittaamatta
tarkoitushakuisesti ja säädösten vastaisesti ainoana tavoitteena kiireesti saada
hankemääräraha käytetyksi määräaikoihin mennessä.
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Asianosaisuus, luvanvaraisuus ym. eivät vaikuta lainkaan siihen, että Sammalsillansuon
valtakunnallisesti arvokasta kosteikkoa on ruopattu ja Sylvöjärven vesi pilattu
vuosikymmeniksi luonnosta ja asukkaista piittaamatta viranomaistoimin
ympäristökatastrofin asteelle toistaiseksi ilman mitään vastuuseuraamuksia.
Asiantuntijayritys Tieokas korostaa luonnonarvojen ohella kulttuurisia merkityksiä.
Sylvöjärven Sammalsillanlahden rannalla sijaitsee kaksi merkittävää rakennuskokonaisuutta,
joiden tulevaisuutta Sylvöjärven veden pilaantuminen Sammalsillansuon ruoppauksen
seurauksena uhkaa tärvellä.
Sammalsillanlahden länsirannalla sijaitsee Toivonojan kartano, valtakunnallisesti arvokas
rakennettu kulttuuriympäristö. Omistajat Liisa ja Jorma Ollila ovat yksityisesti kunnostaneet
kartanon ympäristöineen asunnoksi ja nähtävyydeksi Sylvöjärven kulttuurimaisemaan, minkä
rantojen ekologista hoitoa kartano aktiivisesti tukee.
Sammalsillanlahden itärannalla on Manna‐yhteisön hoiva‐ ja palvelukoti, entinen Nastolan
vanhainkoti. Lahden kaupungissa merkittävän palvelukokonaisuuden kehittämiseksi on
vireillä hanke "Esteetön Elinkaarikylä". Se sisältää alueelle uusia asukkaiden palvelumuotoja,
mitkä tukeutuvat monin tavoin Sylvöjärven rantojen käyttöön.
Asiantuntijayritys Tieokas on yksityisenä toimijana tehnyt 2013–2017 kaiken mahdollisen
Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueen pelastamiseksi ympäristötuholta.
Yli vuosi ennen ensimmäistä ruoppausvaihetta Asiantuntijayritys Tieokas esitti AVIlle laajasti
perustellun pyynnön Sammalsillan alueen asettamisesta toimenpidekieltoon. Siihen
mennessä vain Nastola‐seura oli tietämättään ja ymmärtämättömyyttään raivannut talkoilla
uhanalaisia luontotyyppejä.
AVI ilmoitti, että [lyhentäen] "AVIlla ei ole toimivaltaa antaa etukäteen toimenpidekieltoja.
Vesilain ja luonnonsuojelulain valvontaviranomainen on ELY, joka myös arvioi, tarvitseeko
jokin toimenpide luvan ja tarvittaessa edellyttää luvan hakemista AVIlta. Jos lain määräyksiä
on rikottu, rikkomuksen tai laiminlyönnin oikaisemiseksi voidaan hakea hallintopakkoa
AVIlta. – Ei ainakaan voida väittää, etteikö Asiantuntijayritys Tieokas olisi ollut ajoissa
liikkeellä ja huolestunut Sylvöjärven ja Sammalsillansuon tulevan luonnonsuojelualueen
kohtalosta.
Luontoselvitysten ja suunnitelmamuutosten jälkeen Asiantuntijayritys Tieokas esitti AVIlle
uudelleen laajennetuin perusteluin pyynnön Sammalsillansuon asettamisesta
toimenpidekieltoon, koska ruoppausalueen raivaustyöt oli tuolloin aloitettu. AVI siirsi
pyynnön ELYn käsiteltäväksi. Vastuuviranomaisen ELYn luonnonsuojelun asiantuntijat
tarkastelivat hanketta uudelleen ja katsoivat yhä, että hanke ei edellytä vesilain mukaista
lupaa eikä riko luonnonsuojelulakia.
Sen jälkeen 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. Kuitenkin ELY oli koko ajan joutunut lukemaan kaikki
Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämät perinpohjaiset vastakkaiset perustelut ja etsimään
niihin omaa käsitystään puoltavia näkökohtia, konsulttia kopioiden.
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Kansalaista kiinnostaa etenkin se, että kahden maakunnan luonnonsuojelun
vastuuviranomainen ELY ei missään valmistelun vaiheessa – kun mitään lopullista ei vielä
ollut tuhottu –ei pyydetyssä katselmuksessa tutustunut Sammalsillansuon valtakunnallisesti
arvokkaaseen kosteikkoon eikä sen luonnonsuojelumerkitykseen alueen parhaan
asinatuntijan opastamana, ei edes sen jälkeen, kun AVI oli siirtänyt asian ELYn käsiteltäväksi
kuin ultimaatumina turvaamistoimien tarpeesta.
Tällainen on ala‐arvoista viranomaistoimintaa ja ilmentää pyrkimystä vältellä sen
paljastumista, miltä pohjalta ELY asiassa kaiken aikaa toimi (kaksoisroolissa) ja miten
tuhoisiin seurauksiin ELYn toiminta siksi johti. Taustalla vaikutti myös Nastolan kunnan
tekninen toimi omine pyrkimyksineen ja käsityksineen, joita ohjasi teknisen lautakunnan
asianosainen puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, ja myötäili tekninen
johtaja. Olen kuvannut asian myös Eduskunnan oikeusasiamiehenvirastolle.
Ruoppaussalueen puusto raivattiin kiireessä pintapuolisesti marraskuussa 2015 ja hankkeen
ensimmäinen vaihe ruopattiin paniikissa joulukuussa 2015 ennen rahoituksen
käyttöoikeuden päättymistä. Jatkoruoppaus tehtiin lokakuussa 2017. Hanke päättyi tällä erää
ja saatiin toteutetuksi teknisesti, tosin säädöksiä monin tavoin polkien ja valtakunnallisesti
arvokas luonnonympäristö tärvellen, kuten tästä asiakirjasta monin tavoin tarkasti ilmenee.
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ASIANOSAINEN
Asiantuntijayritys Tieokas on Sammalsillansuon alueen asianosainen mitä suurimmassa
määrin toimialansa, työnsä, toimintansa ja asuinpaikkansa kautta, jopa enemmän kuin mikään
muu taho.
VL 14:14: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 3:11:n
mukaan asianosainen on hän, jonka oikeutta, etua tai velvollisuutta asia koskee.
Tässä asiakirjassa Asiantuntijayritys Tieokas osoittaa, että valvontaviranomainen ELY on
useassa kohdin laiminlyönyt velvollisuutensa estää tai ainakin rajoittaa Sammalsillansuon
ruoppaushanketta tuottamasta vesi‐ ja luonnonsuojelulainsäädännön rikkomuksia, mikä
tehtävä on kokonaan jäänyt kansalaiselle.
Asiantuntijayritys Tieokkaan toimiala kaupparekisterissä – sama kuin kaikkien luovan työn
tekijöiden (kirjailijat, valokuvaajat, kuvataiteilijat, vapaat toimittajat ym.) eli luokka 90030
Taiteellinen luominen – on olennainen käsiteltävässä asiassa, mutta kokonaan toisin kuin
TYLA ja ELY haluavat ymmärtää.
Toimialaluokitus, mitä ylläpitää Tilastokeskus EU‐standardien pohjalta ja mitä käyttää mm.
verohallinto, edistää tilastotietojen kotimaista ja kansainvälistä vertailtavuutta. Luokkaan
90030 kuuluu itsenäisten taitelijoiden alkuperäisteosten luominen, tässä Asiantuntijayritys
Tieokkaan päätoimialoilta: tietokirjailija / Suomen tietokirjailijat ry., tiedetoimittaja / Suomen
tiedetoimittajat ry., ammattivalokuvaaja / Suomen luonnonvalokuvaajat ry., kaikissa
akkreditoitu jäsen. Esimerkiksi tämä asiakirja on valmisteilla olevan Sammalsilta‐tietoteoksen
olennainen osa.
Kaupparekisteriotteen mukaan Asiantuntijayritys 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 retkielämysten tuottaminen. Kaikkea mainittua Asiantuntijayritys Tieokas on tehnyt ja
tulee tekemään Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueella kokonaan toisin kuin TYLA ja ELY
näyttävät tietävän.
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Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueen merkitys Asiantuntijayritys Tieokkaan
elinkeinotoiminnassa

Syyskuun 2015 lopussa Sammalsillansuon aluetta raivattiin ruoppaussuunnitelman
mukaisesti viitasammakon ym. direktiivilajien elinpiirissä. Maanmittauslaitoksen
maastokarttaan merkittyä virallista pitkospolkua (edessä) tuhottiin ja hakatut puut
kuljetettiin saman tien naapurissa asuvan Nastolan kunnan teknisen lautakunnan
puheenjohtajan, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehen, navetan lämmitystarpeiksi.
Kuva 2015‐10‐14 Markku Sakari Meriluoto.
Kuva osoittaa, että ruoppaushanke on jo tässä alkuvaiheessaan vaikuttanut VL 3:2 (3):n
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.
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Tuore ajoura on raivattu karkealla tavalla Pensasniityn hieskoivikon halki avohakkuualueelle
kohti Sammalsillansuon Viitalampareen–Lietelammien ydintä. 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.
Sylvöjärven–Sammalsillansuon alue on Asiantuntijayritys Tieokkaan asuin‐ ja toimipaikan
lähin ja tärkein luovan työn, tutkimusten ja luontopalvelujen kohde ja sellaisena ensiarvoinen
luonnontilassaan, tulevana luonnonsuojelualueena. Kohteen turmeltuminen vähäisessäkin
määrin, saati yllä kuvatulla tavalla laajasti, voi aiheuttaa sen, että Sammalsillansuon alue ei
enää voisi toimia tarkoituksessaan.
Virkistys‐ ja luontoelämysten kohteen menetys ei koske pelkästään Asiantuntijayritys
Tieokkaan palvelutoimintaa, mikä on valtakunnallisesti, jopa kansainvälisesti tunnettua mm.
yksityisten luontoretkien ansiosta. Sammalsillansuon 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 ruoppaussuunnitelman vuoksi
uhattuina. Vireillä on mm. merkittävän laaja Esteetön Elinkaarikylä –kehittämishanke.
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Sylvöjärven–Sammalsillansuon alue tunnetaan ainutlaatuisella tavalla koko valtakunnassa, se
ei todellakaan ole mikä tahansa paikka.
Sammalsillansuon–Sylvöjärven rantamalta on lähetetty vuosien aikana ja yhä 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 kuten erityyppisiä luhtia on valo‐ ja
elokuvattu koulutusvideoille usean kerran valtakunnalliseen käyttöön. Lintupaikkana ja
elämyskohteena Sammalsillansuon luonnonsuojelualue tunnetaan lisäksi Asiantuntijayritys
Tieokkaan opastamilta linturetkiltä omakohtaisesti Suomen ja maailman kaikkein
arvovaltaisimmissa piireissä kymmenen vuoden ajalta.
Oma lukunsa Sammalsillansuon alueella on Asiantuntijayritys Tieokkaan tähän mennessä 57
vuoden ajan kestänyt havainnointitoiminta. Sinä aikana luonnon ilmiöt on dokumentoitu
kaikissa muodoissaan sanoin ja kuvin tavalla, mille Nastolan pitäjässä ei ole vertaa. Tämän
ansiosta Sammalsillansuon 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 esimerkiksi Ramboll‐konsultin käväisytiedoilla Sammalsillan alueen
kosteikkolinnuista 2015 on vain kevyesti viitteellinen merkitys, vaikka ELY niitä tarkasti
siteeraa, toisin kuin Asiantuntijayritys Tieokkaan havaintoja.
Tämä taistelu Sammalsillansuon luonnonarvojen puolesta tällä tarkkuudella ei edes olisi ollut
mahdollinen ilman vuosikymmenten omaa työtä. Asiantuntijayritys Tieokas omasta eettisestä
ja ammatillisesta lähtökohdastaan on asianosainen ympäristötaistelussa
viranomaistoiminnan virheiden esille tuojana ja asukkaiden ja luonnon oikeuksien vaatijana.
Sen sijaan Nastolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan
toimitsijamies, teki luottamushenkilön asemassa virkavirheen, kun ei jäävännyt itseään
teknisen lautakunnan päätöksenteosta, vaikka omistaa maata Sammalsillansuon
hankealueella ja hankki huomattavia henkilökohtaisia etuuksia karjatalouteensa ruoppauksen
toteuttamisesta.
Tämäkin yksityiskohta kuvastaa, miten viranomaiset, luottamushenkilöt ja muut asianosaiset
toimivat omavaltaisesti allashankkeen eri vaiheissa toistaiseksi vailla vastuuseurauksia, joita
Asiantuntijayritys Tieokas tässä kanteessa hakee.
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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
Sammalsillansuon kosteikon luontoa ja elämää vuosikymmenten ajalta. Näyttelyn avajaisten
ohjelmaan sisältyy opastettu retki uudella luontopolulla. Sylvöjärvi ja Heinolantie liittävät
yhteen Uudenkylän, Toivonojan, Immilän ja Arrajoen kulttuurimaisema‐alueet Sylvöjärven
kulttuurimaisemaksi. 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.
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Tulva on asettunut tukevasti talveksi uhanalaiselle luontotyypille, Pensasniityn koivuluhdalle.
Runsaiden syyssateiden jälkeen jäätynyt tulvakansi säilyy kevääseen asti. Tulva kuuluu
Sammalsillansuon kosteikon luonnollisiin vuodenaikaisvaiheisiin ja lisää monimuotoisuutta.
Tässä paikassa on tehty radio‐ohjelma harvinaisesta talvitulvasta, toimittajana Yleisradion
Luonto‐Suomi ‐ohjelman tuottaja Asko Hauta‐aho ja asiantuntijana kuvaaja.
Kuva 2008‐12‐28 Markku Sakari Meriluoto.

Sammalsillansuon alueen kulttuurisiin merkityksiin kuuluu runsaasti käytetty, nykyiseen
Maanmittauslaitoksen maastokarttaan merkitty talkoopitkospolku, minkä varrella voi
tutustua valtakunnallisesti arvokkaan kosteikon monimuotoisuuteen, tässä Sammalsillanojan
sillalla katseet kohdistettuna Lietelammien ytimeen direktiivilajien asuinalueelle. Tieokas on
järjestänyt opastamiaan tilattuja luontoretkiä Sammalsillan alueella 10 vuoden ajan
valtakunnan korkeimmalle ja kansainväliselle tasolle asti. Tästä paikasta on vastaavia
valokuvia levinnyt ympäri maailman. Kuva 2009‐07‐07 Markku Sakari Meriluoto.
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Kaupparekisterissä luetelluilla Asiantuntijayritys Tieokkaan toimialaan kuuluvilla tehtävillä
on ollut ja on yhä suora yhteys Sammalsillansuon alueeseen, sen luontoon ja tilaan. Yhteys
syntyi jo 1960 eli 57 vuotta sitten, mistä alkaen ensin luonnon‐ ja lintuharrastaja, nykyisin
elinkeinonharjoittaja, on koonnut, kirjoittanut, valokuvannut ja dokumentoinut
Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueen luontotietoja kattavammin kuin kukaan muu.
Kaikki mitä Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueella on tapahtunut ja tapahtuu, vaikuttaa
Asiantuntijayritys Tieokkaan työhön, minkä tuloksena on tekeillä Sammalsilta‐kirja.
Siinä kuvataan tarkasti myös tämä oikeusprosessi kaikkine vaiheineen.
Sammalsillansuon alueen luontoa Asiantuntijayritys Tieokas on käsitellyt monipuolisesti,
ammatillisesti tähänkin asti, kuten tästä asiakirjasta ilmenee. Se osoittaa, että
Asiantuntijayritys Tieokas omasta eettisestä ja ammatillisesta lähtökohdastaan on
asianosainen Sammalsillan alueen tilaan ja tulevaisuuteen, tällä kerralla ympäristötaistelussa
viranomaistoiminnan virheiden esille tuojana ja oikeuden vaatijana luonnolle ja asukkaille.
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 kotinsa 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
57 vuoden aikana kertyneestä ainutlatuisesta aineistosta Asiantuntijayritys Tieokas
valmistelee Sammalsilta‐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 ruoppaushanke 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 alun perin 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 kokonaan eri asia,
allekirjoittanut luonnollisesti yhdistyksen jäsen 1971 alkaen.
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Asiantuntijayritys Tieokas on käytännössä yhden miehen luonnonsuojeluyhdistys
kotiseudullaan ja laajemminkin Iitissä ja Orimattilassa 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 ympäristön suojeluhankkeissa. 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 tähän mennessä
suurin saavutus, kaksiosainen NATURA‐luonnonsuojelualue Iitin–Heinolan Konnivedellä,
yhteensä 229 ha. Ajankohtainen asia on estää Uudessakylässä Huhmarmäen ja Nastolan
kirkonkylässä Montarin kaatopaikkojen rakentaminen arvokkaalle luontoalueelle.
Kansalaistaistelua johtaa Asiantuntijayritys Tieokas (http://www.tieokas.fi/YVA.pdf) ja näinä
päivinä se näyttää johtavan/johti tavoiteltuun tulokseen. 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 kirjan käsikirjoituksessa.
Näissä vuosikymmenten aikana onnistuneissa hankkeissa mikään asianosainen viranomais‐
tai muu yhteistyötaho (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 asi9akirjassa osoitettaviin virheellisyyksiin säädösten
noudattamisessa tai soveltamisessa tai muussa moitittavassa katsannossa, paljolti
asiantuntemattomuudessa ja tosiasioihin perehtymättömyydessä.
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 sääntöjensä 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 nimenomaan Päijät‐
Hämeen lintutieteellinen yhdistys. 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.
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Esitetty viranomaisen 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 tässäkin asiassa edistänyt luonnon‐ ja
ympäristönsuojelua sekä kestävää kehitystä ja toteuttanut osaltaan Sammalsillansuon alueen
suojeluprojektia ja siinä tarkoituksessa antanut asiantuntijalausuntoja, joiden laatu ylittää
suuresti TYLAn ja ELYn tiedon tason, mitä tietysti viranomaisen 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 toisaalla tässä asiakirjassa kuvatut vaihtoehtonsa, kaksi syvää
allasta. Ne sitten rakennettiinkin juuri Tieokkaan esittämiin paikkoihin, tosin paljon
pienempinä, mikä kavensi olennaisesti tavoiteltuja monimuotoisuusvaikutuksia, joita TYLA
kuitenkin mainostaa.
Asiantuntijayritys Tieokas osallistui siis vahvasti suunnitteluun ja sai läpi useita tärkeitä
vesiteknisiä ja luonnonsuojelullisia parannuksia lopulliseen suunnitelmaan
asiantuntemuksellaan, mihin kuuluvat mm. limnologian vuoden mittaiset yleisopinnot H
Asianosainen/esteellinen
TYLA: Nastolan kunnan Tekninen lautakunta teki 2014‐02‐11 yksimielisen myönteisen
päätöksen kosteikon rakentamisesta.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii AVIa ottamaan huomioon, että Nastolan teknisen
lautakunnan puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, teki
luottamushenkilön asemassa viranomaisvastuulla virkavirheen, kun ei jäävännyt itseään
päätöksenteosta. Asianosainen on räikeästi jäävi, koska rajanaapurina omistaa maata
Sammalsillansuon hankealueella. Altaita ruopattiin ja mutaa läjitettiin puheenjohtajan
omistamalle Peltokallion tilalle maa‐aineksen myöhempää maanviljelyskäyttöä varten. Lisäksi
puheenjohtaja sai huomattavia etuuksia ottamalla haltuunsa isot kasat raivauspuustoa
navetan lämmitystarpeiksi.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että asianosaisten kohtelun viranomaisessa pitää olla
tasapuolista ja oikeudenmukaista.
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Sammalsillansuon alueen Pensasniityn uhanalaisen luontotyypin koivuluhdan puustoa on
ajettu Nastolan kunnan teknisen lautakunnan puheenjohtajan, Sylvöjärven osakaskunnan
toimitsijamiehen omistaman Peltokallion tilan pihaan. Ruoppausalueen avohakkuun
yhteydessä raivattiin puutavaran kuljetusta varten ajoura uhanalaisen luontotyypin
koivuluhdan halki Sammalsillantielle. Ajouraa pitkin Nastolan kunnan teknisen lautakunnan
puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies 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, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehen
kostealle niitylle ruoppausalueen viereen.Kuva 2015‐11‐29 Markku Sakari Meriluoto.
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Nastolan kunnan teknisen lautakunnan päätös 2014‐02‐11 Sammalsillan ruoppauksesta
syntyi siis virheellisessä järjestyksessä puheenjohtajan, Sylvöjärven osakaskunnan
toimitsijamiehen ollessa jäävi ja siten estynyt asian käsittelyyn. Tietämättömyydestä tai
ymmärtämättömyydestä ei ollut kysymys, koska ao. Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies
on toiminut pitkään valtuutettuna ja teknisen lautakunnan jäsenenä ja puheenjohtajana.
Kysymys oli puhtaasti huomattavan oman edun tavoittelusta. Vähintään lautakunnan
esittelijän, Nastolan teknisen johtajan olisi pitänyt jäävätä puheenjohtaja päätöksenteosta,
joten myös tekninen johtaja syyllistyi virkavirheeseen.
Vaadin että AVI käsittelee Nastolan kunnan päätösmenettelyn 2014‐02‐11 Sammalsillansuon
ruoppauksesta ja ryhtyy tarvittaviin toimiin asianosaisten suhteen, koska oikeudellisesti päätös
on laiton. Tässä asiassa kaikki osapuolet pelasivat yksissä tuumin yhteen säädöksistä
piittaamatta. Esimerkiksi Asiantuntijayritys Tieokas ei voinut puuttua menettelyyn, koska silloin
vielä ei ollut tarkoin tiedossa, millaisen ja miten suuren hyödyn ko. 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 Asiantuntijayritys Tieokkaan ja tietysti Päijät‐Hämeen
lintutieteellisen yhdistyksen kumoamaton asianosaisen asema tässä esitetyin perustein.
Mainittakoon, että tuolloin toimi vielä myös Nastola luonnonystävät ry., siis paikkakunnan
"virallinen" luonnonsuojeluyhdistys. Sen toiminta on kuitenkin aina ollut täysin hengetöntä ja
ennen kaikkea intressisidonnaista niin ettei yhdistys ole koskaan uskaltanut puuttua
minhinkään merkittävään ympäristön‐ ja luonnonsuojeluasiaan Nastolassa. Tämän tietäen
esimerkiksi kunnan viranomaiset ovat saaneet toimia täysin rauhassa.
Sen sijaan 2005 perustettu Asiantuntijayritys Tieokas on alusta alkaen ollut käytännössä
yhden miehen luonnonsuojeluyhdistys kotiseudullaan Nastolan, Iitin ja Orimattilan alueella
huomattavin saavutuksin, mm. tähän mennessä yhteensä yli 400 hehtaaria lopullisesti
suojeltuja alkuperäisen luonnon alueita.

1
5
JULKISUUS
Sammalsillansuon ruoppauksen hankeisäntä ja maanomistaja Nastolan kunta/Lahden
kaupunki on tietoisesti rikkonut hyvää hallintotapaa (esim. MRL 62 §) tiedottaa
asukkaita merkittävästä kunnallisesta hankkeesta, mikä kohdistuu samaan aikaan
laadittavana olevan Uudenkylän osayleiskaavan tärkeään, asukkaita erityisesti
kiinnostavaan osaan Sammalsillansuohon Sylvöjärvessä.
Aiemmin itsenäisen Nastolan vesiensuojeluyhdistyksen toiminta yhdistettiin Nastola‐seuraan,
mikä puolestaan elvytettiin Asiantuntijayritys Tieokkaan aloitteesta vuosikymmenten jälkeen
2010‐luvun alussa. Sen koommin Asiantuntijayritys Tieokas ei kuitenkaan omista syistään
halunnut osallistua Nastola‐seuran toimintaan. Siksi ei Asiantuntijayritys Tieokas eikä kukaan
muukaan asukas Nastola‐seuran sisäpiirin ulkopuolella tiennyt Sammalsillansuon
ruoppausaloitteesta, mikä alusta alkaen kätkettiin julkisuudelta tietyistä syistä.
Nastola‐seura teki 2013‐02‐04 aloitteen Sammalsillansuon ruoppauksesta tuntien tällöin
hyvin Asiantuntijayritys Tieokkaan esityksen Sammalsillan luonnonsuojelualueesta
http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf, mikä on ollut julkinen
viimeistään 2012‐09‐19 alkaen (lausunto Päijät‐Hämeen maakuntakaavaluonnoksesta).
Ruoppaushankkeen sisäpiirin muutama pellonomistaja ja myös Nastola‐seura, jonka
puheenjohtaja (2016) on kotoisin Sylvöjärven pohjoispäästä Immilästä, katsoivat, että
ruoppaushanke ei onnistu, jos Sammalsillansuolle perustetaan luonnonsuojelualue, siksi
salaaminen. Nastola‐seuran vaikuttimena hankkeessa saattoi olla myös, että seurassa toimii
tunnettuja aktiivimetsästäjiä. Aikoinaan Sammalsillansuolla on todella metsästetty vesilintuja
ja pyydystetty villieläimiä, mitä ehkä haviteltiin nytkin. Metsästys ei tietenkään tule
kysymykseen luonnonsuojelualueella, siksikin salaaminen.
Oman lähijärven Sylvöjärven eteläosan Sammalsillansuon kosteikon ruoppaus koskee
käytännössä koko Uudenkylän asukasyhteisöä ja laajemminkin, sijaitsevathan alueella mm.
yleinen uimaranta, veneranta, matonpesupaikka ja luontopolku sekä Mannakoti palveluineen.
Siitä huolimatta ruoppaus salattiin tiukasti julkisuudelta, Uudenkylän asukasyhteisöltä ja
järjestöiltä. Vasta lokakuussa 2015 asiaa tuotiin hieman esille, kun Asiantuntijayritys Tieokas
oli ankarasti moittinut salailua.
Sammalsillansuon ruoppausta valmisteltiin 2013–2015 ja edelleen 2016–2017 pienen
pellonomistajien piirin tietäen. Sisäpiirin kuului mm. Nastolan teknisen lautakunnan
puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, joka piti koko muun osakaskunnan
tietämättömänä ruoppaushankkeesta. Sisäpiiri sulki omaa etua tavoitellen ruoppaushankkeen
ulkopuolelle rannanomistajat ja muut asianosaiset, yhteensä useita satoja Sylvöjärven
osakaskunnan jäseniä, tavoitteena varmistaa edelleen haitallisten ravinteiden ja lietteiden
valutus pelloilta sekä sika‐ ja nautatiloilta esteettä Sylvöjärveen. Sisäpiiriin kuului myös
muutamia edustajia Nastola‐seurasta.
Kun hankkeen toteuttamiseksi saatiin ulkopuolista rahoitusta, syntyi tarve pitää
laajavaikutteinen ympäristönmuutoshanke visusti salassa, jotta kukaan mahdollisesti
kriittinen taho, esimerkiksi Asiantuntijayritys Tieokas, ei pääsisi julkisuudessa puuttumaan
ruoppaussuunnitelmaan. Asiantuntijayritys Tieokas kuitenkin puuttui.
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Rahoitusja sen seuraukset
Alkuvaiheen etenemisen laukaisi mahdollisuus käyttää ulkopuolista rahoitusta Sammalsillansuon
ruoppaushankkeen toteuttamiseksi. Nastolan tekninen lautakunta päätti 2014‐02‐11 kunnan
osallistumisesta Sammalsillansuon ruoppaamiseen.
Tiedon mukaan ruoppaushankkeen ensimmäisen toteutusvaiheen (2014–2015) rahoitusosuudet
olivat: Nastolan kunta 15000 €, Hämeen ELY‐keskus 22000 € ja Nastola‐seuran talkootyö 19000 €,
yhteensä 56000 €. Jatkoruoppauksen 2017 kustannuksista ei ole julkista tietoa.
Huomiota kiinnittää ELYn merkittävä osallistuminen hankkeen rahoittamiseen suurimmalla osuudella.
Se jo yksin tekee ymmärrettäväksi, että myöhemmissä vaiheissa ELY ei kerta kaikkiaan voinut tunnustaa
erehtyneensä miltään osin Sammalsillansuon ruoppaushankeen arvioinnissa, ei myöskään vesi‐ ja
luonnonsuojelusäädösten rikkomisen osalta.
ELY viranomaisena oli kirjaimellisesti pukki kaalimaan vartijana. ELYllä oli oma lehmä ojassa,
Sammalsillanojassa kuten Peltokallion tilan naudoilla, toimihan Sammalsillansuon rajanaapuri Nastolan
teknisen lautakunnan puheenjohtajana ja Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehenä kunnan
luottamusmiehen asemassa virkavastuulla ruoppaushankeen keskiössä karjatilan polttopuuhankinnan ja
niittyjen muta‐maanparannuksen tavoittelussa.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI tutkii ELYn viranomaistoiminnan tämänkin osan: ELYn pitäisi
olla ruoppaushanketta valvova viranomainen – hankkeen asianosaisena rahoittajana, mikä on mahdoton
yhdistelmä. ELY on tietoisesti virkavastuulla toiminut väärin ja kaksoisroolissa ja rikkonut hyvää
hallintotapaa.
ELYn osalta kaksoisroolissa, toisaalta rahoittajana ja toisaalta valvontaviranomaisena, tulee tällöin
arvioitavaksi hallintolain 28 §:n 1 momentin mukainen esteellisyys syystä,
(7) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa muusta erityisestä syystä vaarantuu.
Hallintolain 2:6 (Hyvän hallinnon perusteet) oikeusperiaatteiden mukaan "Viranomaisen ... toimien on
oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden. Niiden on suojattava
oikeusjärjestyksen perusteella oikeutettuja odotuksia."
Asiantuntijayritys Tieokas katsoo, että Sammalsillansuon ruoppaushankeessa ELY on sotkenut
ottamansa rahoittajan ja valvontaviranomaisen tehtävät keskenään sellaisella tuloksella, että
rahoittajan roolissa ELY on käset selän taakse sidottuina täydellisesti laiminlyönyt
valvontaviranomaisen velvoitteensa sellaisin seurauksin, mitkä tarkasti ilmenevät myöhempänä tässä
asikirjassa mm. luonnonsuojelulain 49 §:n erityisten lajien suojelua koskevien määräysten
noudattamisen valvontana ja tarvittaessa oikeudellisena puuttumisena.
Vähin ratkaisu välttää valvontaviranomaisen jääviys olisi ollut antaa tehtävä esimerkiksi Kaakkois‐
Suomen ELY‐keskukselle, toimijalle Kymijoen vesistössä, minkä osa Sammalsillansuon–Sylvöjärven
hankealue on. Vaikka ei korppi korpin silmää noki, tunnen pitkältä ajalta Kaakkois‐Suomen
ympäristökeskuksen–Elyn luotettavana luonnonsuojelun edistäjänä, jonka kanssa toimien lopputulos
olisi voinut olla toisenlainen.
Lisäksi Sammalsillansuon rajanaapurin Peltokallion omistaja, Nastolan teknisen lautakunnan
puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, kunnan luottamusmies virkavastuulla oli
Asiantuntijayritys Tieokkaan mielestä esteellinen virkamiehen asemassa hallintolain 28 §:n mukaan
Sammalsillansuon ruoppaushankkeen 1) asianosainen, jolle hankkeen toteuttamisesta oli 3)
odotettavissa erityistä hyötyä, minkä hyödyn Asiantuntijayritys Tieokas on täydellisesti kuvannut
tässä asiakirjassa.
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Alueen valtakunnallisesti arvokkaasta luonnosta mitään tietämättömät ja ymmärtämättömät
Nastola‐seuran talkoolaiset raivasivat saman tien talvella 2014 Lietelammien uhanalaisia
luhtaluontotyyppejä ja erityisten lajien elinympäristöjä siitä huolimatta, että jo marraskuussa
2012 oli julkaistu Uudenkylän osayleiskaavaa varten FCG‐konsultin erittäin pätevä
Luontoselvitys, missä Asiantuntijayritys Tieokas toimi pyydettynä paikallisena avustajana.
Koska Nastola‐seuran talkootyötunnit on selvitetty tarkasti, selvillä ovat varmasti myös
osalliset syyntakeettomat ja heitä ohjannut vastuuviranomainen (TYLA).

Ensimmäisen kerran julkisesti Sammalsillansuon ruoppaushankkeesta kerrottiin vasta
2015‐10‐29 (ilmoitus yllä), kun ruoppausalueen puustoa oli raivattu jo parin kuukauden ajan.
Asiantuntijayritys Tieokkaan ankaran painostuksen jälkeen ruoppaussuunnittelija järjesti
yleisöinfon. "Vesistöinfo Nastolassa" oli ensimmäinen kerta, kun Sammalsillansuon
ruoppauksesta kerrottiin julkisuudessa edes vähän mainiten, että ruoppaus on alkanut –
pitkälti kolmatta vuotta sen jälkeen, kun aloite ruoppauksesta oli tehty ja alueen raivaus oli
aloitettu. Uudenkylän asukkaiden osallistaminen on siis ollut kaiken arvostelun alapuolella.
Pyynnön AVIlle Sammalsillansuon tulevan luonnonsuojelu alueen asettamisesta
toimenpidekieltoon oli Asiantuntijayritys Tieokas tehnyt lähes päivälleen vuotta aiemmin.
Oma lukunsa salaamisessa ja asukkaiden harhaanjohtamisessa on Nastolan kunnan toiminta
Uudenkylän osayleiskaavan laadinnassa.
Ensimmäisessä osayleiskaavaluonnoksessa syyskuulta 2013 Sammalsillansuon kosteikossa ei
ollut FCG‐Luontoselvityksen mukaista luo‐merkintää, vaan se on harhaanjohtavasti kosteikon
itäpuolella Rannan‐Salmisen metsäsaarekkeen sorakuopan kohdalla, mikä ei esiinny
Luontoselvityksessä lainkaan – Sammalsillansuon kosteikossa oli vain M‐merkintä. Toisessa
kaavaluonnoksessa syyskuulta 2014 Sammalsillansuon kosteikossa ei enää ole edes M‐
merkintää. Asiaankuuluva luo‐merkintä on Luontoselvityksen mukaisesti pienessä
yksityisessä Peltokallion hakametsäsaarekkeessa, sinänsä arvokkaassa, mutta ei kunnan
omistamassa laajassa, valtakunnallisesti arvokkaassa Sammalsillansuon kosteikossa, missä
sen myös olisi pitänyt olla; muualla Uudessakylässä luo‐kohteet on kyllä merkitty
kaavaluonnokseen. Kolmannessa versiossa eli yleiskaavaehdotuksessa marraskuulta 2015
merkinnät olivat samat kuin edellisessä versiossa, mutta Länsiluhdalle on lisätty luo‐
merkintä, mitä ei edelleenkään ollut Sammalsillansuon (Lietelammien) kosteikossa.

4
Oikeiden kaavamerkintöjen puuttuminen tarkoittaa, että Nastolan kunnan/Lahden kaupungin
ohjaaman Uudenkylän osayleiskaavatyön alusta alkaen Sammalsillansuon kosteikko jätettiin
tietoisesti vaille edes Luontoselvityksen mukaista luo‐merkintää (valtakunnallisesti arvokas
kosteikko), jotta ruoppaushanke ei vaarantuisi. Nastola‐seuran talkoiden eli Lietelammien
kosteikon uhanalaisten luontotyyppien raivauksen alettua kevättalvella 2014 Nastolan kunta
ei halunnut minkään häiritsevän ruoppaushankkeen toteutusta.
Tiedotussulun kohde oli selvä: Asiantuntijayritys Tieokas, joka tietosivuillaan oli jo 2000‐
luvun puolelta alkaen (2008‐11‐15 http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf) tuonut
julkisesti esiin tarpeen muodostaa Sammalsillansuon kosteikosta lakisääteinen
luonnonsuojelualue. Tätä tavoitetta vastaan Nastolan kunta hyökkäsi kaikin keinoin, joista
näkyvin – Uudenkylän asukkaille näkymätön – oli täydellinen tiedotussulku
ruoppaussuunnitelmasta.
Sammalsillansuon 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 perustelut ruoppaussuunnittelua 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 ruoppaukseen tähtäävää.
Virallisesti altaiden ruoppaus ei ollut vireillä, eikä siis etukäteen voitu antaa
toimenpidekieltoa, koska Nastolan kunta oli salannut hankkeen ja laistanut vesilain vaatiman
lupamenettelyn. Jälkeenpäin ajatellen virallinen vireilläoloasiakirja oli kyllä Nastolan teknisen
lautakunnan rahoituspäätös 2014‐02‐11.
Ruoppaushankkeen salaamista johti Nastolan kunta (tekninen toimi) yhteisymmärryksessä
Nastola‐seuran ja pellonomistajien pienen piirin kanssa. Salaamisen peruste oli uhka, minkä
Asiantuntijayritys Tieokkaan asioihin puuttuminen aiheuttaisi ruoppaushankkeelle
maastokeskustelun Lahden vesiviranomaisen kanssa 1. syyskuuta 2014 perusteella.
Myönnetyistä määrärahoista ei kerrottu julkisuuteen mitään, koska uutinen olisi paljastanut
ruoppaushankkeen olemassaolon ja tarkoituksen. Asiakirjat olivat toki kenen tahansa
saatavilla kunnanvirastossa, onhan kysymyksessä julkinen hanke kunnan omistamalla maalla.
Indiisiketju on looginen ja aukoton, vaikka kaikki viranomaistoiminta tapahtui kaikilta osin
salassa. Toimintaan liittynyt täydellinen tiedotussulku tuntuu maaseutuoloissa kovin
erikoiselta, olihan pitkään huhutun ruoppaushankkeen toteuttamiseksi saatu julkinen
ulkopuolinen rahoitus. Normaalisti tällainen saavutus – kunnan merkittävän, yleisesti
kiinnostavan rakennushankkeen alkaminen – olisi uutisoitu todella näyttävästi
paikallislehdessä, mutta nyt ei voitu, koska ruoppaushanke olisi paljastunut.
Tässä salaamisessa nimenomaan Nastolan kunta oli täysin mukana. Tiedotussulkuun
kytkettiin onnettomuudekseen myös talkoo‐osapuoli, Nastola‐seura, joka muuten aina on
halukkaasti esiintynyt viestimissä. Nastola‐seura – ja vähän kuntakin – menetti julkisuuden
glorian ja Nastola‐lehti skuupin.
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Nastolan kunta toimi Sammalsillansuon kosteikon kaavamerkinnän laiminlyönnissä ja
vääristelyssä sekä ruoppaushankkeen salaamisessa Asiantuntijayritys Tieokkaan
huomautuksista piittaamatta ilmeisen tietoisesti ja tarkoitushakuisesti.
Vaadin, että AVI tutkii, miten viranomainen, hankeisäntä Nastolan kunta koko valmistelu‐ ja
toteutusajan 2013‐2015 (Lahden kaupunki 2016 alkaen) salasi Uudenkylän asukkailta tiedot
oman lähijärvensä ruoppauksesta. Maanomistaja Nastolan kunta on tietoisesti rikkonut hyvää
hallintotapaa (esim. MRL 62 §) tiedottaa asukkaita merkittävästä kunnallisesta hankkeesta,
mikä kohdistuu laadittavana olevan Uudenkylän osayleiskaavan tärkeään, asukkaita erityisesti
kiinnostavaan osaan.
Tämän jälkeen Sammalsillansuon ruoppaushanke kätkeytyi Asinatuntijayritys Tieokkaan ja
viranomaisten AVIn ja ELYn väliseen kirjeenvaihtoon. – AVIn viittaus lausunnossaan syksyllä
2014 ELYn rooliin asiassa toimivaltaisena luonnonsuojelu‐ ja vesilain valvontaviranomaisena
aktualisoitui lähes vuotta myöhemmin, kun ELY antoi lausunnon TYLAn
ruoppaussuunnitelmasta. Lausuntoa oli arvatenkin pohjustettu viranomaisyhteistyössä
TYLA–ELY tavoitteena myönteinen suhtautuminen ruoppauksen toteuttamiseen.
ELYn Ympäristöyksikkö totesikin vesi‐insinöörin lausunnossaan 2015‐08‐31, että
ruoppaussuunnitelman toteuttamiseksi ei tarvita AVIn lupaa, koska siitä ei aiheudu VL 3:2: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 ruoppaushankkeen olosuhteiden
selvittämiseksi. AVI siirsi asian ELYn käsiteltäväksi aiemman Ympäristöyksikön (vesi‐
insinöörin) lisäksi myös Luonnonvarayksikössä, joka, hämmästyttävää kyllä, ei vielä ollut
virallisesti lainkaan tutkinut hanketta. AVI mainitsi Asiantuntijayritys Tieokkaalle (suull.
kesk.), että Luonnonvarayksikössä asian käsittelee paikalliset olot (ja myös allekirjoittaneen
henkilökohtaisesti) tunteva viranomainen (ammattikollega Lahden toimipisteestä).
Myöhemmin tämä lupaus ilmeisesti katsottiin liian edulliseksi, koska lausunnon
valmistelijaksi vaihtuikin tuntematon esittelijä.
Asiantuntijayritys Tieokas sai ELYn lausunnon 2015‐10‐23 (LIITE s. 2‐4). ELY myötäili täysin
ruoppaussuunnittelijan ja Ramboll‐lajistoselvittäjäkonsultin näkemyksiä eikä nähnyt
rajoittavien toimien tarvetta. ELYn lausunto vain toisti lähes sanasta sanaan Lahden
vesiviranomaisen konsultteineen virheelliset ja ainakin osin myös tarkoitushakuiset tiedot
eikä ottanut mitään kantaa Asiantuntijayritys Tieokkaan vaatimuksessa esitettyihin
todenmukaisiin tietoihin. – ELYn lausunto käsitellään kohdittain toisessa yhteydessä.
ELYn lausunnon perusteella Asiantuntijayritys Tieokas keskusteli ja valitti AVIin ja pyysi
2015‐10‐26 toimenpidekieltoa, koska ELYn lausunto näytti olevan vain suora kopio Lahden
vesiviranomaisen teksteistä vailla minkäänlaista omaa 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. – Näistä keskusteluvaiheista ei tiedetty julkisuudessa mitään.
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SYLVÖJÄRVEN EKOLOGIAA
Luonnontilan kausi noin 10600 eaa–1959
Jääkauden jälkeen, ajastamme tuhansia
vuosia taaksepäin, Sylvöjärvi ulottui
Ensimmäisen Salpausselän juurelle asti
nykyisessä Uudessakylässä, Heinolantien
varren tulevan ryhmäkylän länsipuolella.
Kuninkaan kartassa 1780 Sylvöjärvi
esiintyy suunnilleen nykyisessä koossaan,
mutta 1700‐luvun jälkeenkin Sylvö –
tulviva järvi on ollut välillä nykyistä
huomattavasti laajempi.
Senaatin kartassa 1875 (vas.) yhtenäinen
Sammalsillansuo lähteineen reunustaa
Sylvöjärven eteläpäätä molemmin puolin
pihtien lailla kuten nykyisinkin. Pihdit
ovat Länsiluhta (vas.) ja Itäluhta (oik.).
Sammalsillansuo ulottuu etelässä pitkälle
Ristolan talon (kartassa Gammelbacka)
länsi‐ ja lounaispuolelle ja aina
Uusikartanon (kartassa Janikko) maille,
Uudenkylän ryhmäkylän tasalle nykyisen
poikkisuuntaisen Uusikartanontien
viereen ja Ensimmäisen Salpausselän
jyrkkärinteiselle juurelle asti.
Luhdat (suot) ovat levittäytyneet pitkälle
Sylvöjärven eteläisen ja pohjoisen
rantaviivan ulkopuolelle. Luhtia oli
runsaasti aina 1960‐luvulle asti ennen
ojituksia. Luhtakasvillisuus saa
säännöllisesti 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
nykyisestä Sammalsillasta itään on leveä
luhtareunus, Itäluhta, mikä rajoittuu
järven ruokovyöhykkeeseen. Itäluhta on
saamassa suon piirteitä, koska
Sammalsillanojan suupuolen penger estää
1960 jälkeen tulvavesien pääsyn luhdalle.
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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 karjanlannalla ravitut pellot rajoittuivat niittyihin, mitkä
toimivat erinomaisina puskureina ravinnepäästöjä vastaan. Vasta tulvaniittyjen muuttaminen
pelloiksi ja kanavien kaivaminen 1960 alkoi muuttaa dramaattisesti Sylvön ravinnetaloutta,
kun vielä karjanlanta vaihtui keinolannoitteiden yliannostukseen. Vielä nykyisin kostea
tulvaniitty liittyy Sammalsillansuohon itäpuolella Peltokallion tilan laitumena ja länsipuolella
uutena pellon muuttumana, Länsikosteikkona.
Luonnontilaisessa järvessä, kuten Sylvössä ennen voimalaitosten aikaa, vedenkorkeuden
vuodenaikaisen vaihtelun ansiosta muodostuu selvästi vyöhykkeinen vesi‐ ja
rantakasvillisuus, mihin vaikuttavat 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. Tämä luonnonmukaisen tilanne on vesiensuojelun avainasia, ja siksi se
pyritään palauttamaan Sylvöjärveen.

Kevättulvan valtaama Länsiluhta Rantametsäsaarekkeesta pohjoiseen on kuvattu kolme
päivää Sylvöjärven jäidenlähdön jälkeen. Avoluhdalla vallitsee vyöhykkeinen kasvillisuus, ja
tulvavesi ravitsee mättäikköä kasvuun. Laidunnus on pitänyt vesakon niukkana, muuten
näkymä on luonnontilaisen kaltainen. Vasemmalta virtaa uusi oja pellolta Länsiluhdalle.
Taust. vas. on männikköinen Mäyrämetsäsaareke. Kuva 1971‐05‐09 Markku Sakari Meriluoto.
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Ilmakuvassa on
Sammalsillansuo 1959
luonnontilaisena ennen
seuraavana vuonna toteutettua
kanavien ruoppausta 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 kuten
keinolannoituksen ylijäämät.
Järven rannoilla ei näy erityistä
ruoikkovyöhykettä, kapea
kaista vain. Kanavat tuovat
tulvavesiä Uudenkylän ja
Pönnölän pelloilta luhdalle.
Sammalsillansuo varastoi
ylimääräisen tulvaveden kuin
valtava pesusieni turvemaahan
ja allikoihin, joita erottuu
useita. Vesi suodattui
luonnonprosessissa kuin
siivilässä ja kulkeutui
puhdistuneena hitaasti kesän
kuluessa Sylvöjärveen.
Valumavesi ei vielä sisällä tullessaan juurikaan keinolannoitteita, vaan lannoitus hoidettiin
tehokkaasti ja ympäristöturvallisesti karjanlannalla, mikä tarkoituksensa mukaisesti sitoutui
kasvustoon eikä valunut saman tien vesistöön kuten myöhemmin keinolannoitteet.
Sammalsillanlahtea kuormitti luonnontilan kauden taitteessa vain Nastolan kunnalliskodin
viemärivesi.
Vesistön määritelmää ajatellen on huomattava, että toisin kuin TYLA väittää ja ELY säestää,
ilmakuvakin näyttää, että Sammalsillantie ei ole minkäänlainen raja, vaan Sammalsillansuon
kosteikko liittyy Sylvöjärveen vasta kaukana tien pohjoispuolella Länsi‐ ja Itäluhdan
muodossa (Sammalsilta‐raportti 2004 http://www.tieokas.fi/Sammalsilta‐raportti.pdf).
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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 Uudenkylän asukkaiden uimarantaa rasitti raskaasti ihmisperäinen
jätevesi asukkaiden tuntemalla tavalla vuosikymmenten ajan.
Ruoppauskatastrofit 1960 ja 2015–2017 seurauksineen
Sylvöjärven pintaa laskettiin 1960–1961, kun luonnontilainen Sammalsillansuon luhta
ruopattiin ja Arrakoski perattiin. Näiden toimien ja Mankalan voimalaitoksen säännöstelyn
seurauksena tulvavaikutus on pienentynyt lähes olemattomaksi ja satunnaiseksi. Aiemmin
suurelta osin avoluhtana ollut Sammalsillansuo kasvaa nyt koivu‐ ja pensasluhtaa; kaikki
sinänsä uhanalaisia luontotyyppejä. Tulvimisen huomattava lieventyminen, käytännössä
lakkaaminen, on huonontanut Sylvöjärven tilaa, koska luhdan kasvillisuus ei enää suodata
kanavien tuomaa keväistä sulamisvettä. Ennestäänkin matalan järven madaltuminen on
voimistanut myös rantavyöhykkeen laajaa ruoikoitumista lopullista umpeenkasvua kohti.
Sylvöjärven veden laatu on tyydyttävä, Sammalsillanlahden välttävä (2017). Järven
laatuluokkaa laskevat liiallinen rehevyys ja sen seurannaisvaikutukset, kuten runsas
särkikalakanta ja umpeenkasvu. Sylvöjärven vedessä on runsaasti ravinteita, 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 kanavia ja ojia pitkin ja pintavaluntana,
mutta myös kahteen kertaan ruopatulta Sammalsillansuolta tulee humusta ja kiintoaineita,
mitkä samentavat 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 rehevöitymisen
merkittävä aiheuttaja. Korkea
fosforipitoisuus ja suhteellisen lyhyt viipymä
Sylvöjärvessä estävät fosforin
sedimentoitumisen pohjaan, joten Sylvö
”sylkee” ylimääräisen fosforin Arrajokea
pitkin Arrajärveen, mikä onkin Sylvön lailla
ruoikoitunut pahasti.
***
Immilänjoki ilmastaa Sylvöjärveä. Joen alin
putous purkautuu näyttävästi Toivonojan
kartanon entisen myllyn kivijalan kautta.
Kuva 1993‐‐05‐16 Markku Sakari Meriluoto.
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Luonnon ilmainen ilmastus auttaa Sylvöjärveä ratkaisevasti – toistaiseksi. Immilänjoki tuo
hapekasta vettä, kierrättää sitä järven pohjoispäässä ja Arrajoki vie ”käytettyä” vettä
Arrajärveen. Immilänjoen virtaus suuntautuu ensin lähellä Immilänlahden länsirantaa etelään
lähes puoli kilometriä ja kääntyy vasta sitten itärannan tuntumassa Arrajokeen päin.
Tästä Immilänjoen 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.
Kesäaikainen alusveden happitilanne on rehevyydestä huolimatta hyvä, koska matalassa
Sylvöjärvessä vesi sekoittuu hyvin eikä kerrostuneisuutta muodostu. Alusveteen liukenee
siten jatkuvasti happitäydennystä päällysvedestä.
Viljely lisää vesistön fosforikuormitusta. Peltojen leveiden suojavyöhykkeiden perustaminen
auttaisi, mutta sitä ei ole toteutettu lainkaan. Sylvöjärven eteläpuolen kanavien Uudenkylän ja
Pönnölän peltoaukeilta tuomien ravinteiden jarruksi voitaisiin tehdä pohjapatoja, joiden
avulla vesi saataisiin viipymään Sammalsillansuolla pidempään. Näin esimerkiksi keväiset
sulamisvedet voisivat suodattua turvemaan kautta järveen ja ojien soilta tuoma humus ja
pintavalunnan tuomat ravinteet jäisivät kosteikon käyttöön.
Lähteitä:
Sammalsilta‐raportti. 2004. Jouko Tolonen, Sari Dufva; Korkiakoski 2012.
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VESIEKOLOGISET PERUSTELUT
Lähdeviite: Korkiakoski, P. 2012. Alasenjärven ja Sylvöjärven välisen järviketjun vedenkorkeuksien ja virtaamien
nykytila, kehittämistarve ja –mahdollisuudet. Diplomityö. Tampereen teknillinen yliopisto. 115+17 s.

Sylvöjärven vesistöalue
Merkittävimmät vesimäärät Sylvöjärveen tulevat Immilänjoesta
ja Halkokorvenjoesta. Molemmat laskevat Sylvön pohjoispäähän.
Halkokorvenjokea on perattu viime sotien jälkeen voimakkaasti,
ja uoma on nykyisin hyvin suora ja rännimäinen viemäri.
Kartassa vas. esitetään Halkokorvenjoen (ruskea) ja Sylvöjärven
vesistöalueet (keltainen).
Kosteikkorakentamisessa ylivoimaisesti tärkein kohde olisi
– ei suinkaan Sylvöjärven eteläpäässä vähäisen virtaaman
Sammalsillansuon alue, vaan – pohjoispäässä Halkokorvenjoen
suussa, missä virtaama ja kuormitusrasitteet ovat suurimmat.
Halkokorvenjokeen on yksinkertaista rakentaa laskeutusallas
ennen Sylvöjärveä laajalle joutomaalle Arrajoentien
pohjoispuolelle ja saavuttaa vähin kustannuksin helposti
ylläpidettävänä monin verroin parempi puhdistusvaikutus kuin
Sammalsillansuon alueella.
Halkokorvenjoki‐ratkaisun suuri etu olisi myös se, että tällöin ei
tuhottaisi erityisiä monimuotoisuusarvoja, kuten Sammalsillan‐
suolla. Asiantuntijayritys Tieokkaan yksinkertainen ja helposti
toteutettava ehdotus ei vain ole toistaiseksi kelvannut
immiläisille – arvovaltakysymys tämäkin.
Ravinnekuormitus
Em. tuore tutkimus kumoaa monelta olennaiselta osin näennäisen tarpeen ruopata
Sammalsillansuon kosteikko ainakaan TYLA‐suunnitelman mukaisesti ennen muita
(viljelyteknisiä) toimia, mitkä todella vaikuttaisivat suotuisasti Sylvöjärven tulevaisuuteen.
Ainakaan ne toimet eivät välittömästi tuhoaisi Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokasta
kosteikkoa ympäristöineen ja uhanalaisine eliöineen.
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 kunnalliskoti
liitettiin viemäriverkkoon. Sylvöjärven kesäaikainen alusveden happitilanne oli
tutkimusjaksolla rehevyydestä huolimatta hyvä. Sitä selittää, että matalassa järvessä vesi
sekoittuu eikä kerrostuneisuutta muodostu. Alusveteen liujenee siten jatkuvasti
happitäydennystä päällysvedestä. Leväkukinta sen sijaan heikentää ajoittain Sylvöjärven
happitaloutta. Epäilemättä levätuotanto suorastaan räjähtäisi pitkäksi aikaa, jos ruoppaus
sotkisi/sotkee Sammalsillansuolta Sammalsillanojaa pitkin Sylvöjärveen laskevan veden.
Ruoppaussuunnitelmassa kuitenkin halutaan tietoisesti ottaa tämä riski.
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Nykyisen Sylvöjärven saastetta on nimenomaan peltoviljelyn ja karjatalouden aiheuttama
ravinnekuorma. Viljelijöiden pitäisi vähentää peltojensa ravinnekuormitusta parantamalla
viljelytekniikkaa, lopettamalla ylilannoitus ja käyttämällä leveitä suojavyöhykkeitä. Näiden
keinojen laiminlyönti on kuormittanut Sylvöjärveä vuosikymmenten ajan sen jälkeen, kun
viemärijätteen laskeminen lopetettiin. Sammalsillansuon ruoppaus ei auta niin kauan kuin
ensisijainen saastekuorma eli lannoite‐sika‐nauta ‐liete saa rauhassa valua viljelyksiltä ja
rikastua ruoppausalueelta liettyvällä humuksella ja kiintoaineilla. Tässä suhteessa ei ole
tapahtunut minkäänlaista edistystä Sylvöjärven eteläpuolen laskusuunnassa sijaitsevilla
Uudenkylän ja Pönnölän peltoaukeilla, vaikka ympäristötukiakin olisi käytettävissä. Nykyisin
Sylvöjärven Sammalsillanlahden tila luokitellaan välttäväksi eli Kymijärven rinnalla Lahden
vesistöjen huonoimmaksi.

Sylvöjärven ongelmien suurin perussyy, mihin Sammalsillansuon ruoppaus ei tuo
minkäänlaista korjausta, näkyy tässä Säyhteentieltä eteläsuuntaan otetussa kuvassa Pönnölän
peltoaukealla Sylvön eteläpuolella, Ristolanojan ja Kuoppalanojan kanavien alkulähteillä.
Leveitä suojavyöhykkeitä ei ole toteutettu lainkaan edes vuosikymmenten
ravinnekuormituksen jälkeen. Keinolannoituksen liikaravinteet valuvat pellon viettoa myöten
painovoimalla tässä kohdin Ristolanojaan ja edelleen Sylvöjärveen. Sammalsillansuon
ruoppaus tällaisessa tilanteessa on yhtä turhaa kuin hölmöläisten valon kantaminen pirttiin,
jos tähän rehevöitymisen suurimpaan aiheuttajaan ei halutakaan puuttua, ja pellonomistajat
valvovat vain omaa lyhytnäköistä etuaan. Kanavan molemmin puolin tarvittaisiin viettomaalla
kymmenen metrin kasvipeitteinen suojavyöhyke ja pajupensaikko rajoittamaan ravinteiden
valumista vesistöön. Samalla saavutettaisiin yksitoikkoisessa peltoympäristössä
monimuotoisuus‐ ja maisemahyötyjä, joita nimenomaan maatalouden ympäristötuki
tavoittelee. Missä viipyy neuvontajärjestöjen ohjaus, jos pellonomistajan oma taitotieto ei
riitä? Pelloilta valuvien ravinteiden jarruksi voitaisiin kanaviin tehdä pohjapatoja, jotta vesi
viipyisi pidempään peltoympäristössä ennen Sammalsillansuota. Näin tulvavesi suodattuisi
maaperään ennen saapumistaan järveen ja pintavalunnan tuomat ravinteet ja humus jäisivät
matkan varrelle.
Kuva 2015‐11‐12 Markku Sakari Meriluoto.
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Järeä ongelma on sika‐ ja nautatilojen haja‐ ja lietelannoitus. Sitä kohdentuu karjatilojen
omilta tai vuokrapelloilta kaikista ilmansuunnista Sylvöjärveen seuraavasti (2017):
Pohjoisesta
Lännestä
Idästä
Etelästä

Halkokorvenjoki
Toivonoja
Piippolanoja
Sammalsillanoja
Kuoppalanoja
Ristolanoja

Maatalan ja Ylhäisen pellot
Maatalan pellot
Salmenkaidan pellot
Salmenkaidan ja Maatalan pellot
Peltokallion pellot
Peltokallion pellot

Maatala ja Salmenkaita ovat sikatiloja, Peltokallio ja Ylhäinen nautatiloja. ‐ Sylvöjärven
kaikissa ilmansuunnissa harjoitetaan siis yhä voimaperäistä karjataloutta, mikä on suorastaan
harvinaista nykyaikana. Kaikista vedenlaskusuunnista ohjautuu Sylvöjärveen
lannoitekuorman lisäksi sika‐nauta ‐lietekuormitus, minkä määrää ohjaavat ainoastaan
direktiivit, eivät tehokkaat vesiensuojelutoimet. Seuraukset näkyvät ja voimistuvat
Sylvöjärven veden tilassa vuosikymmenten perua nykyiseen aikaan ja näillä näkymin
tulevaisuuteen. Ranta‐asukkaat seuraavat kauhuissaan lietteen levitystä pelloille
kauneimpaan kevätaikaan koulujen päättyessä ja tuomien kukkiessa, kun tukahduttava lemu
valtaa Sylvöjärven rantamaisemat.
Vedenkorkeuden hallinta: Mankalan voimalaitoksen säännöstely
Sammalsillansuon kosteikon virtaama on vähäinen tai olematon siksi, että Kymijoen vesistön
Arrajoen vesistöalueen alajuoksun sulkee Mankalan voimalaitos. Se pitää vesistöalueen
pääaltaan Arrajärven vedenkorkeuden läpi vuoden lähes samassa tasossa. Nykyisen
säännöstelyluvan (1984) sallittu vaihteluväli on 73,13–74,93 m, mitä (ylärajaa) voimala
tietysti pyrkii noudattamaan. Tämä ns. uima‐allassäännöstely näkyy myös Sylvöjärven
vedenkorkeudessa, mikä on käytännössä samassa vakiotasossa kuin Arrajärvi.
Vesiluvan mukainen Sylvöjärven keskivedenkorkeus eli vesiraja maata vastaan on 74,23 m,
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. Järvet yhdistää hidasjuoksuinen Arrajoki. Sammalsillansuon
kosteikon maanpinnan korkeus on keskimäärin alle 75 m, mikä käytännössä tarkoittaa, että
kanavat ja allikot ovat lyhyttä kevättulvan aikaa lukuun ottamatta Sylvöjärven (ja Arrajärven)
veden tasossa ja siis kirjaimellisesti samaa vesistöä, sama hydrologinen kokonaisuus.
Lyhyesti: Sammalsillansuon kosteikon ruoppaus ei muuta vesistössä mitään. Vaikka mitä
tehtäisiin, Sammalsillansuon–Sylvöjärven vesi pysyy Arrajärven tasossa niin kauan kuin
Mankalan voimalaitoksen säännöstely pysyy nykyisen kaltaisena, vesiluvan (yleensä ylärajan)
mukaisena – ja se pysyy vuorenvarmasti voimayhtiön eduksi kuin kiveen hakattuna, muuten
nousee suuria korvausvaatimuksia.
Arrajoen ainoa koski, matala, soutuveneellä kulkukelpoinen Arrakoski suunnilleen joen
puolivälissä, perattiin Sammalsillansuon ruoppauksen 1960 jälkeen Sylvöjärven laskun
yhteydessä 1961, eikä joessa ole enää koskipaikkoja. Arrakosken putouskorkeus ennen
perkausta oli 0,3–0,6 m. Joen yläjuoksulla Arrajoen kartanon alapuolella sijaitsi toinenkin,
vähäinen kivikkovuolle, Kiiskikoski. Veden virtaus Arrajoessa on nyt tasaista ja hidasta.
Nykyaikana Arrakoskea ei taatusti perattaisi.
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Arrakoski kuohuu ennen perkausta, rannassa isäni Lasse Meriluoto soutuveneretkellä.
Putouskorkeus on 0,3–0,6 m. Tämä on ainoa tiedossa oleva valokuva luonnontilaisesta
Arrakoskesta, mikä nyt esitetään ennallistettavaksi
Kuva 1958‐05‐15 Markku Sakari Meriluoto.
Mankalan voimalaitos Kymijoessa aloitti toimintansa 1950–1952 väliaikaisella luvalla.
Vesistön säännöstely mukaili 1974 asti vedenkorkeuden luonnonmukaista vaihtelua. Sitä ei
kuitenkaan saatu toimimaan. Voimalaitos kokeili 1971 laskea Arrajoen vesistön veden
silloisen säännöstelyluvan alarajalle, mikä merkitsi kesävedenkorkeuden yhtäkkistä
pudotusta 60 cm. Vedenlasku herätti ranta‐asukkaissa sellaisen vastustuksen vesistön käytön
vaikeutuessa, että muutoksia laskusuuntaan on enää turha toivoa. Nykyinen uima‐
allassäännöstely alkoi 1974 ja pysyvä vesilupa tuli voimaan1984 alkaen.

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

Arrajoen luusua Sylvöjärven pohjoispäässä Heinolantien sillalta kuvattuna kohti
Halkokorvenjoen ja Immilänjoen suupuolta. Halkokorvenjoen runsaiden ravinnepäästöjen
sekä humuksen ja kiintoaineksen aiheuttama liettyminen kasvattaa nopeasti rytiruoikkoa,
mikä näkyvästi hidastaa Arrajoen lähtövirtausta Sylvöjärvestä Arrajärveen. Veden kierto
Immilänlahdessa heikentyy, mikä nopeuttaa etenkin Sammalsillanlahden pilaantumista.
Kuva 2017‐11‐02 Markku Sakari Meriluoto.
Sylvöjärvi voidaan jakaa kolmeen ekologiseen osaan ja esittää arvio tulevasta
umpeutumiskehityksestä, kun rytiruoikko kasvaa joka vuosi jopa nelimetriseksi ja laajenee:
1.

Eteläosa Sammalsillanlahti (keskisyvyys 1,5 m
Vedenlaatu heikkenee. Lopulta Sammalsillanlahti umpeutuu ruoikoitumisen
vuoksi. Keskiosaan Toivonojan kartanon edustalle jää ruoikkoreunainen lampi.

2.

Keskiosa Hautaan kapeikko (keskisyvyys 3 m)
Hautaalle muodostuu ruoikoiden reunustama salmi Sammalsillanlahden ja
Immilänlahden väliin.

3.

Pohjoisosa Immilänlahti (keskisyvyys 1,5 m)
Vedenlaatu säilyy lähes ennallaan. Nykytila jatkuu osittain, mutta
ruoikoituminen jatkuu voimistuen ja laajentuen kohti Arrajoen umpeutuvaa
luusuaa.
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Arrajoen nielun umpeutuminen esitetään ilma‐ ja karttakuvassa. Heinolantie oik. ylittää
Arrajoen siltakapeikossa, vas. ovat Immilänjoen ja Halkokorvenjoen suut rinnakkain.
Rytiruoikko (punainen) laajenee nopeasti. Arrajoen luusuassa kapea nielu umpeutuu, virtaus
Sylvöjärvestä Arrajärveen hidastuu, veden ilmastuskierto Immilänlahdessa heikkenee,
Sammalsillanlahti jää entistä enemmän Hautaan kapeikon taakse omaksi altaakseen ja
Sammalsillansuolla ympäristöineen vesi nousee tulva‐aikoina ja pysyvästikin
(Länsikosteikko).
Kuva ja kartta Maanmittauslaitos, grafiikka Markku Sakari Meriluoto.
Mikään ruoppaus ei muuta virtausta Sammalsillansuon alueella nykyistä staattista tilaa
kummemmaksi, vaan vesi seisoo siellä missä on seisoakseen, koska Arrajoen luusuan nielu on
ja pysyy tukossa – ja umpeutuu koko ajan lisää, ruoikoituu.
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Sylvöjärven umpeenkasvu: Länsikosteikko
Edellä kuvatun Arrajoen luusuan kehityksen esivaihetta on 2010‐luvun aikana kysymyksiä
herättänyt, Sammalsillansuon alueelle muodostunut uusi Länsikosteikko: viljellylle pellolle
nousi lyhyen ajan kuluessa laaja keväinen tulvaniitty. Ilmeinen syy vedennousuun on Arrajoen
luusuan ruoikkotukoksen hidastava vaikutus veden kiertoon Immilänlahdella ja edelleen
Arrajoen kautta Arrajärveen, mikä heijastui vedennousuna Sammalsillansuolla asti. Ilmiön
lopullinen selvittäminen kaipaa lisätutkimuksia, mutta osoittaa jo nykyisellään, että Lahden
vesiviranomaisen (TYLA) pelkkä yksioikoinen vesitekninen suunnitelma Sammalsillansuon
ruoppaamiseksi ei lainkaan pureudu Sylvöjärven vesistössä selvitystä vaativiin suuriin
tutkimuskysymyksiin, joiden tarpeen Asiantuntijayritys Tieokas pyrkii omana työnä
osoittamaan.

Lähtökohta: Länsikosteikon keväinen tulva‐alue Sammalsillanojan suunnasta seuraavan
kuvan lävistäjän vastasuuntaan. Edessä näkyy Sammalsillanojan syvän altaan 2 ruoppauksen
mutavalli, mikä myöhemmin levitettiin edemmäs. Sen seurauksena mudanlevitysalue patoaa
nykyisin tulvaveden tehokkaasti Länsikosteikkoon. Sammalsillansuohon liittyvä,
viljelykelvottomaksi muuttunut Länsikosteikko on luonnon lahja Sammalsillansuon alueen
ennestäänkin rikkaalle monimuotoisuudelle.
Kuva 2016‐05‐03 Markku Sakari Meriluoto.
Havaintojen mukaan Länsikosteikosta on muodostunut 2010‐luvulla merkittävä keväinen
vesi‐ ja kosteikkolintujen levähdysalue muuttoaikana ja myös kesäajan pesimäalue. Sen
valtaavat keväällä satapäiset vesilintuparvet: tavit, muut puolisukeltajasorsat ja joutsenetkin,
jopa läpimuuttavat arktiset kahlaajat. Kesäksi pesimään jäävät etenkin töyhtöhyypät, jonka
kannan ilahduttavaa vahvistumista Länsikosteikon syntyminen auttaa. – Luonnon
monimuotoisuuden näkökulmasta Asiantuntijayritys Tieokas tukee varauksitta
Länsikosteikon säilyttämistä ehyenä ekologisena kokonaisuutena osana Sammalsillansuon
luonnonsuojelualuetta.
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Samassa tahdissa 2010‐luvulla Arrajoen luusuan ruoikon kasvun kanssa on laajentunut myös
Sammalsillansuon Länsikosteikko Uudenkylän peltoaukean pohjoisosassa. Kuvassa näkyy
Länsikosteikon kesänaikainen tilanne ennen Sammalsillansuon ruoppausta viljelykautena.
Näkymä on kohtisuoraan edellistä kuvaussuuntaa vastaan eteläkaakkoon Sammalsillanojan
varteen. Kosteikon laajentumisalueen peittää keskellä rehevä, korkea, luontainen
kosteikkokasvillisuus, missä edessä pientareella kasvaa mm. kurjenmiekkaa. Selvän rajan
takana oik. on viljelty pelto, mikä siis on laajalti väistynyt tulvivan kosteikkoalueen tieltä.
Välissä on selväpiirteinen kasvillisuusraja korkeuskäyrällä 75,5 m. Sammalsillanojan
kanavanvarren hieskoivikon reunassa sijaitsee Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämä
Läntinen allasalue. Sen asemesta ruopattiin 2015 tuhoisin seurauksin suoraan
Sammalsillanojaan pienehkö syvä allas 2.
Kuva 2014‐06‐15 Markku Sakari Meriluoto.
Oikeastaan ei enää pidä puhuakaan pelkästään tulvasta, vaan pysyvästä vedenkorkeuden
noususta Sammalsillansuon kosteikkoalueella. Tämä näkyy selvimmin Länsikosteikon
muodostumisena lyhyessä ajassa 2010‐luvulla entiselle viljapellolle. Länsikosteikossa vesi tai
maapohjan kosteus viipyy kautta vuoden korkeuskäyrää 75,5 m myöten, kuten valokuvat
osoittavat. Esimerkiksi Sammalsillansuon alueen ruoppaus ei vaikuta mitään tähän
vedennousuilmiöön, mikä siis on myös luvallinen ja mahdollinen Mankalan voimalaitoksen
vesiluvan mukaisesti, kun Arrajoen luusua kasvaa umpeen. Sammalsillansuon ruoppaus ei
poista tulvia, ei kesällä eikä talvella, sillä vedenkorkeuden säätävät luonto ja Mankalan
voimalaitos, ei ruoppaaja. Lisäksi vesialueen ja rantojen omistajat kannattavat – vuoden 1971
kokemuksen mukaan – mieluimmin korkeahkoa, hallittua vedenpinnan tasoa.
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Länsikosteikko erottuu keskellä vihertävänä alueena, vas. selvä kasvillisuusraja viljeltyyn
(kylvettyyn) peltoon, oik. Sammalsillanojan kanavanvarren koivikko, oik. yläkulmassa
ruoppausallas 1. Pysyvästi viljelykelvotonta Länsikosteikkoa voinee
luonnonsuojelutarkoituksen rinnalla käyttää myös maatalouden ympäristötukipolitiikan
välineenä, vaikka siihen ei enää voi kohdistaa varsinaista viljelytukea. Niinpä alkukesällä 2017
Länsikosteikkoon kylvettiin viherkesanto, mikä sitten jäi talvitulvan peittoon.
Ilmakuva Maanmittauslaitos.
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Talvitulva on nykyisin pysyvä ilmiö Sammalsillan alueella, paradoksaalisti jopa ruoppauksen
jälkeen. Länsikosteikon tulvaniityn peittää keskitalvella kauttaaltaan jäätynyt vesi.
Hieskoivikon edessä taust. vas. on Sammalsillanojan kanavan syvän altaan 2 ruoppausvalli.
Kuva 2016‐02‐16 Markku Sakari Meriluoto.
Vedenkorkeuden hallinta: tulevaisuuden mahdollisuuksia
Mankalan voimalaitoksen ns. uima‐allassäännöstely (vaihteluväli 0,2 m) pitää yläpuolisen
vesistön (mm. Arrajärvi ja Sylvöjärvi) vedenkorkeuden kautta vuoden lähes vakiona
Sammalsillansuon aluetta myöten. Vedenpintaa nostavat kevättulva sekä runsaat kesä‐ ja
syyssateet, ja tietysti esiintyy myös luontaisia vähäsateisia kausia.
Voimatalouden ehdoilla Mankala‐yhtiö näyttää 2010‐luvulla alkaneen mahdollisuuksien
mukaan entistä tarkemmin hyödyntää vesiluvan ylärajaa kautta vuoden. Tämä on nostanut jo
pysyvältä vaikuttavalla tavalla myös Sammalsillansuon alueen vedenkorkeutta. Seurauksena
Arrajoen virtaus luonnollisesti hidastuu, joenrantojen rehevöityminen nopeutuu jne., mitkä
edelleen voimistavat vedenkorkeuden pysyvää nousua myös Sammalsillan alueella.
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Em. tutkimuksen toimenpide‐ehdotuksiin sisältyy (7) Arrakosken ennallistaminen, mikä
lisäisi Arrajoen monimuotoisuutta ja parantaisi kalojen elinoloja ja sitä myöten
virkistyskäytön mahdollisuuksia jopa lohijokena Kymijoen entisten koskien tapaan.
Tuleva kehitys virkistyskäytön vaatimusten mukaisesti merkitsee, että Arrakoski ennen
pitkää joka tapauksessa ennallistetaan.
Arrakosken ennallistaminen tai vaihtoehtona/lisäksi pohjapato Heinolantien sillan alla
Arrajoen luusuassa nostaisi Sylvöjärven vedenkorkeuden irti Arrajärven tasosta kohti
aiempaa luonnontilaa hallittuine tulvavaikutuksineen. Tämä on käytännössä ainoa
mahdollinen tavoitesuunta Sylvöjärven tilan parantamiseksi.
Kun Sylvöjärvi irrotetaan Arrajärven säännöstelystä, Sylvöjärven vedenkorkeus nousee
hallitusti keskimäärin puoli metriä ja suunniteltu Sammalsillansuon kosteikkorakentaminen
menettää merkityksensä. Ennallistuva Sammalsillansuo 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.
Kaikki ekologiset ja taloudelliset syyt puoltavat Sammalsillansuon ruoppaussuunnitelman
hylkäämistä ja korvaamista Halkokorvenjoen kuormituksen rajoittamisella ja ennen kaikkea
Arrakosken ennallistamisella, mitä voi täydentää pohjapato Heinolantien sillan alla Arrajoen
luusuassa.
Nykyisin pyrkimys ja myös ranta‐asukkaiden toivomus 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 ja tapahtuu kaiken aikaa. Samalla
rantakasvillisuuden vyöhykkeisyys vähenee.
Lisäksi Sylvöjärven veden vaihtuvuus etenkin eteläosassa Sammalsillanlahdessa on hidasta,
koska ylivoimaisesti merkittävimmät Sylvöjärveen laskevat uomat (Immilänjoki ja
Halkokorvenjoki) ja siitä lähtevä uoma (Arrajoki) sijaitsevat järven pohjoisosassa lähellä
toisiaan. Niihin verraten Sylvöjärven eteläosan kanavat ovat sangen vähäisiä.
Sylvöjärven luonnonmukainen irrottaminen Arrajoen vesistön säännöstelystä tarvitsematta
puuttua Mankalan voimalaitoksen vesilupaan palvelee vesiensuojelu‐ ja virkistystavoitteita.
Siihen pitää varautua tulevaisuudessa, koska vain siten voidaan luonnonmukaisesti edistää
Sylvöjärven vesiensuojelua.
Entisen Arrakosken sijainti hankalasti yksityismailla ja pitkien yksityisteiden takana nykyään
on käytännössä mahdoton, jos ajatellaan ennallistamisen tuottavan muutakin kuin
vesiensuojeluhyötyä. Siksi kannattaa sijoittaa Arrajoen luusuaan Heinolantien sillan alle
"Ylempi Arrakoski" eli tulvanaikainen säännöstelypato. Kalastonhoidon tuloksena syntyy
nykyistäkin parempi kalastuspaikka (tai rauhoituspaikka), mikä on helppo hallita maantien
yhteydessä. Uuden nähtävyys‐ ja virkistyspaikan palvelut voidaan järjestetää läheisen
Immilän myllyn yhteyteen.
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Nämä ajatukset on ruoppausta ajavien pellonomistajien helppo torpedoida disinformaatiolla
rannanomistajille, kuten on tapahtunutkin. Edessä on pitkä tie Sylvöjärven tulevaisuuden
pelastamiseksi, mutta tielinja on tässä avattu, tarvitaan enää rakennustyö. Valitettavasti
Sammalsillansuon ruoppaus on hukkaan heitettyä työtä, mikä ei Sylvöä pelasta. Tosiasioiden
myöntäminen olisi tässäkin viisauden alku.
Sammalsillansuo–Sylvöjärvi ennen ruoppausta: viimeinen syksy 2015
Ruoppauskatastrofin 1960 jälkeen Sammalsillansuo palautui 55 vuoden ajan
luonnonprosessin ohjaamana ekosysteemipalveluna nykyiseen tilaansa. Se ei vielä pitkään
aikaan tavoita jääkauden jälkeisen kehityskauden tulosta, Sammalsillansuon laajan 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 kanavien veden virtauksen hidastuminen suo/luhta‐alueelta Sylvöjärveen, koska
Mankalan voimalaitoksen säännöstelytulppa pitää veden pysyvästi korkeassa vakiotasossa.
Kanavien virtaus on käytännössä loppunut koko Sammalsillansuon alueella eikä se lisäänny
millään keinoin, ei vaikka minkälaisia altaita ruopattaisiin, ellei säännöstelyä muuteta, mikä
taas on käytännössä pois suljettu vaihtoehto.
Sammalsillansuon länsipuolen viljellyn pellon muuttuminen nopeasti kuluvan 2010‐luvun
aikana tulvaniityksi, Länsikosteikoksi, on näkyvin ilmentymä Arrajoen luusuan ruoiokon
vähittäisen umpeutumisen ja sen seurauksena veden virtauksen hidastumisen aiheuttamasta
muutoksesta Sylvöjärvessä, paluusta kohti Sammalsillansuon kosteikon luonnontilaa. Pelloilta
esteettä valuva keinolannoite‐sika‐nauta ‐liete pysähtyy jo nykyisin verraten tehokkaasti
Sammalsillansuon alueelle ja suodattuu siellä paikalleen kulkeutumatta Sylvöjärveen samassa
määrin kuin ruoppauskatastrofin pahimpaan aikaan 1960–1980 ‐luvuilla. Ilman tätä luonnon
ekosysteemipalvelua 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 toisen
kerran, tehdään sama jättiläisvirhe kuin 1960: liiat keinolannoitteet ja sika‐nauta ‐lite sekä
turvemaan humus ja kiintoaine ryöpsähtävät uudelleen Sylvöjärveen. Uudenkylän puolen
pelloilla ei vieläkään ole tehty mitään viljelyteknisiä parannuksia, mitkä voisivat estää uuden
ravinnevyöryn.
Sammalsillansuon ruoppaussuunnitelma on uuden ekologisen katastrofin alku kaikkine
kauheine seurauksineen, mitkä 55 vuoden ajalta näkyvät valokuvista ja tutkimustuloksista.
Tällaisen ympäristökatastrofin toimeenpanoa esittää vesiviranomainen (TYLA).
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VESITALOUSHANKE SYLVÖJÄRVEN VESISTÖSSÄ
Asiantuntijayritys Tieokas katsoo tässä asiakirjassa esitettyjen perustelujen
mukaisesti, että kysymyksessä on Sylvöjärven vesistön osan Sammalsillansuon
vesitaloushanke ruoppaus, minkä vaikutukset kohdistuvat usealla vesilaissa luetellulla
tavalla välittömästi vesistöön, minkä ruoppaus vaatii vesilain mukaisen
lupamenettelyn. Lupaa ei kuitenkaan ole hankittu (TYLA) eikä luvan hankkimista
valvottu (ELY).
VL 1:3. Määritelmät. Tässä laissa tarkoitetaan:
3) vesistöllä järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä,
kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa,
ojaa ja lähdettä;
9) vesitaloushankkeella vesi‐ tai maa‐alueella toteutettavaa toimenpidettä tai rakennelman
käyttämistä, joka voi vaikuttaa pinta‐ tai pohjaveteen, vesiympäristöön, vesitalouteen tai
vesialueen käyttöön;
10) hankkeesta vastaavalla luvan hakijaa tai haltijaa taikka muuta tahoa, joka vastaa
vesitaloushankkeen valmistelusta, toteuttamisesta, käytöstä tai kunnossapidosta taikka
toiminnan harjoittamisesta [tässä: Lahden vesiviranomainen (TYLA)];
17) ruoppausmassalla vesialueen pohjasta poistettua maa‐ainesta ja lietettä.
Koko Sammalsillansuon ruoppausalue on muun Sylvöjärven vesistön kanssa yksi ja sama
hydrologinen kokonaisuus jo senkin vuoksi, että kaikki Sammalsillansuon vesi on
samalla korkeudella Sylvöjärven ja alapuolisen Arrajärven kanssa ja siis sanalla sanoen
samaa vettä, kuten asikirjoista monin tavoin ilmenee.

Sammalsillansuon Lietelammien ydinaluetta Kuoppalanojan ja Ristolanojan liittymän alueella
alhaisen kevätveden aikaan ennen ruoppausta. Kaikki vesi kuvan alueella Sammalsillansuolla
on yksi yhtenäinen hydrologinen kokonaisuus Sylvöjärven kanssa. Altaan 3 ruoppaus
vesialueen pohjasta ja mudan läjitysalue peitti ja tuhosi tämän kymmenien viitasammakoiden
ja muiden direktiivilajien vetisen ydinalueen, missä ruopattiin vesistössä, vedessä, veden
pohjasta (VL 1:3 (17). Kuva 1993‐05‐16 Markku Sakari Meriluoto.
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Vesistön määritelmän perustelujen (VL 1:3 (3)) lisäksi ruoppauskohde (esim. syvät altaat
2/Sammalsillanoja, 4/Ristolanoja ja jatkoruoppaus 2017 Kuoppalanoja) ovat
vesistön osa kanava eli seuraavien kuvien mukaisesti Sammalsillanojan, Ristolanojan ja
Kuoppalanojan kanavat ennen syvien altaiden ruoppausta. Karttanimityksellä ei ole
oikeudellista merkitystä, vaan ainoastaan todellisella rakenteella; esimerkiksi Sylvöjärven
pohjoispäähän laskevan samanlaisen kanavan karttanimi on Halkokorvenjoki (Luhdanjoki).
Kanava‐termillä tarkoitetaan (VL 1:3):
3) vesistöllä järveä, lampea, jokea, puroa ja muuta luonnollista vesialuetta sekä tekojärveä,
kanavaa ja muuta vastaavaa keinotekoista vesialuetta; vesistönä ei kuitenkaan pidetä noroa,
ojaa ja lähdettä;
Kanava: Nykysuomen sanakirja 1967 (I): vrt. kanaali. ... veden johtamista varten tehty
vesiuoma. ... käytetään mm. kuivattaessa vetisiä maita ... kuivatuskanava.

Ennen ruoppausta kuvassa on vas. Sammalsillanojan kanava syvän altaan 2 yläpuolella ja
oik. Ristolanojan kanava syvän altaan 4 yläpuolella.
Kuvat 2014‐10‐14 Markku Sakari Meriluoto.
Vastapuolten näkemys toiminnasta näyttää huolellisesti yksissä tuumin harkitulta ja
Sammalsillansuon kosteikon ruoppaus ajatellun kokonaan sen varaan, että vesilain säädökset
eivät koske tätä ruoppaushanketta. Näkemyksen muotoiluun ovat osallistuneet yhteisesti
kaikki osapuolet (Nastolan kunta/Lahden kaupunki/tekninen ja ympäristötoimiala (TYLA),
ELY ja jopa Nastola‐seura). Virheellinen näkemys sallisi käytännössä tehdä Sylvöjärven
Sammalsillansuolla mitä vain rakennustöitä.
Tällöinkin on kuitenkin kaikissa tapauksissa toiminnan rajoitteena voimassa
luonnonsuojelulainsäädäntö, mitä on noudatettava kaikkialla ja mitä on rikottu
Sammalsillansuolla useassa kohdin siitä riippumatta, miten osapuolet ovat mielivaltaisesti
halunneet ohittaa vesilainsäädännön.
Vesilakia (lähinnä VL 3:2 (1–9, Vesitaloushankkeen yleinen luvanvaraisuus) tiivistäen
Asiantuntijayritys Tieokas katsoo, että Sammalsillansuon kosteikon alueella on toteutettu
2015–2017 vesitaloushanke, missä/mikä 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,
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.
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Vesilain em. kohdan edellyttämän luvan tarvetta ovat hanketahot yrittäneet koko ajan kiertää
kaikin tavoin.
Sammalsillansuon vesitaloushanke ruoppaus on muun muassa vaikuttanut em.
vesilain 3 luvun 2 §:n mukaisesti eli aiheuttanut huomattavia vahingollisia muutoksia
ympäristön luonnonsuhteissa ja vesiluonnossa ja sen toiminnassa, melkoisesti vähentänyt
uhanalaisilla luontotyypeillä koivuluhdalla ja pajuluhdalla luonnon kauneutta, ympäristön
viihtyisyyttä ja kulttuuriarvoja ja vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön sekä lisäksi
tuhonnut luonnonsuojelulain 49 §:n mukaisten erityisten lajien elinympäristöjä.
Huolellisesti julkisuudelta salattuun viranomaisvalmisteluun (TYLA) kuului keksiä sellainen
suunnitelmaperusta, että Sammalsillansuon ruoppaushenkkeeseen ei tarvitsisi kirjallisesti
hakea lupaviranomaiselta (AVI) vesilain mukaista lupaa julkisine kuulutusmenettelyineen.
Lupahakemuksessa (VL 11:3) on esitettävä:
1) asian ratkaisemisen kannalta riittävä selvitys hankkeen tarkoituksesta ja hankkeen
vaikutuksista yleisiin etuihin, yksityisiin etuihin ja ympäristöön;
2) suunnitelma hankkeen toteuttamiseksi tarpeellisista toimenpiteistä;
3) arvio hankkeen tuottamista hyödyistä ja edunmenetyksistä maa‐ ja vesialueen
rekisteriyksiköille ja niiden omistajille sekä muille asianosaisille;
4) selvitys toiminnan vaikutusten tarkkailusta.
Sammalsillansuon vesitaloushankkeesta vastaava (VL 1:3 (10)) Lahden vesiviranomainen
(TYLA) ei toiminut VL 11:n vaatimalla tavalla, vaan edellä selostetuista syistä (4 JULKISUUS)
esitti vesitaloushankkeen virheellisesti ojituksena, kuten jäljempänä selvitetään.
Lupaviranomainen (AVI) ei siis saanut lupahakemusta käsiteltäväkseen eivätkä Sylvöjärven
osakaskunta tai Uudenkylän asukkaat tietoonsa, kuten VL olisi vaatinut. Sen sijaan
valvontaviranomainen (ELY) sai ilmoitukset vesitaloushankkeen kaikissa vaiheissa 2015–
2017 säntillisesti ennen 60 vuorokauden määräaikaa, mutta ei puuttunut virheelliseen
lupaperustaan ja tällä tavoin löi laimin viranomaisen valvontavelvollisuutensa.
Virheellisen lupaperustan vuoksi suunnitelma‐alue rajattiin todellisuuden vastaisesti niin,
että voitaisiin osoittaa muun muassa, että
1) hankkeen valuma‐alue ei muodosta vesistöä, mikä vaatisi lupamenettelyn, ja että
2) rakennustyö ei ole vesistön ruoppausta, mikä myös vaatisi lupamenettelyn.
Keksityn suunnitelmaperustan Asiantuntijayritys Tieokas osoittaa tässä asikirjassa
monin tavoin virheelliseksi, mikä ilmenee myös aiemmista asiakirjoista.
Osapuolet arvelivat ennakkoon, että ruoppaushanke ei onnistu, jos Sammalsillansuolle
perustetaan luonnonsuojelualue, mitä Asiantuntijayritys Tieokas oli vaatinut, ja suunnittelivat
toimensa tämän ajatuksen pohjalta. Uudenkylän osayleiskaavan ansiokas puolueeton
Luontoselvitys kuitenkin totesi – Asiantuntijayritys Tieokkaan aiempia perusteluja tukien –
Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokkaaksi kosteikoksi, mikä kiihdytti vastatoimia.
AVIn viittaus lausunnossaan syksyllä 2014 (kuten myös 2017) ELYn rooliin asiassa
toimivaltaisena vesi‐ ja luonnonsuojelulakien valvontaviranomaisena aktualisoitui lähes
vuotta myöhemmin, kun ELY käsitteli ruoppaussuunnitelman ja antoi siitä lausunnon.
Lausuntoa oli arvatenkin pohjustettu viranomaisyhteistyössä TYLA–ELY tavoitteena
ELY‐valvontaviranomaisen myönteinen suhtautuminen ruoppaukseen.
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ELYn Ympäristöyksikkö totesikin lausunnossaan 2015‐08‐31, että ruoppaussuunnitelman
toteuttamiseksi ei tarvita AVIn lupaa, koska siitä ei aiheudu vesilain 3 luvun 2 §:ssä mainittuja
muutoksia (vrt. Asiantuntijayritys Tieokkaan poikkeava näkemys edellä). – Tämän jälkeen
Asiantuntijayritys Tieokas lähetti 2015‐10‐08 AVIin uudistetun ja laajennetun
toimenpidekieltopyynnön ja vaati myös katselmusta ruoppaushankkeen olosuhteiden
selvittämiseksi (kuten myös jatkoruoppauksen 2017). AVI siirsi asian ELYn käsiteltäväksi
aiemman Ympäristöyksikön lisäksi myös Luonnonvarayksikössä – joka hämmästyttävää kyllä
ei vielä ollut lainkaan virallisesti tutkinut hanketta luonnonsuojelusäädösten noudattamisen
osalta (kuten ei myöskään 2017).
Asiantuntijayritys Tieokas sai 2015‐10‐23 ELYn lausunnon, mikä myötäili täysin ruoppauksen
suunnittelijan TYLAn ja Ramboll‐lajistoselvittäjäkonsultin näkemyksiä eikä nähnyt
rajoittavien toimien tarvetta. ELYn lausunto vain toisti lähes sanasta sanaan ruoppauksen
suunnittelijan konsultteineen virheelliset ja Asiantuntijayritys Tieokkaan päätelmän mukaan
ainakin osin myös tarkoitushakuiset tiedot eikä ottanut mitään kantaa Asiantuntijayritys
Tieokkaan vaatimuksessa esitettyihin todenmukaisiin tietoihin. Sama toistui myös 2017.
ELYn lausunnon perusteella Asiantuntijayritys Tieokas keskusteli ja valitti AVIin ja pyysi
2015‐10‐26 toimenpidekieltoa, koska ELYn lausunto näytti olevan vain suora kopio
ruoppauksen suunnittelijan TYLAn teksteistä vailla minkäänlaista viranomaisen näkemystä
Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämistä kriittisistä perusteluista. Vastauksessaan
2015‐11‐06 AVI totesi, ettei se ole toimivaltainen viranomainen käsittelemään valituksia
ELYn lausunnoista eikä antamaan määräyksiä allashankkeen keskeyttämiseksi, vaan vetosi
ELYn aiempaan kielteiseen lausuntoon.
Merkittävä henkilökohtainen oikeudellinen voitto oli, että AVI päätöksessään vihdoin 2016‐
06‐30 – tasan puoli vuotta Sammalsillansuon ruoppauksen jälkeen! – jätti Asiantuntijayritys
Tieokkaan valituksen tutkimatta. Päätös merkitsi sitä, että AVI ei kumonnut mitään
Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämistä näkökohdista, vaan ne jäivät voimaan. Päätökseen
liittyi valitusosoitus hallinto‐oikeuteen. Tuolloin ei ollut varaa valittaa, koska maan hallitus oli
juuri nostanut korkeampien oikeuksien valitusmaksuja. Nyt taloudellista rajoitusta ei ole.
Asiantuntijayritys Tieokas todistaa tässä asiakirjassa, että Sammalsillansuon ruoppaus oli
yksiselitteisesti vesitaloushanke, mikä olisi vaatinut vesilain mukaisen lupamenettelyn.
Lahden vesiviranomaisen (TYLA) kiertotie: ojitus
Vesilain lupamenettelyn (VL 3:2) kiertämiseksi ja siten kaiken julkisuuden välttämiseksi
Sammalsillansuon ruoppaushanke naamioitiin alusta alkaen virheellisesti ja säädösten
vastaisesti "ojien kaivamiseksi" (VL 5:1) ja hankittiin sille ao. luvitus.
Kysymys ei kuitenkaan missään tapauksessa ole ojituksesta, joten viranomaiset, ennen
kaikkea Lahden vesiviranomainen (TYLA) mutta myös ELY‐valvontaviranomainen, ovat
tietoisesti ja sinänsä johdonmukaisesti rikkoneet vesilakia, missä (VL 5:1):
Ojituksella tarkoitetaan maan kuivattamiseksi taikka muunlaisen alueen käyttöä haittaavan
veden poistamiseksi toteutettavaa ojan tekemistä.
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Tosiasiassa Sammalsillansuon ruoppauksessa ei suinkaan missään kohdin toimittu
maan kuivattamiseksi, vaan päinvastoin on tavoitteellisesti lisätty vapaan veden pinta‐alaa
huomattavasti siitä sinänsä runsaasta määrästä, mikä siellä oli lähtötilanteessa keskeisellä
Lietelammien alueella:

Lietelammit ennen ruoppausta, allikko.
Kuva 1990‐06‐10 Markku Sakari Meriluoto.

Lietelammit ruoppauksen jälkeen, allas 6.
Kuva 2017‐05‐23 Markku Sakari Meriluoto.

Lahden vesiviranomainen (TYLA) luuli keksineensä ojituksesta kiertotien vesilain mukaisen
lupamenettelyn välttämiseksi, mutta astuikin omaan ansaansa. Jos Sammalsillansuon
ruoppaus olisikin ollut ojitusta – mitä se ei missään tapauksessa ollut – ojituskin olisi tässä
tapauksessa ollut luvanvaraista, sillä (VL 5:3):
Ojituksella sekä ojan käyttämisellä ja kunnossapidolla on oltava [vesi]lain mukainen
lupaviranomaisen [AVI] lupa, jos se voi aiheuttaa [ja on aiheuttanut kaikkia seuraavia]:
1) ympäristönsuojelulain 5 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua pilaantumista vesialueella;
eli 2)
b) haittaa luonnolle ja sen toiminnoille;
d) ympäristön yleisen viihtyisyyden tai erityisten kulttuuriarvojen vähentymistä;
e) ympäristön yleiseen virkistyskäyttöön soveltuvuuden vähentymistä;
tai 2) [vesilain] 3 luvun 2 §:ssä tarkoitettuja seurauksia ...[ samoja kuin edellä luetellut].
Lahden vesiviranomainen (TYLA) on kyllä noudattanut vesilain (VL 5:6) mukaista vähintään
60 vuorokauden ilmoittamisvelvollisuutta valtion valvontaviranomaiselle (ELY) ennen
ojitukseen ryhtymistä. Samassa lainkohdassa kuitenkin määrätään, että
Valtion valvontaviranomaisen tulee tarvittaessa kehottaa hankkeesta vastaavaa hakemaan
3 §:ssä tarkoitettua lupaviranomaisen lupaa ...
Valtion valvontaviranomainen (ELY) ei kuitenkaan kehottanut ilmoittajaa eli Lahden
vesiviranomaista (TYLA) hakemaan lupaviranomaisen (AVI) vesilain (VL 3:2) mukaista lupaa,
kuitenkin ilmeisen tietoisena hankkeen luvanvaraisuudesta sekä vesilain ruoppauksen että
vesilain ojituksen pohjalta, ympäristönsuojelulain em. vaatimukset huomioon ottaen.
ELY on tässäkin laiminlyönyt valvonta‐ ja ohjausvelvollisuutensa osoittaen suorastaan
käsittämätöntä löysäkätisyyttä virkavelvollisuuksiensa noudattamisessa. Lahden
vesiviranomaisen (TYLA) juonittelu on tietysti omassa luokassaan.
Ruoppauksen osapuolet, etenkin TYLA ja ELY, ovat näin ollen menetelleet tarkoituksensa
toteuttamiseksi yksissä tuumin todella monin tavoin tuomittavalla tavalla sekä juridisesti että
viranomaiset myös moraalisesti.
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Miksi näin on tehty? Siksi, että edeltäkäsin osapuolet pitivät varmana, että Asiantuntijayritys
Tieokas suhtautuu kielteisesti ruoppaushankkeeseen ja ryhtyy toimimaan sitä vastaan ainakin
korjausten aikaansaamiseksi suunnitelmaan – kuten ryhtyikin.
Paikalliset osapuolet tunsivat Asiantuntijayritys Tieokkaan esityksen Sammalsillan
luonnonsuojelualueesta: http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf
Esitys on ollut julkinen virallisesti jo 2012‐09‐19 alkaen, jolloin Asiantuntijayritys Tieokas
antoi lausunnon Päijät‐Hämeen maakuntakaavaluonnoksesta, ja sen jälkeen edelleen
Uudenkylän osayleiskaavatyön eri vaiheissa, alkaen lausunnosta kaavan ensimmäiseen
luonnokseen 2013‐10‐10.
Osapuolet arvelivat – jälkeenpäin ajatellen väärin–, että ruoppaushanke ei onnistu, jos
Sammalsillansuolle 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, Sylvöjärven
osakaskunnan toimitsijamies, joka hankkeen myöhemmissä vaiheissa luottamushenkilön
virka‐asemaansa käyttäen hankki runsaasti yksityistä etua, kuten tässä asiakirjassa
todistetaan. Alusta alkaen toiminta oli juridisesti epäilyttävää ja moraalisesti kelvotonta.
Jo ensimmäinen yhteydenotto viranomaiseen paljasti hanketahon taktiikan, kun
Asiantuntijayritys Tieokas moitti ruoppauksen valmistelua.
Ratkaiseva keskustelu asian vaiheissa käytiin 2014‐09‐01 tutustumiskäynnillä Sammalsillan
hankealueelle. Keskusteluun osallistuivat allekirjoittanut Asiantuntijayritys Tieokas sekä
Lahden seudun ympäristöpalveluista (TYLA) vesiensuojelupäällikkö Ismo Malin ja
vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi. Siihen mennessä Asiantuntijayritys Tieokas oli
saanut tietoonsa alustavan allassuunnitelman ja laatinut oman vastaehdotuksen.
Kierroksella Sammalsillansuon kosteikossa osapuolet eivät päässeet yhteisymmärrykseen
tavoitteista, joista tärkeimpänä Asiantuntijayritys Tieokas piti erityisen lajiston ja muun
valtakunnallisesti arvokkaan luonnon turvaamista Uudenkylän osayleiskaavan
Luontoselvityksen ja omien havaintoperustelujensa mukaisesti. Retkeily päättyi
kysymykseen: "Mitä tapahtuu, jos Asiantuntijayritys Tieokas ei hyväksy allassuunnitelmaa ja
valittaa 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 Sammalsillansuo
voitaisiin ruopata niin, että kukaan (eli Asiantuntijayritys Tieokas, Sylvöjärven osakaskunta
eivätkä Uudenkylän asukkaat) ei pääsisi siihen puuttumaan.
Viranomaismenettelyyn kuului keksiä sellainen suunnitelmaperusta, että vesilain lupaa
kuulutusmenettelyineen (em. VL 11) 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 Asiantuntijayritys Tieokas osoitti myöhemmin virheelliseksi,
kuten tästä asiakirjasta ilmenee.
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Sammalsillansuon alueen määrittely
Asiantuntijayritys Tieokas käyttää tässäkin asiakirjassa 1960‐luvun vesistöjärjestelyn jälkeen
laatimaansa Sammalsillansuon alueen paikannimistöä kartan (alla, piirros Matti Oijala)
mukaisesti ja määrittelyä, mikä vaikuttaa käsitteeseen vesistö:

1960‐luvun vesistöjärjestelyn jälkeen kanavien ruoppaus muutti maisemaa, mitä kuvaavat
esimerkiksi paikannimet Pensasniitty – alkuun avoluhta – ja Pensastoalue – alkuun
pensasluhta. Molemmissa kasvaa nykyisin enimmäkseen koivuluhta, kaikki uhanalaisia
luontotyyppejä. Alkuperäiset nimet on kuitenkin säilytetty halki vuosikymmenten, jotta
pitkän ajan havainnot ovat vertailukelpoisia.
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Vanhat kartat, Senaatin kartta 1875 (yllä, ei vielä Sammalsillantietä) ja tiluskartta 1910 (alla)
osoittavat, että SAMMALSILLANTIE EI OLE SAMMALSILLANSUON LUONNONTIETEELLINEN
RAJA, vaan Sammalsillansuo ulottuu Sylvöjärven eteläpäässä Sammalsillanlahden itärannalle
(Itäluhta) ja etenkin pitkälle länsirannalle (Länsiluhta):

Sammalsillantie Sammalsillansuon poikki Sylvöjärven eteläpäässä. Punainen nuoli: Kurenoja
1910. Sininen viiva: Kurenoja nykyisin. Lähde Kansallisarkisto / Sammalsilta‐raportti 2004.
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Kertakävijän ‐ kuten Ramboll‐konsultin, jolla ei ole luonnonhistoriallista eikä
luonnontieteellistä paikallistuntemusta ‐ käsitystä Sammalsillansuon kosteikosta on eniten
vääristänyt Sammalsillantie, mikä kulkee Sammalsillansuon pohjoisosan poikki itä‐
länsisuunnassa (tiluskartta on suunnilleen suunnassa SW–NE). Sammalsillantie rakennettiin
aikana 1875–1910. Jälkimmäisen vuoden kartasta Sammalsillansuo hahmottuu vielä ilman
silloin uudehkon tai aivan uuden Sammalsillantien vaikutusta.
ELY lausunnossaan (LIITE s. 2‐3) sotkee myös Sammalsillansuon 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
ruoppausalueeseen."
Päinvastoin, FCG‐konsultin Luontoselvityksen mukainen Sammalsillansuon kosteikko
(http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf s. 7–13)
on ylläesitetyn mukaisesti juuri oikea luonnontieteellinen Sammalsillansuon alue ja
selvityksen tulokset ovat 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 (Länsiluhta ja Itäluhta) käsitellen sitä kuitenkin
virheellisesti erillisenä Sammalsillansuosta – tosin tarkoitushakuisesti.

Mennyt maisema Rantametsäsaarekkeen koivunlatvuksesta Sammalsillansuon alueelle
itäsuuntaan. Sammalsillantie oik., etualalla Länsiluhdan avoin eteläpää, koivikkoinen
Sammalsillansaari taust. vas. Sammalsillantien ja saaren välissä sijaitsee vetinen ruoikko ja
sen kohdalla tien vieressä tummanruskea puunkuorikasa. Niiden päälle kasvoi myöhemmin
täytemaakenttä, joka yhdisti saaren tiehen. Huomaa karja‐aita vielä Sammalsillantien ja
Länsiluhdan välissä. Sammalsillansuo on yhä yksi kokonaisuus Sammalsillantien kahden
puolen vuosikymmen ensimmäisen ruoppauksen jälkeen.
Kuva 1969‐09‐10 Markku Sakari Meriluoto
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Länsiluhta

Itäluhta
Kurenoja

Sammasillansuon (eli Sammalsillan alueen) karkea rajaus luonnontieteellisin perustein
(paksu punainen viiva) ja nykyinen Kurenoja (paksu sininen viiva). Keltainen ympyrä on
edellisen kuvan kuvauspaikka.
Pohja: Maanmittauslaitoksen maastokartta, grafiikka Markku Sakari Meriluoto..
Nykyiseen Maanmittauslaitoksen maastokarttaan (yllä) on karkeasti rajattu punaisella
Sammasillansuo luonnontieteellisin perustein. Kartta osoittaa, että vain runsaat sata vuotta
vanha SAMMALSILLANTIE EI OLE SAMMALSILLANSUON LUONNONTIETEELLINEN RAJA,
vaan Sammalsillansuo ulottuu Sylvöjärven eteläpäässä Sammalsillanlahden itärannalle
(Itäluhta) ja länsirannalle (Länsiluhta).
Kertakävijälle kuten ruoppaussuunnittelijalle (TYLA) ja Ramboll‐konsultille Sammalsillantie
kuitenkin näyttäytyy virheellisesti Sylvöjärven ja Sammalsillansuon rajana. Käsitys on
luonnontieteellisesti väärä ja se vääristää myös ruoppaussuunnitelman ja Ramboll‐
lajistoselvityksen perusteet mm. valuma‐alueiden ja käsitteen vesistö sisällön määrittelyssä.
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Maastokartan merkit eivät kaikin osin tai ajoin vastaa todellisuutta. Esimerkiksi Itäluhta
Sammalsillanojan suun itäpuolella ei ole "puuton helppokulkuinen suo", vaan tulva‐ja
sadeaikaan vetinen, jopa ylittämätön, joten se pitäisi merkitä poikkiviivoin vaikeakulkuiseksi
kuten suuri osa koko Sammalsillansuon kosteikkoa. Sama koskee luoteeseen työntyvää
suonosaa Länsiluhtaa ja vielä suuremmassa määrin, täydellisesti, kanavien 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 Sylvöjärven vesistöön. Kurenojan syvä itäosa
koskineen Rantametsäsaarekkeen eteläpäässä on vahvistettu karttaan Sammalsillantien
viereen.
Vesistö ja valuma‐alue

Sylvöjärven vesistön Sammalsillansuon valuma‐alue (ohut punainen viiva, lähde
ruoppaussuunnitelma), mukana myös karkeakorjattu Kurenojan valuma‐alue (paksu sininen
viiva: Asiantuntijayritys Tieokas).
Vesistö on vesilain avainmääritelmiä ja keskeinen etenkin Sammalsillansuon tapauksessa,
missä vesistö on yritetty määritellä virheellisin perustein.
Vesistö on Sammalsillansuon ruoppaushankkeessa määritelty tarkoitusperäisesti ja ennen
kaikkea virheellisesti sen vuoksi, että Sammalsillansuon vesistökokonaisuuteen – valuma‐
alueeseen – Sylvöjärven eteläpäässä kuuluu myös monihaarainen karttapuro Kurenoja. Se saa
alkunsa Sylvöjärven lounaispuolelta Ensimmäisen Salpausselän pohjoisrinteiltä, mm.
historiallisesta Uudenkylän Kuninkaanlähteestä, ja laskee Sammalsillansuolle lännestä – alun
perin nykyisen Sammalsillantien eteläpuolella, nykyisin Sammalsillantien pohjoisvierustaa
pitkin Länsiluhdan eteläpäässä Sammalsillansaaren vieressä.
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Kurenojan valuma‐alue. Maanmittauslaitoksen maastokartta.
Kurenoja on pelto‐ojia lukuun ottamatta metsäosuuksilla luonnontilainen, arvokas puro,
minkä alajuoksulla sijaitsee mm. Asiantuntijayritys Tieokkaan aloitteesta perustettu METSO‐
luonnonsuojelualue, puronvarsilehto (punainen nuoli). Kurenoja sivuaa Sammalsillansuon
alueella (paksu sininen viiva) myös Rantametsäsaarekkeen vanhaa hakametsää
moreenikannaksen pikku koskineen.

Lisäys Asiantuntijayritys Tieokas:
Kurenoja
Yhteensä

2,6 km2
11,08 km2

Kurenojan valuma‐alue puuttuu kokonaan ruoppaussuunnitelmasta (taulukko, LIITE s. 8),
mihin Asiantuntijayritys Tieokas on karkeasti korjannut ruoppaussuunnittelijan (TYLA)
virheen. Kurenojan valuma‐alue 2,6 km2 kasvattaa Sammalsillansuon valuma‐alueen pinta‐
alan reilusti yli 10 km2:n (11,08 km2). Tätä ruoppaussuunnittelija ei ole tiennyt tai halunnut
ottanut huomioon. Kysymyksessä on siis vesilain määrittelemä vesistö, valuma‐alueen pinta‐
ala vähintään 10 km2, toisin kuin ruoppaussuunnittelija (TYLA) väittää, määritelmän vesistö
sisällöstä johtuvine velvoitteineen.
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Kurenojan koski kuohuu keväällä Rantametsäsaarekkeen (oik.) eteläpäässä
moreenikannaksen poikki Sammalsillantien (vas.) vieressä, ennen kuin laskee länsipuolen
valuma‐alueen vedet Sammalsillansuolle. Koskiuoma on kivikko‐ ja hiekkapohjainen.
Kuva 1961 Markku Sakari Meriluoto.
Ruoppaussuunnitelman 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 ruoppaussuunnittelijan (TYLA) tavoite on ollut kaikin keinoin saada
valuma‐alueen pinta‐ala jäämään alle vesilain vesistön määrittelemän 10 km2 jättämällä
laskelmasta pois Kurenojan valuma‐alue.
Tämä vaikuttaa ratkaisevasti lupavaatimuksia koskevaan vesioikeudelliseen käsittelyyn eli
aiheuttaa lupavelvoitteen kaiken muun lisäksi vesilain 1 luvun vesistön määritelmän
perusteella.
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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 osasta aluetta, 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, niin vieläkin toisinaan. Nämä kaksi luhtaa ovat Sammalsillansuon pohjoinen osa.
Kuva 1974‐05‐02 Markku Sakari Meriluoto.
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Länsiluhtaa Sammalsillansuon luoteisosassa Sammalsillanlahden lounaisrannassa
Mäyrämetsäsaarekkeen tienoilta etelään Sammalsillantielle päin, taust. oik.
Latometsäsaareke. Karjan laidunnuksen loputtua ja tulvavaikutuksen heikennyttyäkin
maisemassa erottuvat vielä laikuttaisesti vasemmalta oikealle, vesialueelta mantereelle,
rantaluhdan kolme uhanalaista pääluontotyyppiä, avo‐, pensas‐ ja metsäluhta.
Kuva 1996‐06‐08 Markku Sakari Meriluoto.

Itäluhtaa Sammalsillansuon koillisosassa Sammalsillanlahden kaakkoisrannassa. Vehreä
näkymä Latometsäsaarekkeesta, etualalla vielä avoin, tuuhean pensaston reunustama
Latoniityn kulma, missä nykyisin kasvaa varteva haavikko.Muuten avointa Itäluhtaa
täplittävät yksittäiset pajupensaat. Sammalsillaojan suupuolen rannassa pilkottaa avovettä
luhdan ja ruoikon välissä. Sammalsillansuo on yksi yhtenäinen kokonaisuus.
Kuva 1971‐06‐19 Markku Sakari Meriluoto.
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Edellä esitetyn perusteella, toisin kuin ruoppaussuunnittelija (TYLA, LIITE s. 1) ja
valvontaviranomainen (ELY, LIITE s. 4) virheellisesti esittävät, ruoppauskohde on vesistö.
Tämän tosiasian läpinäkyvä kiertäminen osoittaa epäluotettavaa viranomaistoimintaa
kummaltakin taholta, erityisen tarkoitushakuisesti ruoppaussuunnittelijalta (TYLA) vastoin
parempaa tietoaan.
Vakava viranomaistoiminnan virhe on, että valvontaviranomainen (ELY) lausunnossaan ei ota
huomioon Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämää korjattua valuma‐alueen pinta‐alaa ja sen
aiheuttamia oikeudellisia vaatimuksia, vaan myötäilee suoraan ruoppaussuunnittelijan
(TYLA) virheellistä laskelmaa.

1
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LUONTO‐ JA LAJISTOSELVITYKSET
Selvitysten tarve Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueella
Lajistoselvityksen hankkimiseksi Uudenkylän osayleiskaavatyötä varten Nastolan kuntaa
painostivat Päijät‐Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry. ja Asiantuntijayritys Tieokas vuosien
ajan lukuisia kertoja ainakin seuraavista lajeista:
– valkoselkätikka (erittäin uhanalainen, havainnot vain viranomaistiedossa)
– viitasammakko (direktiivilaji)
– sudenkorennot (direktiivilaji)
– saukko (direktiivilaji)
– linnut (direktiivi‐ ja erityiset lajit)
– mahdolliset muut lajit, esimerkiksi lepakot.
Huomattakoon, että Nastolan paikallista luonnonsuojeluyhdistystä ei missään vaiheessa
millään tavoin kiinnostanut Sammalsillansuon alueen luonnonsuojelu, koska yhdistyksen
toiminta oli täysin hengetöntä ja sidonnaista. Sen sijaan Päijät‐Hämeen lintutieteellinen
yhdistys ry. toimi jälleen kerran yhteistyössä luonnonsuojelun puolesta asiantuntevasti ja
ryhdikkäästi, kuten jäjempää nähdään.
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 laadinnassa.
Sammalsillansuon ruoppaukseen liittyvät suunnitelmat tehtiin 2013–2014 kuitenkin
kokonaan ilman asiaankuuluvaa vuorovaikutusta ja luonto‐ ja lajistoselvitystä, minkä vuoksi
ruoppaus 2015–2017 epäonnistui erityiselle lajistolle tuhoisin seurauksin.
Lopulta Nastolan kunta uskoi ja tilasi lajistoselvityksen keväällä 2015 sen jälkeen, kun
suunnittelu oli epäonnistunut myös 2014 Asiantuntijayritys Tieokkaan kritiikin
vaikutuksesta. Kunnan herättivät vasta Kymijärven–Kärkjärven uimarantojen nolot
viitasammakkokokemukset, mitkä selostetaan jäljempänä. Painostuksen jälkeen
vihdoin 2015 oli käytettävissä luontoselvitys (konsultti Ramboll, tässä R‐selvitys). Se on
kuitenkin epäonnistunut, puutteellinen, asiantuntematon ja puolueellinen ja on johtanut
hankesuunnitelmassa virheellisiin tulkintoihin ja sovelluksiin.
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TYLA: Hanke oli tarkoitus toteuttaa syksyllä 2014, mutta alueella tehtyjen uusien
viitasammakkohavaintojen vuoksi [Sammalsillansuon 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 Tieokkaan] viitasammakkohavaintoja
keväällä 2014[‐05‐18]."
Lajistoselvitysten tarpeella on siis paljon pidempi historia kuin TYLA antaa ymmärtää, eikä
TYLA ole siinä kehityksessä osallinen. Ruoppauksen siirtymiseen vuodella, syksystä 2014
loppuvuoteen 2015, vaikutti Asiantuntijayritys Tieokkaan viitasammakkohavaintojen
keväällä 2014 lisäksi myöhempi asiantuntijakritiikki hankkeen 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 yksiselitteisesti väärä. Asiantuntijayritys Tieokkaan tallentaman
kirjeenvaihdon mukaan ELY (nyt jo eläkkeelle siirtynyt ylitarkastaja Heikkinen) oli
ilmoittanut Nastolan kunnalle lajistoselvitysten olevan tarpeettomia.
Painostuksen tuloksena Uudenkylän osayleiskaavan Luontoselvitys (konsultti FCG) valmistui
ja onkin esimerkillisen hyvä. Lajikohtaisten kartoitusten (viitasammakko ym.) tarkkuuteen
asti siinä ei kuitenkaan voitu päästä, koska Nastolan kunta teki kaavaa minimiresurssein ja
‐kustannuksin eikä teettänyt lajistoselvityksiä miltään kaavan osa‐alueelta vedoten siihen,
että ELY (nyt jo eläkkeelle siirtynyt ylitarkastaja Heikkinen) oli ilmoittanut lajistoselvitysten
olevan tarpeettomia.
Joka tapauksessa Sammalsillansuon–Sylvöjärven alueen luonto‐ ja lajistotietoa on
runsaimmin koonnut ja julkaissut 1960 alkaen, yli puolen vuosisadan aikana,
Asiantuntijayritys Tieokas (ote LIITE s. 32–100). Siksi alue on Nastolan ylivoimaisesti
parhaiten tutkittu luontokohde, mistä on tekeillä tietokirja, minkä osa tämäkin asiakirja‐
aineisto tulee olemaan.
Asiantuntijayritys Tieokkaan julkista Sammalsilta‐tietoaineistoa (www.tieokas.fi) ei
kuitenkaan ole käytetty R‐selvityksessä kuin yhden lyhyen, virheellisen lainauksen verran.
Lisäksi jatkuvasti päivittyviä lajihavaintoja on runsaasti BirdLife Suomen ylläpitämässä,
lintuharrastajien valtakunnallisessa TIIRA‐havaintotietokannassa. Erikoisinta kuitenkin on,
että lähteenä R‐selvityksessä ei myöskään mainita olennaisinta ja ajankohtaisinta julkista
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 Nastolan
kunta tässä tarkoituksenmukaisuusohjausta. Ramboll oli tuolloin käytännössä alansa
kunnallinen monopoliyritys Lahden kaupunkiseudulla kumppanuussopimusten vuoksi.
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LIITE s. 7 (TYLA): "Lisäksi pyritään turvaamaan taantuvan kosteikkolajiston säilyminen
alueella."
LIITE s. 2 (ELY): "... hankkeen tarkoitus on säilyttää taantuva kosteikkolajisto alueella."
Kaikkien ruoppaussuunnittelijalle (TYLA) ja R‐konsultille (ja ELYlle) näemmä
tuntemattomien selvitysten mukaan tämän Nastolan pitäjän arvokkaimman kosteikon
linnusto ja muu lajisto on päinvastoin runsas ja tavattoman monipuolinen eikä kaipaa muuta
kuin luonnonsuojelualueen perustamisen kehittyäkseen jatkuvasti elinvoimaisena. Tätä
tosiasiaa R‐konsultti ja ruoppaussuunnittelija (TYLA) yrittävät yhteisesti kiertää (ja ELY
myötäillä), 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
Sammalsillansuon alueen lajisto on Asiantuntijayritys Tieokkkaan omana, tähän mennessä
57 vuoden tarkoin dokumentoituna havaintoaikana kehittynyt jatkuvasti yhä
monipuolisemmaksi ja FCG‐konsultin Luontoselvityksen mukaan luonnonsuojelullisesti
valtakunnallisesti arvokkaaksi:
..."Sammalsillansuon alue on linnustollisesti erittäin

ELYn toiminta valvontaviranomaisena
Luonnonsuojelun valvontaviranomainen ELY on useassa kohdin laiminlyönyt
velvollisuutensa estää tai edes rajoittaa ruoppaushanketta tuottamasta vesi‐ ja
luonnonsuojelulainsäädännön rikkomuksia, mikä tehtävä on jäänyt asukkaalle.
Sammalsillansuon alueen luonto‐ ja lajistoselvitykset ovat aihe, missä kaikki viranomaiset,
etenkin ELY, kompuroivat useaan kertaan pahasti ja aiheuttivat jopa toisilleen hankalia
tilanteita, mitkä johtivat ruoppaushankkeen pitkittymiseen useaan kertaan, lopulta ihan
rahoituksen takarajalle asti myöhäissyksyyn 2015 ja uudelleen 2017. Kaikki johtui siitä, että
Asiantuntijayritys Tieokas yhteistyökumppaneineen puuttui voimakkaasti hankkeen
epäkohtiin valtakunnallisesti arvokkaan luonnon puolesta parhaalla asiantuntemuksella, mitä
hanketahoilta puuttui ja mitä ne eivät halunneet käyttää.
Viranomaistoimintaan tuo taustaa, että ELY‐keskusten (silloin alueellisten
ympäristökeskusten) luonnonsuojelun vastuualue käytännössä lamautettiin koko maassa
EU‐NATURA‐prosessin aikana 1990‐luvun jälkipuoliskolla. Toimin tuolloin Metsätalouden
kehittämiskeskus Tapiossa luonnonhoidon erityisasiantuntijana valtakunnallisena vastuunani
uuden metsälain (1997) erityisen tärkeiden elinympäristöjen ja aluksi myös uuden
luonnonsuojelulain (1997) suojeltujen luontotyyppien turvaaminen, lakien soveltamisen
tiedontuotanto ja kenttäkoulutus. Seurasin läheltä koko ympäristöhallinnon ponnistuksia
EU‐NATURA‐direktiivin toteuttamiseksi luonnonsuojelulain keinoin. Ympäristöministeriön ja
ELY‐keskusten luonnonsuojelutoiminta joutui vuosien ajaksi maanomistajatahon (MTK)
ankarien hyökkäysten kohteeksi.
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Vaikka KHO lopulta totesi ympäristöhallinnon toimineen laajassa valtakunnallisessa
prosessissa pienin poikkeuksin oikein, ajojahdin seuraukset näkyvät yhä. ELYt eivät
edelleenkään uskalla tehdä juuri mitään luonnonsuojelun hyväksi ennen lopettamistaan, mikä
jälleen kerran uhkaa, nyt maakuntahallinnon suunnitellun uudistuksen yhteydessä.
Ympäristöhallinnon muutosta johtaa nykyinen luontovihamielinen valtapuolue. Tilanne
lamauttaa luonnonsuojelun kenttätoimintaa.
Sammalsillansuon alueella luonnonsuojelun vastuuviranomainen ELY laiminlöi kaiken aikaa
kokonaan velvollisuutensa valvoa vesilain lisäksi luonnonsuojelulain noudattamista ja saattaa
sen rikkomisesta vastuuseen viranomaistahot Nastolan kunnan/Lahden kaupungin sekä
Lahden vesiviranomaisen (TYLA). 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 säilyttääkseen –
enää ollut muuta mahdollisuutta kuin johdonmukaisesti yrittää kieltää kaiken vastuunsa,
tosin sen seurauksena sotkeutua entistä pahemmin selviinkin asioihin.
ELY arvioi Sammalsillansuon ruoppaushankkeen alun alkaen väärin, ehkä kuvitellen Lahden
vesiviranomaisen (TYLA) antamien puuutteellisten ja jopa harhaanjohtavien tietojen pohjalta,
että se menee läpi paikallisesti valitulla (Nastolan kunta ja Nastola‐seura ym.) salailevalla
tavalla huomiota herättämättä kenenkään puuttumatta. Myöhemmän kritiikin aikana ELY ei
voinut jälkeenpäin perääntyä lausumistaan yhtään joutumatta samalla virkavastuuseen.
ELY niskuroi epätoivoisesti vastoin tosiasioita, niitä huomiota herättävän karkeasti
vääristellen, vastoin parempaa tietoaan alusta alkaen.
Käytännön perussyy ELYn ristiriitaiseen käyttäytymiseen oli ELYn toiminnan kaksoisrooli
toisaalta ruoppauksen rahoittajana ja toisaalta ruoppauksen valvontaviranomaisena. Tämä
yhdistelmä on vanhaa perua vesi‐ ja ympäristöhallinnon alkuajoilta, mutta siitä myöhemmin.
Joka tapauksessa on erikoista, että lausunnoissaan ELY ei ottanut mitään kantaa
Sammalsillansuon alueen luonnonarvoihin, joita Asiantuntijayritys Tieokas oli tarkoin
kuvannut. Asiantuntijayritys Tieokas epäilee, että todellisuudessa ELY ei tuolloin ensi
vaiheessa lainkaan käsitellyt ruoppaushankkeen vaikutuksia luonnonarvoihin, muutenhan
lausunnonantajana olisi ollut myös luonnonsuojelun vastuuviranomainen eikä pelkästään
vesi‐insinööri [kuten jälleen jatkoruoppauksessa 2017]. Tämä oli ELYn ensimmäinen
kompastus, missä epäily kaksoisroolista myöhemmin osoittautui todeksi.
Niinpä AVIn siirsi Asiantuntijayritys Tieokkaan toimenpidepyynnön ELYlle 2015‐10‐13. Sen
jälkeen ELYn Luonnonvarayksikön luonnonsuojelun asiantuntijat tarkastelivat hanketta
uudelleen. Kuitenkin ELY totesi yhä vain itsepintaisesti, että alueen luonnonarvoja on
selvitetty riittävästi eikä katselmus ole tarpeen. ELYn näkemyksen mukaan hankkeen
keskeyttämiseen ei ollut tarpeen ryhtyä luonnonsuojelulain tai vesilain perusteella. Niinpä
ruoppaus alkoi pian tämän jälkeen [2017 oltiin taas samassa tilanteessa ja
puuttumattomuushistoria toisti itseään].
Kaksoisroolissaan rahoittajana ja lainvalvojana ELY kiemurteli koko ruoppaushankkeen ajan
kuin mato koukussa, mikä oli viranomaiselle erikoista ja ilman muuta tuomittavaa toimintaa
– puoli olisi pitänyt valita alun alkaen, jäävätä toisesta tai toisesta, koska esteellisyys
jommassa kummassa oli tosiasia, mitä ELY ei vain tunnustanut. Kuitenkin ELY toimi kaiken
aikaa tietoisesti, sillä myös Sammalsillansuon luonnonarvot ELY tiesi kyllä alusta pitäen.
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Asiantuntijayritys Tieokas käy seuraavassa yksityiskohtaisesti läpi ELYn vastuut, joiden
taakse Lahden vesiviranomainen TYLA kaiken aikaa täysimääräisesti piiloutui pääsemättä
kuitenkaan osaltaan vastuusta, kuten Asiantuntijayritys Tieokas monin tavoin osoittaa.
Selvää on, että em. viranomaisten välisen kirjeenvaihdon avaaminen esimerkiksi
viranomaismääräyksellä toisi julkisuuteen keskinäistä aineistoa, mistä he missään
tapauksessa eivät haluaisi kenekään tietävän. Toistaiseksi Asiantuntijayritys Tieokas joutuu
parhaansa mukaan itse tekemään päätelmiä asioiden kulusta ja niiden välisistä yhteyksistä.
Asiantuntijayritys Tieokas esitti jo 2014‐10‐24 AVIlle laajasti perustellun pyynnön
Sammalsillansuon alueen asettamisesta toimenpidekieltoon. Silloin ruoppausta ei vielä ollut
aloitettu, koska luontoselvitys tehtäisiin vasta kesällä 2015, Nastola‐seura vain oli talkoilla
raivannut uhanalaisia luontotyyppejä.
Vastausviestissä 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 Asiantuntijayritys Tieokas
olisi ollut ajoissa liikkeellä ja huolestunut Sammalsillansuon tulevan luonnonsuojelualueen
kohtalosta.
ELY: Kosteikon rakentamista koskevan ilmoituksen [oikeasti ojitusilmoituksen]
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 Sammalsillansuon kosteikon rakentamisilmoituksesta
(LIITE s. 1). ELY totesi, että hankkeesta ei ennalta arvioiden aiheudu vesilain 3:2:ssä
mainittuja muutoksia eikä AVIn lupaa tarvita. Lausunnon 2015‐08‐31 antoi ELYn vesi‐
insinööri. Varmistamatta jää, arvioiko ruoppaushanketta tuolloin todella myös
luonnonsuojelun vastuuhenkilö, kuten ELY vastaselityksessään väittää, "vaikka asiasta ei
lausunnossa olekaan mainintaa."
Koska ELY ei ottanut mitään kantaa Sammalsillansuon alueen luonnonarvoihin, joita
Asiantuntijayritys Tieokas oli tarkoin kuvannut, Asiantuntijayritys Tieokas epäilee, että
todellisuudessa ELY ei tuolloin tärkeässä ensi vaiheessa lainkaan käsitellyt
ruoppaushankkeen vaikutusta luonnonarvoihin luonnonsuojelulain näkökulmasta,
muutenhan allekirjoittajana olisi ollut myös luonnonsuojelun vastuuviranomainen eikä vain
vesi‐insinööri (kuten myös syksyllä 2017).
Vaadin, että AVI velvoittaa ELYn antamaan selvityksen asian käsittelystä elokuussa 2015 sen
todentamiseksi, syyllistyikö ELY valvontaviranomaisena tuolloin antamaan perättömän
lausuman viranomaismenettelyssä. Asialla on mitä suurin merkitys ELYn myöhempään
toimintaan, missä ELY ei enää lainkaan korjannut näkemystään missään vaiheessa, vaikka
varmasti myöhemmin ymmärsi sen virheelliseksi ja Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämien
luonnontieteellisten tosiasioiden vastaiseksi.
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Luontoselvitysten ja suunnitelmamuutosten jälkeen Tieokas esitti AVIlle 2015‐10‐08
uudelleen laajennetuin perusteluin – mitkä pitkälti olivat tämän asiakirjan mukaisia –
pyynnön Sammalsillansuon alueen asettamisesta toimenpidekieltoon; ruoppausalueen
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.
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.
AVI totesi yhä2015‐11‐06, 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 kahden maakunnan luonnonsuojelun
vastuuviranomaista ELYä ei missään valmistelun vaiheessa – kun mitään lopullista ei vielä
ollut Sammalsillansuolla tuhottu – kiinnostanut tutustua paikan päällä Asiantuntijayritys
Tieokkaan pyytämässä katselmuksessa Sammalsillansuon kosteikkoon ja sen
luonnonsuojelumerkitykseen alueen parhaan asiantuntijan opastamana, ei edes sen jälkeen,
kun AVI oli siirtänyt asian ELYn käsiteltäväksi kuin ultimaatumina toimien tarpeesta.
Tällainen on tavattoman tuomittavaa viranomaistoimintaa, mutta sitä selittää ELYn
kaksoisrooli rahoittajana ja valvontaviranomaisena. ELYn toiminnan laatua vesi‐ ja
luonnonsuojelulain valvonnassa ei selitä mikään "kiire", vaan selvä pyrkimys vältellä sen
paljastumista, miten pintapuolisesti tai puutteellisin tiedoin – tai tarkoitushakuisesti –
ELY asiassa kaiken aikaa toimi, vaikka Asiantuntijayritys Tieokkaan tietoa olisi ollut runsain
mitoin tarjolla, ja miten tuhoisiin seurauksiin Sammalsillansuon alueella ELYn toiminta johti.
Epäilemättä taustalla vaikutti ankarasti myös Nastolan kunta (tekninen toimi) omine
pyrkimyksineen ja käsityksineen, joita ohjasi teknisen lautakunnan asianosainen
puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies Sammalsillansuon vierestä, ja
myötäili kunnan tekninen johtaja.
Joka tapauksessa parhaillaan Sammalsillansuon kosteikosta valmistellaan Tieokkaan aloitteen
http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf pohjalta
viranomaistyönä (Lahden luonnonsuojelunvalvoja) luonnonsuojelualuetta, mihin ELY joutuu
viranomaisena perehtymään, taas kerran, ja toteamaan Sammalsillansuon alueen
luonnonarvot. – Ruoppausalue raivattiin kiireessä pintapuolisesti marraskuussa 2015 ja
altaiden ensimmäinen vaihe ruopattiin paniikissa joulukuussa 2015.
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Konsultintyö
Sammalsillansuon alueen luontoselvitykset ruoppausta varten (Sammalsillansuo ja
Sylvöjärvi) TYLA tilasi Ramboll‐konsultilta. Yleisesti luottamuksen maksetun konsultin
ammattitaitoon ja esittämiin tietoihin pitäisi olla selviö, mutta valitettavasti niin ei aina ole.
Sammalsillansuon alueen luontoselvittäjää TYLA arvioi näin:
TYLA: Luontoselvitykset tehneen konsultin ammattitaito on todettu referenssien perusteella
erinomaiseksi.
Sammalsillansuon alueen konsultintyön tulosten perusteella TYLAn arvio petti pahasti syistä,
mitkä ilmenevät tarkasti jäljempänä.
Lähtökohta konsultin valintaan ilman normaalia kilpailua ja referenssivertailua oli se, että
Lahden seudun kunnilla oli tuolloin Rambollin kanssa kumppanuussopimus. Se merkitsi
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–maksaja
käskee kirjoittaa, myös Sammalsillansuon alueen luontoselvityksessä.
Osapuolille pitäisi olla selvää, että kun tehdään tutkimuksia ja selvityksiä, uuden hankittavan
tiedon lisäksi niissä käytetään hyväksi myös kaikki olennainen aiempi tieto.
Sammalsillansuon–Sylvöjärven luontoselvitykset 2015 tehnyt R‐konsultti ei kuitenkaan näytä
tuntevan tai hyväksyvän tätä peruslähtökohtaa. Kahdessa selvityksessään (erikseen
Sammalsillansuo ja Sylvöjärvi) Ramboll ei käytä eikä edes viittaa kaikkein olennaisinta
ajankohtaista lähtötietoa, 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 saatavana runsaasti, ja kuten
tästäkin asiakirjasta ilmenee, sekä yksityisesti että etenkin www.tieokas.fi ‐linkistä, minkä
konsultti ja TYLA hyvin tiesivät. Se tieto kuitenkin palvelee luonnon‐ ja maisemansuojelun
tarkoituksia eikä siksi näytä soveltuvan Sammalsillansuon ruoppauksen tietolähteeksi.
Kysyntämarkkinoiden tilanne (tuolloin talouslaman aikana) on se, että konsultintöitä on
tarjolla vähän ja kilpailu hankkeista on ankara. Toimeksiantoja saadakseen konsultit joutuvat
tekemään tarjouksia alihintaan ja työn pintapuolisesti, kuten Sammalsillansuon alueella
Ramboll, tai tarjouskilpailu voitetaan monopoliluonteisen kunnallisen
kumppanuussopimuksen pohjalta, kuten Lahden seudun kunnissa ja tässä Sammalsillansuon
alueella Ramboll.
Tutkimuseettisesti Rambollin menettely on alapuolella kaiken arvostelun, mutta käy
ymmärrettäväksi senhetkisen 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 Sammalsillansuon luontoselvityksessä on kirjallisuusluettelon viittaus: Tieokas
oy. 2014: Lausunto Sammalsillan alueen kosteikkosuunnitelmasta 21.8.2014 – virhe siinäkin:
Asiantuntijayritys Tieokas ei ole oy vaan yksityinen elinkeinonharjoittaja.
Rambollin luontoselvitystä käsitellään jäljempänä yksityiskohdittain eri lajien osalta ja
todetaan samalla valvontaviranomaisen (ELY) suhtautuminen selvitykseen.
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Selvitykset erityisistä lajeista
Luonnonsuojelulain valvonnan laiminlyömisen ja rikkomusten esimerkkilajeina
käsitellään tässä syvemmin kahta keskeistä uhanalaista direktiivilajia,
viitasammakkoa ja valkoselkätikkaa.
Lisäksi Sammalsillansuon ruoppausalueella tavataan lisääntymis‐ ja levähdyspaikassaan
toinenkin luontodirektiivin liitteessä IV(a) mainittu laji saukko Lutra lutra. Ruoppausalueella
pesivät myös Euroopan unionin lintudirektiivin (79/409/ETY) liitteen I lajit kurki Grus grus ja
joutsen Cygnus cygnus, vain esimerkkeinä mainiten. Luontodirektiivi on pantu toimeen
Suomen luonnonsuojelulaissa, näiltä osin lain 49 §:ssä.
Viitasammakko – viranomaisongelma Nastolassa
Tieokkaan vaatimusten tärkein peruste on turvata Sammalsillansuolla esiintyvän lajin
viitasammakon Rana arvalis yhdyskunnan lisääntymis‐ ja levähdyspaikat.
Ne uhkaavat tuhoutua/ tuhoutuivat ruoppausalueella 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.
Ruoppauksen salaava suunnittelu Sammalsillansuon kosteikossa kulminoitui lopulta
viitasammakon esiintymiseen, minkä Tieokas ensimmäisenä todensi toukokuussa 2014.
Aluksi viitasammakosta ei kuitenkaan tiedetty, aavisteltiin vain lajista syntyvän
ruoppauksessa ongelmia.
Ensin Nastolan kunta koki julkista huomiota herättäneitä vastoinkäymisiä Villähteellä
samankaltaisissa oloissa kuin myöhemmin Sammalsillansuon ruoppaushankkeessa.
Kunta törmäsi viitasammakkoon kiusallisella tavalla omasta syystään. Kymijärvellä
Kyynärön–Kärkjärven Taivaanrannan asemakaava‐alueilla kunta – ilmeisesti taas
nuukuuttaan – ei ollut teettänyt uimarannan asemakaavaa varten lajistoselvitystä, mitä
Sammalsillansuon kosteikolle oli vaadittu pitkään. Lopulta Nastolan kunta haki Villähteelle
Kymijärven uimarannoille korkeimman hallinto‐oikeuden ratkaisun viitasammakon
suojelusta kahdessa samankaltaisessa tapauksessa.
Ensin AVI hylkäsi (PÄÄTÖS Nro 265/2012/2 Dnro ESAVI/39/04.09/2012 30.11.2012)
kunnan suunnitteleman uimarannan ym. rakentamisen Kymijärven asemakaava‐alueelle
ruoppaamalla. Asia kulki läpi koko valitusketjun AVI–KHO vain siksi, jotta kunta lopulta pääsi
soveltamaan vesilain 3:3 (7):n mukaista ruoppauksen ylärajaa. AVIn alun perin hylkäävä
päätös piti myös KHO:ssa. Kunta sai viivytyksestä asukkaiden vihat päälleen ja kielteistä
mediajulkisuutta. Kymijärven viitasammakot pääsivät useasti ja näyttävästi otsikoihin:

ESS 2015‐06‐27.
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Vihdoin Nastolan kunta joutui turvautumaan uimarannan perustamisessa kaavamuutokseen
ja hallinnollisesti monivaiheiseen korvikesuunnitelmaan. Sen mukaisesti toteutettiin vesilain
sallima enintään 500 m3:n ruoppaus. Samanlainen oikeusprosessi samassa tarkoituksessa
käytiin viereisen Kärkjärven puolella samalla Taivaanrannan kaava‐alueella.
Me Hyvän Olon Luonnonläheisen Nuorekkaan Nastolan veronmaksajat menetimme
hyvänlaisen rahasumman vain kuntaviranomaisen omien kaavasuunnitteluvirheiden ja
jääräpäisyyden vuoksi. Uimarannoista nousi kalliita ruoppauskuutioita.
Kymijärvellä kysymys oli viitasammakon – lopulta vain kolmen havaitun yksilön –
lisääntymis‐ ja levähdyspaikasta, minkä lopulta KHO päätöksellään turvasi. Päätökseen ei
vaikuttanut viitasammakon runsas esiintyminen muualla Kymijärvellä (kuten analogisesti
Sylvöjärvellä), vaan ainoastaan tämän uimarannan kohdalla havaitun pienen esiintymän
turvaaminen. Kertaakaan Suomessa KHO ei vielä ole vastaavissa tapauksissa ratkaissut
direktiivilaji viitasammakon suojelua vastoin EU‐oikeuden säännöksiä (vrt. uusin
oikeusratkaisu KHO:2017:161 2017‐10‐17, Kuortane). Siksi on kohtuutonta uppiniskaisuutta,
että viranomaiset eivät ennakkoon tutki eivätkä noudata KHOn tai alempien viranomaisten
julkisia päätöksiä, joista helposti saisi pohjaa järkevään kunnalliseen päätöksentekoon.
Oikeudelliseen arviointiin ei vaikuta KHOn johdonmukaisten ratkaisujen perusteella, mitä
ruoppaus mahdollisesti vaikuttaa kosteikkoluontoon tulevaisuudessa, hyvää vai huonoa,
ja esiintyykö viitasammakkoa Sammalsillansuon kosteikon lisäksi muualla, esimerkiksi
viereisellä Sylvöjärvellä, kuten R‐konsultti tarkoitusperäisesti korostaa: (LIITE s. 26)
"Sammalsillansuolta on suora ekologinen yhteys Sylvöjärven vahvaan
viitasammakkoesiintymään", tarkoituksena ilmiselvästi vähätellä Sammalsillansuon alueen
vahvan viitasammakkoesiintymän merkitystä. Tässäkin lienevät hankeisäntä Nastolan kunta
ja TYLA antaneet ohjausta tietämättä tai ottamatta huomioon, että oikeudellinen peruste
(AVI–KHO) on kaikissa tapauksissa vain se, mitä ruoppaus tässä kohdassa nyt välittömästi
vaikuttaa direktiivilajien lisääntymis‐ ja levähdyspaikkoihin (LsL 49§).
Nastolan Kymijärvellä–Kärkjärvellä toteutuneet oikeudelliset ratkaisut (AVI–KHO) johtivat
siihen, että kunta saattoi toteuttaa vain VL 3:3 (7):n salliman, uimarantatarkoitukseen
ilmeisesti sinänsä riittävän enintään 500 m3:n ruoppauksen, kun Sammalsillansuon
ruoppauksen arvio on 13100 m3.
Jos Nastolan kunta olisi yrittänyt Sammalsillansuolla uudelleen oikeustietä AVI–KHO, tämä
oikeudellinen ristiriita jo sinällään olisi romuttanut Sammalsillansuon ruoppauksen.
Kymijärven–Kärkjärven oikeudellisista kolhuista opiksi ottaneena Nastolan kunta ja Lahden
vesiviranomainen (TYLA) siis pimittivät Sammalsillansuon valtavan ruoppaushankkeen
ympäristöviranomaisten ja 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
toteutuu/toteutui 2016, vastuut raukeavat, toimittiinpa miten tahansa. Näin ei tietenkään saa
käydä lopullisesti.
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Sammalsillansuon ruoppaus ja viitasammakko sekä muut em. erityiset lajit ovat
yksiselitteisesti mahdottomia sovitettaviksi yhteen. TYLA‐suunnitelman mukainen ruoppaus
tuhoaisi/tuhosi viitasammakon (sekä kurjen, joutsenen ja saukon) lisääntymis‐ ja
levähdyspaikat kaikkein tärkeimmiltä osinLietelammilla vastoin luonnonsuojelulain 49 §:n
määräyksiä vailla luontodirektiivin 9 ja 16 artiklan mukaisia poikkeuksia.
R‐lajistoselvityksen toteutus: viitasammakko
LIITE s. 16 (TYLA): " ... [R‐konsultin] 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 hankkeessa 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 päivättiin valmistuneeksi 7. elokuuta 2015. Kuinka ollakaan, samana elokuun
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 ruoppaussuunnitelma jo huhtikuussa käytettävissään (totta kai), jotta
lajistoselvityksen tulos olisi tarkoituksenmukainen.
Käytännössä Sammalsillansuon 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 Sammalsillansuon monimuotoinen, 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.
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Kaikki tuo kuitenkin kuuluu Sammalsillansuon kosteikkomaisemaan, mikä on muodostunut
luonnon omana työnä yli puolen vuosisadan aikana. – Toisenhenkinen luonnonystävä on
kuvannut liikkumista Sammalsillansuon alueella elämykselliseksi "kuin Amazonasin
viidakossa" eikä myöskään FCG‐konsultti sanallakaan valittanut kosteikon olosuhteista, mitkä
ovat esimerkiksi viitasammakolle ihanteelliset.

Viitasammakkoyhdyskunnan keskeinen, optimaalinen elinympäristö Sammalsillansuon
Lietelammilla, minne R‐konsultti ei uskaltautunut ja mikä tuhoutui ruoppauksessa 2015.
Luoksepääsemättömällä alueella vuorottelevat kanavat, lammikot ja niiden välillä
kasvillisuusjänteet, joiden labyrintissa liikkuminen on lähes mahdotonta. Viitasammakolle ja
muille kosteikkolajeille, kuten esimerkiksi kurjelle ja joutsenelle ja saukolle, ympäristö on
kuitenkin ihanteellinen ja ennen kaikkea turvallinen.
Kuva 1993‐05‐16 Markku Sakari Meriluoto.
Yhtä kaikki 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. Moni muu ei realistina rohkenisi, siksi
maksettuihin tuloksiin on suhtauduttava 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 metrin päässä, missä Peltokallion
kostean niityn ja sitä reunustavan koivikon välistä laskeva runsasvetinen oja tavoitti niityn kulmassa
Lietelammien alueen välittömästi Viitalampareen eteläpuolella.
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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 liikenne oli onneksi hiljaista, joten mikään ei häirinnyt kuulosteluun keskittymistä.
Välillä kuuntelin etäämmäs varsinaisten Lietelammien suuntaan (kuvat). 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 pienen 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, Sammalsillansuon alueen Lietelammilla ja 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
kanavaa, Kuoppalanoja ja Ristolanoja, yhdistyvät Sammalsillanojaksi ennen laskua Sylvöjärveen...

... juuri täällä, Lietelammilla, missä vehka ja kurjenmiekka kukoistavat avovesilampareessa
ihanteellisessa viitasammakoiden elinympäristössä tulevan ruoppausaltaan 3 kaivu‐ ja
läjitysalueella, missä ruoppaus tapahtui 2015 veden pohjasta (VL 1:3 (17). Kuoppalanojan ja
Ristolanojan liittymän takana tuuhea pajuluhta liittyy taajaan koivuluhtaan – kumpikin
uhanalaisia luontotyyppejä, joita Nastola‐seuran talkoolaiset raivasivat.
Kuva 1990‐06‐10 Markku Sakari Meriluoto.
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Lietelammien ydinosa tuhoutui
ruoppauksissa 2015 ja 2017
täydellisesti. Entinen moni‐
muotoinen, suojainen kosteik‐
kolabyrintti revittiin auki ja
kaivettiin steriiliksi altaikoksi,
mitkä eivät tarjoa suojaisia
elinmahdollisuuksia
viitasammakoille eivätkä
suurille kosteikkolinnuille (vrt.
ed. kuvat). Ennen jatkoruop‐
pausta 2017 altaisiin piti
syntyä lietevettä siivilöivä
kasvillisuus, mutta jatkoruop‐
paus tehtiin täysin paljaissa
altaissa. Luvattuun seurantaan
ei ole kuulunut selvitys siitä,
miten täydellisesti viitasam‐
makkoyhdyskunta tuhoutui –
kuvien mukaan kokonaan.
Kuvat 2017‐05‐23 (yllä) ja
2017‐11‐02 Markku Sakari
Meriluoto.
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Viitasammakon havaintopaikka (edessä) Viitalampareen (oik.) ja Lietelammien (taust.)
välisellä kannaksella ojassa. Paikkaan suunniteltu allas 6 läjitysalueineen tuhoaisi/tuhosi
viitasammakoiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikan.
Kuva 2014‐05‐17 Markku Sakari Meriluoto.
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R‐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.
Kaikesta päätellen R‐konsultilla oli ruoppaussuunnitelma käytössään kartoituksessa, jotta
havainnot viitasammakoista voitiin sijoittaa väistämään suunnitellut altaat eikä toisin päin.
Rinnakkaiskuva ruoppaussuunnitelmasta (alla) osoittaa selkeästi, miten direktiivilajien
viitasammakon, kurjen (ja joutsenen) ja saukon lisääntymis‐ ja levähdyspaikat 2014
Asiantuntijayritys Tieokkaan havaintojen mukaan (punaiset ympyrät) sijoittuivat 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.
Punaiset ympyrät ovat viitasammakon Rana arvalis ääntelyalueet 2014‐05‐18
(Asiantuntijayritys Tieokas). R‐konsultin viitasammakkohavainnot 2015 asettuvat siihen
suunnitelmakarttaan, mikä välittömästi R‐selvityksen valmistuttua elokuussa esitti
ruoppausalueet – eli ilmeisesti konsultilla todella oli se käytössään kartoituksessa, jotta
havainnot voidaan sijoittaa väistämään suunnitellut altaat. Mutta konsultti ei ole
viranomainen, minkä voisi asettaa vastuuseen tällaisesta, valvontaviranomainen kyllä.
Valtaosaan kanavien välistä Lietelammien vetistä kosteikkoa oli suunniteltu ruopattavan
allas 3 alueelle, missä myös direktiivilaji kurki pesii ja ilmeisesti myös joutsen. Tästä
huolimatta ruoppaussuunnittelija (TYLA) väittää ja valvontaviranomainen (ELY) kopioi:
"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 ruoppaus ja ruoppausmassan
läjitys hävittävät/hävittivät 2015 suuren osan ainakin kymmenien, mahdollisesti satojen
viitasammakoiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikoista ja rikkovat pahasti luonnonsuojelulain
49 §:n velvoitetta direktiivilajien suojelusta. – Päijät‐Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen
erittäin asiantuntevassa lausunnossa 2015‐11‐19 (jäljempänä) on esitetty kritiikki siitä, että
R‐selvityksessä ei ole otettu lainkaan kantaa viitasammakon levähdyspaikkoihin.
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Viitasammakko Rana arvalis ja muut erityiset lajit Sammalsillansuolla

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/kaivettiin allas 6 (LIITE s. 9). Se siis tulisi/tuli
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.
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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 Sammalsillansuon kosteikkoalueen tilan ennen ruoppausta 2015. Kosteikon
märin tulvavaikutteinen osa allikoineen näkyy varsin yhtenäisenä punaisen rajauksen
(Asiantuntijayritys Tieokas 2015) sisällä, missä ei olisi saanut tehdä mitään. 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 Sammalsillansuon kosteikossa. – Sylvöjärven veden
vähyyteen kesällä 2015 vaikutti myös koko kesäkauden mittainen Mankalan voimalaitoksen
koneistoremontti. Sen vuoksi voimalaitos joutui laskemaan vettä läpi padon yhdestä
säännöstelyluukusta yhtäjaksoisesti keväästä loppukesään asti.
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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
Lietelammien vetisen 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 kanavien välistä Lietelammien kosteikkoa oli suunniteltu
ruopattavan allas 3 alueelle, missä myös direktiivilaji kurki pesii ja ilmeisesti myös joutsen.
Tästä huolimatta ruoppaussuunnittelija (TYLA) väittää ja valvontaviranomainen (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.
Asiakirjat karttoineen kuitenkin todistavat, että altaiden ruoppaus ja ruoppausmassan läjitys
hävittävät/hävittivät suuren osan ainakin kymmenien, mahdollisesti satojen
viitasammakoiden lisääntymis‐ ja levähdyspaikoista ja rikkovat/rikkoivat 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 (jäljempänä) esitetty kritiikki siitä, että R‐selvityksessä ei ole otettu lainkaan
kantaa viitasammakon 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."
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii kaiken edellä esitetyn perusteella, että AVI, oikeuskäytäntöä
samankaltaisissa tapauksissa yhdenmukaisesti soveltaen, velvoittaa 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 vaatii asianomaiset viranomaiset (TYLA ja ELY)
oikeudelliseen vastuuseen jatketusta luonnonsuojelurikoksesta (LsL 49 §).
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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/tuhoutuivat täysin keskeisimmässä osassa Sammalsillansuon kosteikkoa, mikä
rikkoisi/rikkoi 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.
Päinvastoin, Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokkaan kosteikon linnusto on
merkittävän runsas ja monipuolinen kaikin pätevin tavoin arvioituna. Asiantuntijayritys
Tieokas on tarkasti seurannut ja dokumentoinut lajistoa tähän mennessä jo 57 vuoden ajan.
Sammalsillansuon 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 Sammalsillansuon kosteikon luonnonsuojelullisesti
valtakunnallisesti arvokkaaksi:
..." (Sammalsillansuon 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 ruoikkoluhdat (Sammalsillansuon
Itäluhta ja Länsiluhta), Sammalsillansuon kosteikko ..."
ELY käyttää lausunnossaan täysin kritiikittömästi R‐selvitystä sen puutteista huolimatta.
ELY toistaa lausunnossaan suoraan ruoppaussuunnittelijan (TYLA) 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.
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Kahden maakunnan luonnonsuojelusta vastaavan viranomaisen toiminnaksi lausunto on
käsittämätön, ala‐arvoinen ja kritiikittömyydessään räikeän tarkoitushakuinen yksinomaan
ruoppaushankkeen puolesta mukaillen näin hankeisännän Nastolan kunnan ja
ruoppaussuunnittelijan (TYLA) sekä R‐konsultin tarkoitusperiä.
Asiantuntijayritys Tieokas on havainnoinut ja dokumentoinut Sammalsillan–Sylvöjärven
alueen linnustoa tähän mennessä 57 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 Sammalsillansuon alueelle tyypillisten yölaulajien
esiintymistä.
Täysin toisin kuin FCG‐konsultti aiemmin 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/ruopattiin ja
tuhoutui. 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 talkooraivaus 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].
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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 täydellisesti
luoksepääsemättömässä vetisessä ympäristössä, missä kesällä kukaan ei häiritse.
Huomiota herätti, että R‐konsultti referoi kartalla esitetyn kurjen pesäpaikkahavainnon
väärin (LIITE s. 25) eikä ELY mainitse sitä ollenkaan syystä että havainto kurjen pesäpaikasta
Lietelammien ydinosan vetisellä tulevalla kaivu‐ ja läjitysalueella on/oli mahdollisimman
kriittinen hankesuunnitelman kannalta. ELY‐viranomaisen pitäisi sentään yrittää olla
objektiivinen virkatoimissaan, mutta tässäkin tapauksessa valvontaviranomainen ELY
johdonmukaisesti jätti havainnon huomiotta myötäillen näin ruoppaussuunnittelijan (TYLA)
tavoitteita eikä ryhtynyt viranomaistoimiin ruoppauksen estämiseksi.
Kuva 2014‐05‐17 Markku Sakari Meriluoto.
GRU GRU Varhain aamulla 2015‐05‐29 kurkiperhe 2 ad. + 2 pull. ruokaili juuri pesästä lähdettyä
Sammalsillansuon alueen länsireunaan rajoittuvan tulvaniityn Länsikosteikon kasvustossa. Yksi kurkipari pesii
vakituisesti Sammalsillan kosteikkoalueen sydämessä, tulevalla ruoppausalueella, mistä on vuosien varrelta
lisäksi lukuisia aamuvarhaisia ääntelyhavaintoja lajityypilliseen tapaan. Kuvaan kuuluu myös nuorten
pesimättömien kurkien oleskelu Sammasillansuon 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 Sammalsillansuon alueella 2012 ja sen jälkeen vuosittain
(useita havainnoitsijoita). Pesimäaikaan toitotukset kajahtelevat tulevan ruoppausalueen
sydänosasta Lietelammilta, mihin isotkin lajit kuten kurki ja joutsen pystyvät visusti
kätkeytymään. Pesinnän jälkeen poikue on vuosittain havaittu useasti ruokailupaikassaan
Sammalsillanlahden Länsiluhdan ruovikossa. Sylvöjärven pohjoispäässä Immilänjoessa
talvehtii jopa kymmeniä laulujoutsenia, ehkä myös Sammalsillan alueen pesijöitä (LIITE
Sylvön suuret linnut s. 90‐92).
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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:

UHANALAISET LAJIT: VALKOSELKÄTIKKA
ELYn täydellinen piittaamattomuus, suoranainen vastuuttomuus selvittää
viranomaisen valtuuksin erittäin uhanalaiselle direktiivilajille valkoselkätikalle,
Päijät‐Hämeen maakuntalinnulle, maamme uhanalaisimmalle metsälintulajille,
ruoppauksesta koitunut uhka Sammalsillansuolla johti lopulta siihen, että
kevättalvella 2017 Lahden vesiviranomainen (TYLA) kaadatti jatkoruoppausalueelta
valkoselkätikan pesäpökkelön, minkä Asiantuntijayritys Tieokas oli löytänyt ja
dokumentoinut syksyllä 2016.
Sammalsillansuon ruoppaus on aiheuttanut VL 3:2:n mukaista luonnon ja sen toiminnan
vahingollista muuttumista, kun ruoppausalueen keskeisestä osasta avohakattiin lajistolle,
muun muassa valkoselkätikalle, elintärkeää koivikkoa laajasti altaiden ruoppausta ja mudan
läjitysaluetta varten. – Mainittakoon, että Lahden ympäristöpalvelut mainostaa perustamansa
Suomi 100‐luonnonsuojelualueen Sammalsillansuon esitteessä
http://www.luontolahjani.fi/fi/etusivu/ , että alueella tavataan mm. valkoselkätikka ja
viitasammakko – siis lajit, joita ruoppaus on kohdellut todella kaltoin.
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 ja puhuu valkoselkätikan ruokailialueesta eikä pesimäalueesta.
Suomessa valkoselkätikan lajisuojelusta vastaa ja sitä koordinoi ympäristöministeriön
toimeksiannosta Metsähallitus yhteistyössä valtakunnallisen BirdLifen ja paikallisten
lintuharrastusyhdistysten kanssa. Valkoselkätikan suojelussa kautta aikain Päijät‐Hämeen
lintutieteellinen yhdistys on ollut keskeisin toimija. Valkoselkätikan pelastaminen Suomessa
on ratkaisevasti PHLY:n aktiivijäsenten ansiota. Seuraavassa on ote asiantuntijan Päijät‐
Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen lausunnosta 2015‐12‐21 Uudenkylän osayleiskaavan
osalta:
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"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 järeäksi pesimäpuuksikin varttuneita
runkoja. Sellainen kaadettiin 2017 jatkoruoppauksen alueelta.
Kuva 1993‐05‐16 Markku Sakari Meriluoto.
Sammalsillansuon kosteikon vanhoista koivikoista on havaintoja erittäin uhanalaisen
valkoselkätikan Dendrocopos leucotos esiintymisestä. Tietoja ei luovuteta kuin
viranomaiskäyttöön, joten R‐konsultti eikä näköjään myöskään ELY, puhumattakaan
ruoppaussuunnittelijasta (TYLA) tiedä niistä mitään. Valkoselkätikan kohtaloa
hankesuunnitelmassa kritisoi painavasti Päijät‐Hämeen lintutieteellinen yhdistys
Sammalsillansuon kosteikkoa käsittelevässä lausunnossaan, mikä seuraavassa on
kokonaisuudessaan:
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Päijät‐Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.
c/o Tapani Saimovaara
Päijänteentie 12 A 1 17200 VÄÄKSY
phly(ät)phly.fi

LAUSUNTO
2015‐11‐19

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.
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Päijät‐Hämeen lintutieteellinen yhdistys ry.
Puheenjohtaja
merk. Tapani Saimovaara

Kaikista annetuista ennakkotiedoista piittaamatta TYLA ja ELY vetäytyivät vastuusta selvittää
Metsähallituksesta tiedot valkoselkätikan esiintymisestä Sammalsillansuon alueella.
ELY, kahden maakunnan vastuullinen luonnonsuojeluviranomainen, suhtautui
lausunnoissaan yliolkaisen piittaamattomasti Päijät‐Hämeen maakuntalinnun, maamme
uhanalaisimman metsälintulajin valkoselkätikan suojeluun.
Kelvottoman viranomaistoiminnan surullisena lopputulemana TYLAn ja ELYn
piittaamattomuudesta perehtyä valkoselkätikan esiintymiseen Sammalsillansuon alueella
Lahden vesiviranomainen (TYLA) kaadatti yllättäen ruoppausalueelta keväällä 2017
valkoselkätikan pesäpökkelön suunnitellun/toteutetun jatkoruoppauksen paikasta, minkä
Tieokas oli dokumentoinut tarkasti syksyllä 2016 silloin aavistamatta tulevaa tuhoa.
Vaadin, että edellä esitetyn perusteella AVI saattaa TYLAn ja ELYn mitä ankarimpaan
viranomaisvastuuseen valkoselkätikan turvaamisen tietoisesta laiminlyönnistä vastoin
luonnonsuojelulain 49 §:n määräyksiä ja sen seurauksista.

Valkoselkätikan kaadetun pesäpökkelön pesäosa lojuu Sammalsillansuon jatkoruoppauksen
alueella. Pesä on valokuvattu, mitattu ja dokumentoitu myöhempiä oikeudellisia tarpeita
varten.
Kuva 2017‐03‐06 Markku Sakari Meriluoto.
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. Sammalsillansuon kosteikon lehtimetsissä
esiintyvät säännöllisesti myös pesivinä harmaapäätikka Picus canus ja pikkutikka
Dendrocopos minor. Kaikista löytyvät tarkat tiedot muun muassa Asiantuntijayritys Tieokkaan
57 vuoden havaintoselostuksista, joita ei tässä mahdu esittämään. Otteita havainnoista on
osoitteessa http://www.tieokas.fi/Sammalsillan_kosteikko_LIITE.pdf s. 36–100.
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Sudenkorennot
Sudenkorentoselvitys epäonnistui Suomen kaikkien aikojen toiseksi kylmimmän kesän
poikkeuksellisen sään vuoksi. Sen vaikutusta R‐konsultti ei ottanut huomioon, koska silloin
lajistoselvitys olisi viivästynyt mahdollisestyi lokakuun puolelle, jolloin piti jo päästä
ruoppaamaan. R‐konsultti lopetti sudenkorentojen vähäisenkin havainnoinnin juuri väärään
aikaan heinäkuussa, ennen elokuun pitkiä hellejaksoja, jolloin vasta oli mm. sudenkorentojen
päälentokausi kesällä 2015.
Parhaassa esiintymispaikassa Lietelammien 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 raivaus 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 merkittävissä 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 R‐konsultin
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 R‐selvityksestä huolimatta ja on otettava
huomioon viitasammakon ym. turvaamisen rinnalla.
Sudenkorentojen tuntija, 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.
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Suojainen Viitalampare on sudenkorentojen sekä myös viitasammakon runsas elinpaikka
Sammalsillansuon alueella, kuvassa pitkospolun viereltä Lietelammien suuntaan, missä altaan
6 ruoppausalue nykyisin katkaisee yhteyden Lietelammien ydinalueelle. Sammalsillanlahden
kaksi nuolihaukkaparia saalistaa sudenkorentoja suojaisen Viitalampareen ympäristössä.
Tietämättömät ja ymmärtämättömät Nastola‐seuran talkoolaiset raivasivat tehokkaasti pois
sudenkorennoillekin välttämätöntä suojaa Viitalampareen ympäriltä.
Kuva 2014‐05‐17 Markku Sakari Meriluoto.
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Yhteenveto
Edellä esitetyn todistelun perusteella Asiantuntijayritys Tieokas toteaa, että R‐konsultin
luontoselvitys (LIITE s. 13‐27) on epäonnistunut, puutteellinen, asiantuntematon ja
puolueellinen ja on johtanut ruoppaussuunnitelmassa virheellisiin tulkintoihin ja sovelluksiin.
Niukasti rahoitettu ja siksi kiireellä tehty R‐lajistoselvitys on vajavainen, sillä siitä puuttuu
olennaisia lajiryhmiäkin (nisäkkäät) ja kokonaan sellaisia lajeja (valkoselkätikka), joiden
vaikutus suunnitteluun ja toteutukseen 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/toteutetulla tavalla suoraan direktiivilajien elinympäristöjen kohdalla
kiistattomasti tuhoaa/tuhosi alueella esiintyvän lajin viitasammakon Rana arvalis
elinvoimaisen yhdyskunnan lisääntymis‐ ja levähdyspaikat, joita – toisin kuin hanketaho
(TYLA) suunnitelmassa väittää ja valvontaviranomainen (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–Sammalsillansuon alueella.
Hallinnon ja oikeudenkäytön pääperiaatteita on yhdenmukaiset ratkaisut samankaltaisissa
tapauksissa (esim. hallintolainkäyttölaki 13 §), tässä Kymijärvellä ja Sammalsillansuon
kosteikossa, vieläpä saman hankeisännän Nastolan kunnan kohdalla. Tämä keskeinen
periaate ei ole toistaiseksi toteutunut Sammalsillan alueella, ja siihen pyydän nyt AVIn
oikeudellisesti vaikuttavan.
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että AVI velvoittaisi ELYn perehtymään tässä asiakirjassa
osoitetuista lähteistä Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokkaan kosteikon erityisen
lajiston ominaispiirteisiin ja oikaisemaan ruoppaussuunnitelmasta suoraan kopioidun
käsityksensä ja arvottamaan uudelleen sen, millaiseen kosteikkoon ruoppaussuunnitelma
kaikkine tuhovaikutuksineen kohdentui, ja edelleen, että AVI ryhtyy tarvittaviin toimiin TYLAn ja
ELYn saattamiseksi oikeudelliseen vastuuseen ruoppauksen aiheuttamista tuhoista erityiselle
lajistolle tässä asiakirjassa annetun selvityksen mukaisesti.
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LUVANVARAISUUS
Osallistamattomuus
Sammalsillansuon ruoppaus on vesitaloushanke, minkä vaikutukset kohdistuvat VL 3:2: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, kuten tästä asiakirjasta ilmenee.

Kuvassa on Sammalsillansuo 1978 lähes kaksi vuosikymmentä ojituksen 1960 jälkeen.
Keskellä punaisessa ympyrässä Sylvöjärven vesistössä näkyy vasemmalta Sammalsillansuolta
laskevan Sammalsillanojan ruskea virtavesi. Se sisältää yhä vielä ruoppauksen seurauksena
vapautuneita kemiallisia ja fysikaalisia epäpuhtauksia, ravinteita ja humuslietettä, mitkä
sekoittuvat Sylvöjärven pohjalietteeseen. Taloissa on karjaakin vielä, mutta peltoviljelyssä
eletään jo teholannoituksen aikaa. Keskellä näkyvät Sammalsillansuon pohjoisosan luhdat,
edessä Itäluhta ja ylhäällä Länsiluhta. Ne ovat vielä avoimia laidunnuksen ansiosta, samoin
rantavyöhyke, mitä kotieläinten syönnin ansiosta ei vielä ole päässyt valtaamaan ravinteiden
kasvattama ruoikko. Vaikka ensimmäinen öljykriisi (1973) on äskettäin koettu,
keinolannoitteet ovat vielä halpoja ja niitä käytetään ylimäärin. Seuraavaksi Toivonojan ja
Kuoppalan tilojen laidunnus Sammalsillansuolla loppui ja maisema alkoi nopeasti umpeutua,
kun ojituksen, liikalannoituksen ja uima‐allassäännöstelyn yhteinen ympäristöpommi räjähti
viimeistään 1980‐luvulta alkaen nopeammin kuin kukaan osasi odottaa.
Kuva: Sammalsilta‐raportti / Nastolan kunta.
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Tämä avainkuva todistaa luonnonhistoriasta käsin, millä tavoin Sammalsillansuolta valuu
runsaasti epäpuhtauksia Sylvöjärven vesistöön yhä vielä, kun oli kulunut lähes kaksi
vuosikymmentä ensimmäisestä ruoppauksesta 1960. Kysymys ei ollut silloin eikä ole nyt
mieluusti käytetystä lausumasta, että ruoppaus voi aiheuttaa tilapäistä veden samentumista.
Ei, ruoppaus nostaa, sekoittaa ja kuljettaa epäpuhtauksia vesistöön vuosikymmenten ajan,
silloin ja nyt uudelleen. 1960‐luvun ruoppaus oli Sylvöjärven vesitaloudelle katastrofi ja
2015‐luvun ruoppaus on sitä uudelleen, vaikka likaantumiskehityksen vastuuviranomaiset
TYLA ja ELY eivät sitä halua myöntää. 2015‐luvun ruoppauksen seuraukset vain ovat monta
kertaluokkaa edellistä tuhoisammat siksi, että nyt veteen vapautuu – kuten tutkimuksin on
osoitettu – valtavasti Sammalsillansuon kosteikon pitkälle maatuneeseen turpeeseen yli
puolen vuosisadan aikana pidättyneitä keinolannoitteita. Luonnon oma ekosysteemipalvelu ei
enää tämän jälkeen toimi siksikään, että yläpuolisella Uudenkylän ja Pönnölän peltojen
valuma‐alueella ei vieläkään ole tehty mitään ravinteiden vesistöön kulkeutumisen
rajoittamiseksi – direktiivit eivät tässä riitä. Vastaava valokuva voidaan ottaa uudelleen jo
keväällä 2018 jatkoruoppauksen jälkeen ja kauan myöhemminkin.
Sylvöjärven vedenlaatua mitataan vuotuisesti. Mittaajat ovat samat tahot ELY ja TYLA, jotka
edellä vakuuttavat, ettei em. seurauksia aiheudu Sylvöjärven vesistössä, mihin
Sammalsillansuon ruoppauksen epäpuhtaudet päätyvät. Muualla tässä asiakirjassa kuitenkin
osoitetaan, millä tavoin ruoppaus on tehty vesistössä, mikä on samaa vettä, sama
hydrologinen kokonaisuus Sylvöjärven kanssa kuvan mukaisesti.
Tulee olemaan järisyttävää nähdä, millaisia mittaustuloksia epäpuhtauksien esiintymisestä
Sylvöjärven vesistössä saadaan jo heti kun kevättulva 2018 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 seuraavat vuosikymmenet.
Sammalsillansuon–Sylvöjärven alue liittyy vesitaloushankkeeseen paljon moniulotteisemmin
kuin vain ruoppauksen osalta, toisin kuin viranomaistoiminnassa on annettu ymmärtää.
Sylvöjärvi on Uudenkylän asemanseudun taajaman tuhansien asukkaiden perinteinen
lähijärvi kaikkine käyttötapoineen ja merkityksineen. Siksi ruoppaus koskettaa koko
Uudenkylän asujaimistoa, sen henkistä ja aineellista hyvinvointia vuosikymmenet eteenpäin.
ELY: Hankkeesta ei myöskään aiheudu Sylvöjärvellä vesilain 3 luvun 2 §:n tarkoittamia
seurauksia.
Vesilakia tiivistäen Sammalsillansuolla on luvattomasti toteutettu vesitaloushanke, kun
ruoppaus 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, loukkaa yleistä etua, aiheuttaa
edunmenetystä kalastukselle, 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 palvelee Uudenkylän
asemanseudun taajaman ja lähiseutujen tuhansia asukkaita
monin tavoin arkisessa ulkoilussa ja virkistyksessä ja he
puolestaan arvostavat ja hoitavat alueen palveluja ja luontoa.
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Vastuuviranomaisten tehtävä on estää ja rajoittaa vahinkoja Sylvöjärven vesialueen kaikelle
muulle käytölle nyt toteutetun yksisilmäisen tarkoitusperän sijaan. Sylvöjärven
osakasluettelossa (kuva) on yli kolmesataa nimeä ympäri Uudenkylän maarekisterikylän.
Asukkaat, osakkaat, ovat nyt kokonaan vesitaloushankkeen sivullisia, eivät osallisia, kuten
pitäisi, vain siksi, että ruoppaustahot ovat halunneet pimittää julkisuudelta koko
vesitaloushankkeen.
On huomattava, että Sammalsillansuon ruoppaushankkeen keskeinen paikallinen toimija on
ollut Nastolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies,
Peltokallion tilan omistaja, Sammalsillansuon lähin naapuri – siis henkilö, jonka pitäisi toimia
osakaskunnan edunvalvojana toimi nyt ruoppaushankkeessa täysin osakaskunnan etuja
vastaan yhteisesti Nastolan kunnan teknisen toimen kanssa. Suoraviivaisempaa
luottamusaseman väärinkäyttöä on vaikea kuvitella, kun toimintaan liittyi vielä huomattava
oman edun tavoittelu puuston raivaustuotteiden ja ruoppausmassojen loppukäytön osalta.
Sammalsillansuon ruoppaushankkeen asettaminen luvanvaraiseksi vesilain mukaan
merkitsisi useiden satojen osallisten pääsyä vaikuttamaan asiaan niin, että myös heidän
etunsa otettaisiin huomioon, eikä vain muutaman harvan pellonomistajan, kuten vielä
toistaiseksi. Ruoppaushankkeessa voidaan puhua jopa oikeusmurhasta, koska nämä
toistaiseksi ulkopuoliset osalliset joutuisivat kärsimään Sammalsillansuon ruoppauksen
seurauksista pitkälle tulevaisuuteen kuten 1960‐luvulta alkaen, jolloin toki lainsäädäntö oli
vaatimaton nykyiseen verrattuna. Tämän viranomaisten (TYLA ja ELY) toteuttaman
oikeusmurhan Asiantuntijayritys 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.
Ruoppaussuunnittelija (TYLA) 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 ruoppaussuunnittelijan (TYLA) ei tarvitsisi turvautua lainauksiin eikä
todennäköisyyksiin. Loppuunmyydyn raportin digiversio on linkissä
http://www.tieokas.fi/Sammalsilta‐raportti.pdf.
Asiantuntijayritys Tieokas on dokumentoinut Sammalsillansuon 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 ruoppaussuunnittelija (TYLA) tarkoitushakuisesti väittää. Yli
puolen vuosisadan umpeutumiskehitys on päinvastoin luonut runsain mitoin erinomaista
elinympäristöä viitasammakolle ja suurille kosteikkolinnuille. Nyt ruoppaus tuhoaa/tuhosi
erityisten lajien elinehdot mittavassa määrin luonnonsuojelulain 49 §:n määräykset rikkoen.
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Ruoppauksen valmistelu
Ennakkoraivaus
Kun Nastolan tekninen lautakunta oli päättänyt 2014‐02‐11 Nastolan kunnan osallistumisesta
Sammalsillansuon ruoppaukseen, Nastola‐seura ei aikaillut. Ensi vaiheessa Sammalsillansuon
alueen erityisestä luonnosta mitään tietämättömät ja ymmärtämättömät Nastola‐seuran
talkoolaiset raivasivat ruoppausaltaiden tieltä talvella 2014 Lietelammien ydinalueen
pajukoita ja koivikoita eli uhanalaisia luontotyyppejä ja erityisten lajien elinympäristöjä.
TYLA: Hankkeeseen on tehty 1072 talkootyötuntia, mikä kuvaa hyvin paikallisten
maanomistajien ja lähialueen yhteisöjen sitoutumista hankkeeseen.

Nastola‐seuran talkooraivaajien tuhon jälkiä (suuri kuva) Sammalsillan kosteikon
uhanalaisilla luontotyypeillä kanavien risteysalueella pitkospolun sillalta kaakkoon. Edessä ja
oikealla on Sammalsillanojan kanava ja keskellä siihen liittyy Kuoppalanojan ja Ristolanojan
yhdistynyt kanava, taustalla keskellä Lietelammit, direktiivilajien viitasammakon, saukon,
kurjen ja myös joutsenen esiintymisen ydinalue. Ruoppaushanke pitkittyi ja kahden kesän
kasvuvoima paikkasi tuhotyön jälkiä (pieni kuva) uhanalaisilla luontotyypeillä: koivuluhdat
(VU), pensaikko‐ ja avoluhdat (NT) sekä lehtokorvet (VU). Ennalleen luontotyypit eivät
kuitenkaan palanneet. Allas 3 ruopattaisiin/ruopattiin kautta koko taustan alueen. Kurjen
pesäpaikka 2014 piilee taust. suunnilleen Lietelammien ydinalueen keskellä.
Suuri kuva 2014‐05‐17 ja pieni kuva 2015‐08‐24 Markku Sakari Meriluoto.
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Allassuunnittelu
Yhteyksiensä kautta Asiantuntijayritys Tieokas sai kesällä 2014 tarkemmin selville, että
huhuttu Sammalsillansuon ruoppaushanke etenisi jollakin tavoin muutenkin kuin uhanalaisia
luontotyyppejä talkoilla raivaten. Asiantuntijayritys Tieokas sai omatoimisesti käsiinsä
allassuunnitelman ensimmäisen version, missä eri puolilleSammalsillansuon aluetta oli
ripoteltu peräti yhdeksän (9) ruoppausallasta:

Tässä vaiheessa 1. syyskuuta 2014 Asiantuntijayritys Tieokas tapasi pyynnöstä
maastokatselmuksessa Sammalsillansuolla hankkeen vastuuhenkilön, Lahden
vesiviranomaisen TYLA (Malin). Kosteikon rakentamisesta esitettiin 2014 kaikkiaan kolme
suunnitelmaa, joista viimeisin oli alla kuvattu Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämä
vaihtoehto (v 3 2014‐08‐21). Sen toteuttamisesta keskusteltin katselmuksessa.
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Asiantuntijayritys Tieokkaan suunnitelmassa (yllä) Sammalsillansuon itä‐ ja länsisivulle
Lietelammien upottavan kosteikkoalueen ulkopuolelle olisi kaivettu kantavalle, ajoittain
tulvivalle pelto‐ ja niittymaalle kaksi isoa laskeutusallasta, mitkä oikein suunniteltuina
palvelisivat vesiensuojelun lisäksi myös vesi‐ ja kahlaajalinnuston pesimä‐, suoja‐ ja
muutonaikaisina levähdyspaikkoina.
Vedenkorkeuden sääntelyä varten olisi Sammalsillan yläpuolelle Sammalsillanojan
pääkanavaan rakennettu pohjapato. Sen avulla vesi saataisiin viipymään Sammalsillansuolla
pidempään ja näin aikaan luontainen tulvavaikutus. Silloin 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 kanavan
kautta Sylvöjärveen.
Suunnitelma on yksinkertainen, taatusti toimiva, halpa toteuttaa ja yksinkertainen ylläpitää
ympäristöä vahingoittamatta, sillä se turvaisi etenkin Lietelammien ydinalueen luonnonarvot
mahdollisimman hyvin. Tietenkään suunnitelma ei ole kelvannut, koska sitä ei ollut laatinut
vesi‐insinööri, vaan muuten vain maatalous‐ ja metsätieteellisen yliopistotutkinnon
suorittanut luonnonhoidon ja ‐suojelun valtakunnallinen erityisasiantuntija, joka on vieläpä
suorittanut vuoden mittaisen limnologian peruskurssin yliopiston vastuulaitoksen
professorin johdolla.
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Sammalsillansuon alueen länsipuolella on tulvaniityksi muuttunut pelto (Läntinen
allaspaikka), nykyisin käytännössä Länsikosteikon joutomaa, ja itäpuolella kostea laidunniitty
(Itäinen allaspaikka), minkä omistaa Nastolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja,
Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies. Asiantuntijayritys Tieokkaan suunnitelma ei
kelvannut, kun sitä kysyttiin maanomistajilta (kuulemma, ja varmasti suunnittelija nimeltä
mainiten). Suunnitelma on kuitenkin käyttökelpoinen yhä edelleen ja talkootyönä tehtynä
ilmaiseksi sovellettavissa.
Sammalsillansuon valtakunnallisesti arvokkaasta kosteikosta on tarkoitus muodostaa
(vastuuhenkilö Lahden luonnonsuojelunvalvoja) Uudenkylän osayleiskaavaluonnoksen
Luontoselvityksessä ehdotettu lakisääteinen luonnonsuojelualue. Siksi Asiantuntijayritys
Tieokas mainitsi katselmuksessa, 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 runsaasti muutakin asiantuntemusta kuin
tähänastista pelkkää teknistä vesistörakentamista edustavaa.
Keskustelussa Asiantuntijayritys Tieokas kuitenkin vakuuttui, että Sammalsillansuolla on
kysymys puhtaasti teknisestä vesitaloushankkeesta, mihin ei sisälly minkäänlaista
luonnonhoidollista näkemystä. Lahden vesiviranomainen (TYLA, Malin) lausui muun muassa,
että hänen alkuperäinen suunnitelmansa olisi parempi hylätä toteutuskelvottomana, koska
virtauksen vaatimaa korkeuseroa Sammalsillansuolta Sylvöjärveen ei käytännössä ole.
Tämä oli tärkeä, varomaton lausuma: Sammalsillansuo ja Sylvöjärvi ovat siis myös TYLA‐
vesiviranomaisen mielestä samaa vesistöä, hydrologinen kokonaisuus. Niinpä jos
Mankalan voimalaitos nostaisi vedenkorkeuden säännöstelyluvan ylärajalle 74,93 m,
käytännössä koko Sammalsillansuon alue peittyisi veteen laillisesti, kenekään voimatta sitä
estää. Silloin myös suunniteltu ruoppaus menettäisi merkityksensä. Sammalsillansuolla on
mahdotonta saada aikaan minkäänlaista muutosta nykyisiin virtaussuhteisiin. Niityt ja
koivuluhdat ja muu Sammalsillansuon alue pysyvät tulva‐altaina, vaikka mitä tehtäisiin
vesistön nykyisen säännöstelyluvan vallitessa.
Lahden vesiviranomainen (TYLA) totesi myöhemmin, 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.
Oli näet tarkoituksenmukaista, että Asiantuntijayritys Tieokkaan suunnitelman
"etenemismahdollisuudet arvioitiin heikoiksi mm. keskeisimmän maanomistajan kanssa
käytyjen keskustelujen perusteella." Kuinka ollakaan, ko. "keskeisin maanomistaja" on
Nastolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamies, joka
saavutti konkreettista henkilökohtaista hyötyä nautatilalleen siitä, että toteutettaisiin
mieluummin luontoa tuhoava kuin Tieokkaan monimuotoista kosteikkoluontoa säästävä,
elvyttävä ja ylläpitävä suunnitelma.
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Ruoppaussuunnitelma horjui Lahden vesiviranomaisen yhdeksästä altaasta Asiantuntijayritys
Tieokkaan esityksen kahteen, mikä ei herätä luottamusta asianhallintaan. Asiantuntijayritys
Tieokkaan hylätty suunnitelma oli yksinkertainen, taatusti toimiva, halpa toteuttaa ja
yksinkertainen ylläpitää ympäristöä vahingoittamatta, sillä se turvaisi alueen luonnonarvot
mahdollisimman hyvin.
TYLAn edellä kuvaamista huonoista toteutusedellytyksistä piittaamatta ruoppausaltaita
ajettiin rakennettaviksi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, muutenhan Lahden
vesiviranomainen (TYLA) olisi kärsinyt arvovaltatappion "maallikolle".

Ruoppaussuunnittelijan (TYLA) asettama korkokeppi seisoo yhä Sammalsillansuon
pitkospolun sillan vieressä Sammalsillanojan rannassa. Korkoviiva kepin yläpäässä on 75,70
mmpy, mistä voi päätellä, että Sammalsillansuon pinta on lähellä tasoa 75 mmpy ja
Sammalsillanojan kanavan (ja Sylvöjärven) vedenkorkeuden tasoa.– Kevättalvella 2016
tilanne oli suunnilleen sama eli altaiden kaivu ei ollut vaikuttanut Sammalsillansuon
vedenkorkeuteen mitään, koska vesistön säännöstely Mankalassa estää muutokset.
Kuva 2015‐10‐14 Markku Sakari Meriluoto.
Lahden vesiviranomainen (TYLA) halusi vaikka väkisin saada Nastolasta referenssikohteen
rakennetuksi, koska lahtelainen Vesijärvi‐säätiö sinänsä hyvine tarkoitusperineen oli
laajentamassa toimintaansa kuntien yhdistymisen 2016 jälkeen myös Nastolaan. Sieltä oli
"pakko" kiireesti saada näyttävä vesistörakennuskohde, mikä sitten esiteltiinkin
ensimmäisessä julkisessa tilaisuudessa juuri ennen ruoppausta lokakuun lopussa 2015.
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Lopullinen ruoppaussuunnitelma
Asiantuntijayritys Tieokas käsittelee seuraavassa Lahden vesiviranomaisen (TYLA)
5. ruoppaussuunnitelman oikaistavat asiakohdat järjestyksessä ja niiden rinnalla
valvontaviranomaisen (ELY) lausuntoja, jotta voitaisiin vertailla niiden yhdenmukaisuutta.
Lainausten ("sitaatti") jälkeen ovat Asiantuntijayritys Tieokkaan kommentit.
LIITE s. 7 (TYLA): "Toteutettavan kosteikkoalueen yläpuolella on runsaasti peltoja, joilta tulevaa
kuormitusta kosteikolla vähennetään."
Viljelijäin pitäisi tietysti ensin vähentää ravinnekuormitusta pelloiltaan parantamalla
viljelytekniikkaa: ainakin lopettaa ylilannoitus ja käyttää leveitä suojavyöhykkeitä nykyisten
olemattomien kaistojen sijaan, joista syistä Sylvöjärvi kuormittunut vuosikymmenten ajan.
Sen jälkeen kun nämä toimet on tehty, voidaan arvioida muu kuormituksen vähentämisen
tarve. Muita toimia ei ehkä tarvitakaan. Tätä pellonomistajat eivät kuitenkaan halunneet.
LIITE s. 7 (TYLA): "Kosteikon lävitse virtaavat Sammalsillanojan, Kuoppalanojan ja Ristolanojan
vedet."
Korjaus: Näiden kanavien lisäksi Sylvöjärveen virtaa myös Kurenoja, jonka valuma‐alue
mukaan luettuna koko valuma‐alue on 11,08 km2 ja kysymyksessä vesistöön kohdistuva
vesitaloushanke siitä johtuvine säädösvelvoitteineen.
LIITE s. 1 (TYLA): "Ojien (po. kanavien) 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."
Kanavien 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 kanavien virtaus on lähes olematon senkin vuoksi, että valuma‐alueella ei ole sateen
lisäksi erityisiä veden lähteitä, ainoana kaukainen pieni Kultalähde ja turvekangas Kurensuo.
Valtaojat liruvat peltoaukeiden läpi todella vähävetisinä, usein lähes kuivina.
TYLAn väite, että Sammalsillansuon kanavien virtaama on suuri, on täysin virheellinen ja
asiantuntematon. Harhan asiantuntemattomalle TYLA‐hankesuunnittelijalle voi aiheuttaa se,
että vesi seisoo Sammalsillan alueen paikoin leveissä kanavissa ja lukuisissa allikoissa
Sylvöjärven tasossa, onhan hydrologinen kokonaisuus samaa vesistöä.
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Ruoppauksen tekninen suunnittelu 2015 (kirjoitettu 2015 ennen ruoppausta joulukuussa)
Ruoppauksen käsite
ruopata; kaivaa ja nostaa maata vedenpohjasta (Nykysuomen sanakirja. 1967. SKS ja WSOY).
Vrt. seuraavassa menettelyn kuvaus Sammalsillansuon alueella.
LIITE s. 16: " ... selvitettiin alueen kosteikkolinnustoa ruoppaussuunnitelman kohdentamiseksi."
– R‐konsultilta lipsahti luontoselvitykseen, että hankkeessa todella on kysymys
ruoppauksesta.
Ruoppaus on yhtä lailla kuin valuma‐alue ja vesistö Sammalsillansuon ruoppaussuunnitelman
kulmakivi, mitä ruoppausuunnittelija (TYLA) yrittää kaikin keinoin kiertää tietäen, että se on
keskeinen peruste vesilain luvanvaraisuudelle (VL 3). Seuraavan selvityksen perusteella ja
ruoppaussuunnittelijan (TYLA) venkuloinnista huolimatta Sammalsillansuon "kosteikon
rakentaminen" on kuitenkin Asiantuntijayritys Tieokkaan näkemyksen mukaan epäilyksittä
ruoppausta.
Ruoppaussuunnittelija (TYLA) 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
Sammalsillansuolla, Sylvöjärven vesistössä.
Ruoppaussuunnittelijan, Lahden vesiviranomaisen (TYLA), terminologinen kikkailu vaikuttaa
suorastaan epätoivoiselta, koska hän hyvin tietää, että ruoppaus vaatii vesilain 3 luvun
(Luvanvaraiset vesitaloushankkeet) 3 §:n (7) mainitsemalla tavalla aina lupaviranomaisen
(AVI) lupapäätöksen.
Ruoppaus samentaa veden pitkäksi ajaksi, jopa vuosikymmeniksi Sylvöjärven vesistössä, missä
matalan veden hidas vaihtuvuus Mankalan voimalaitoksen vesiluvan mukaisessa uima‐
allassäännöstelyssä 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
Ruoppaussuunnitelman 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 – käytännössä
koko Lietelammien alue ympäristöineen.
Mudan 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, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehen
maalta, mihin sitä ei toistaiseksi ole sallittu ruopata (ruopattiin lokakuussa 2017, kun
karjanpidosta oli päätetty luopua).
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Kelluva pitkäpuominen telaponttonikaivuri työssä Sammalsillansuon kosteikkoaluetta
vastaavissa olosuhteissa. Pohjattomalla kosteikkoalueella pitkin poikin liikkuessaan ja
pienellä alalla ruopatessaan tällainen kone tuhoaisi/tuhosi ympäristön läjitysalueineen paljon
laajemmin kuin pelkän altaiden pinta alan (2,47 ha), kuten ennakkohakkuukin
osoittaa/osoitti. Samanlainen kone ruoppasi 2015 ja 2017 Sammalsillan allasalueella.
Kuva www.
Ruoppauksen järjestely
Ruoppaussuunnittelijan (TYLA) kuvaus ruoppauksen yleisestä järjestelystä antaa
tarkoitushakuisesti tavattomasti kaunistellun kuvan mittavista haitallisista
ympäristövaikutuksista, eikä tämän arvion tekemiseen tarvita insinööritieteellistä koulutusta,
metsätieteellinen taitotieto limnologian ja ympäristönsuojelun opinnoilla terästettynä riittää
hyvin. Ruoppaussuunnittelija (TYLA) sen sijaan osoittaa suorastaan käsittämätöntä tiedon
puutetta, ymmärtämättömyyttä luonnon prosesseista tai ainakin tosiasioiden vääristelyä
selostaessaan, että
LIITE s. 8: "(Syvien) altaiden kaivaminen (Sammalsillansuon kanavien 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."
Koko työselostus osoittautui myöhemmin täysin paikkansapitämättömäksi.
Ruoppaussuunnittelijan (TYLA) illuusio "kaivamisesta kuivan maan puolelta" on käsittämätön
ja ehdottomasti erheellinen, sillä Sammalsillansuon laajalla kosteikkoalueella ei ole "kuivaa
maata". On vain parhaimmillaankin vaihtelevan märkää luhtaa tai turvemaata, pinnassa ohut
kuntta ja heti sen alla vaihtelevan paksuinen maatunut turvekerros sekä aina veden
kyllästämä lieju/mutakerros.
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Kaikki kerrokset ovat 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. Koko parin, kolmen kilometrin
väli siitä nykyjärveen on entistä järvenpohjaa kaikkine järvenpohjan ominaisuuksineen.
Ruoppaussuunnittelija (TYLA) ei näytä tietävän, että mistään ruoppaussuunnitelmassa
kuvatuista ohjauksista välittämättä vesi nousee altaaseen paino‐ ja kapillaarivoimalla
silloisesta korkeasta tasostaan välittömästi sitä mukaa kun aineksia poistetaan pinnasta
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 ensimmäisten sateiden jälkeen.

Jatkoruoppaus on alkanut (vasen yläkuva) turvemaan pinnasta uudella altaalla pitkospolun
sillan (taust. oik.) luona valkoselkätikan pesäpökkelön entisessä paikassa. Seuraavana päivänä
vesi on noussut uuteen altaaseen (oikea yläkuva) vuonna 2015 ruopatun altaan 6 (taust.)
tasoon välissä vielä kulkevan kaivukatkon taakse. Uuden altaan reuna kaivettiin korkeaksi
valliksi etualalle ja kaivukatkot avattiin saman tien vedessä ruopaten (alakuvat).

Tulos on suora‐ ja jyrkkäreunainen iso allas, mikä yhdistettiin vesistöön ilman minkäänlaisen
kasvillisuuden kehittymistä. Kuvat 2017‐10‐23...2017‐11‐02 Markku Sakari Meriluoto.
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Ruoppauksen jälkeen matalat mutta joka tapauksessa vedenpinnan alapuolelle ruopatut
vesialtaat jäävät/eivät jääneet odottamaan kasvillisuuden muodostumista – ellei ainoa
kasvillisuus lähes seisovassa vedessä ole limaska, minkä muodostumista seurataan vuosi
kerrallaan? Ruoppaussuunnittelija (TYLA) 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. – 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! –
[Kuoppalanojan syvä allas ruopattiin
vihdoin lokakuussa 2017].
Syvät altaat ruopataan suoraan kiinni Ristolanojan kanavaan länsipuolelle ja
Sammalsillanojan kanavaan 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 ruoppauskaivuri 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, Sylvöjärven osakaskunnan toimitsijamiehen maalla on
suunniteltu ruopattavaksi syvä allas (punainen katkoviiva) joskus myöhemmin! Se (punainen
tähti) olisi kuitenkin kaikkein tarpeellisin – jos ruopataan mitään– ensimmäiseksi juuri
Kuoppalanojassa [ruopattiin lokakuussa 2017].
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Kevättulvan aikainen virtaus on suurin – eikä kovin suuri silloinkaan – Kuoppalanojan
kanavan suupuolella ja vielä pellolla/kostealla laidunniityllä toisin kuin muissa kanavissa,
joiden virtaus rauhoittuu pitkillä metsäluhtaosuuksilla. – Ko. syvä allas ruopattiin vihdoin
lokakuussa 2017, kun Peltokallion pellonomistaja ilmoitti luopuvansa karjanpidosta.

Juuri ojitettu (verrattuna ruoppaukseen) Kuoppalanojan kanavan latvaosa Kurensuon ala‐ ja
Säyhteentien yläpuolella. Tämä valtaoja laskee Säyhteentien ali Kuoppalanojan kanavaan ja
tuo kaiken irtoavan humuksen ravinteineen 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
matalaluiskaisen levähdyspaikan tärkeällä muuttoreitillä. Talonpoikainen nuukuus mutta
myös luottamusaseman ilmeinen hyödyntäminen näyttäytyy ratkaisussa, mikä kirjaimellisesti
vesitti koko allassuunnitelman.
Ruoppaussuunnittelijan (TYLA) työselitystä edellä ei voi ymmärtää muuten kuin tähänastisen
työhistorian kautta. Kohteet ovat keskittyneet Lahden Vesijärven matalien rantamien
peltomaille ympäristöön, missä todella pystytään kaivamaan kuvatulla ruoppaajalla kiinteältä
peltomaalta. Sammalsillansuolla koko työmaa suunnittelusta alkaen upposi aivan
toisenlaiseen olosuhteeseen, pohjattomaan mutaan ja kaikkiin sen tuomiin
työvaikeustekijöihin. Ne eivät suinkaan haitanneet ruoppauskoneen työskentelyä, mutta
kirjaimellisesti vesittivät kaikki ruoppaussuunnittelijan (TYLA) lausumat siitä, miten
ruoppaus käytännössä tapahtuu, millaisin tuloksin ja ennen kaikkea millaisin seurauksin
käytännössä pohjattomassa mutelikossa. Paine saada Vesijärvi‐säätiölle referenssi Nastolasta
oli niin kova, että epäonnistumisen riski otettiin tietoisesti oloissa, millaisista TYLAlla ei ollut
ennestään kokemusta. Monimuotoisuuden miinakenttä yllätti Sammalsillansuolla täysin.
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Sammalsillanojan leveä kanava on 55 vuoden jälkeen yhä avoin koko leveydeltään
Uudenkylän peltoaukean reunassa, kuvassa vastavirtaan eteläsuuntaan. Kanavan molemmin
puolin ruopattaisiin/ruopattiin suoraan veteen syvä allas 2. Sen sijoitus vastaa kutakuinkin
Asiantuntijayritys Tieokkaan suunnitelmassa tulvapellon puolelle (oikealle) esitettyä Läntistä
allaspaikkaa Länsikosteikossa. Veden ja metsäluhdan pinta ovat lähellä toisiaan kaikkialla
Sammalsillan alueella ja kanavien vedenkorkeus on sama kuin Sylvöjärvessä, samassa
vesistössä. Kuva 2014‐10‐14 Markku Sakari Meriluoto.

Myös Ristolanojan leveä kanava on 55 vuoden jälkeen yhä avoin koko leveydeltään
Lietelammien eli pohjoissuuntaan. Vasempaan rantaan etualalle ruopattaisiin/ruopattiin
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.
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Edellisten kuvien esittämässä maastossa siis möyrisi/möyri telaponttonikaivuri selostetuin
seurauksin. Syvien altaiden ruoppaus välittömästi kanavien rantaan suoraan veteen ei
voi/voinut 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 kanava.
Kun kaivinkone pääsee metsäluhdan koivikon läpi kanavan 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/tuli Sammalsillan alueen oloissa olemaan
Sylvöjärven vesistölle pöyristyttävä.
TYLA‐ruoppaussuunnitelmassa ei kuitenkaan esitetä minkäänlaista vesiensuojelun vaatimaa
tutkimusseurantaa ruoppauksen vaikutuksista veden laadulle eikä eliöstölle, esimerkiksi
viitasammakolle, eikä sitä vaadi myöskään ELY lausunnossaan, mikä on vastuuviranomaisen
käsittämätön laiminlyönti. Lisäksi valtavan koneen liikkuminen kaikkialla vaatisi/vaati
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).
Valvontaviranomaisen (ELY) 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/Lahden
kaupunki (TYLA) on tarkoituksellisesti laiminlyönyt koko lupahakemusmenettelyn.
Matalien altaiden ruoppaus
LIITE s. 8 "Matalan veden kosteikkoalueet kaivetaan erillisiksi altaiksi."
Matalat altaat peittäisivät Sammalsillansuon kosteikon nykyisen Lietelammien ydinalueen
allikoineen kokonaan ja tuhoaisivat viitasammakon ja muiden direktiivilajien lisääntymis‐ ja
levähdyspaikat pahasti, käytännössä kokonaan, sekä lisäksi yli puolen vuosisadan aikana
luonnontilassa kehittyneen arvokkaan kosteikkomaiseman. Se on luontopolun erityinen
nähtävyys ja ennen kaikkea merkittävän kosteikkolajiston elinehto.
Sammalsillansuon kosteikon luontopolku on tarkoitus esitellä/esiteltiin Etelä‐Suomen
luontopolkuoppaassa (tekijä Raija Hentman). Ennakkohakkuussa luontopolku tuhottiin
ensimmäiseksi. Ruoppaushanke on siis jo tähän mennessä vaikuttanut vesilain 3 luvun 2 §
mukaisesti eli "melkoisesti vähentänyt luonnon kauneutta, ympäristön viihtyisyyttä ja
kulttuuriarvoja ja vesistön soveltuvuutta virkistyskäyttöön."
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Yhtä lailla ruoppausta on matalien altaiden kaivu mutaisessa turvemaassa ympäri
Lietelammien ydinalueen. Kysymyksessä on ehdottomasti vesilain 3 luvun (Luvanvaraiset
vesitaloushankkeet) 3 §:n (7) mukainen aina luvanvarainen toiminta, mikä AVIn on 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.
Ruoppaussuunnittelijakin (TYLA) siis myöntää 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, kuten kuvat osoittavat. Ruoppaus ja
mudan läjitys tapahtuvat siis konkreettisesti Sylvöjärveen yhteydessä olevassa vedessä, mikä
on hydrologinen kokonaisuus, 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 Sammalsillansuon kosteikon
tärkeimmän ytimen. Sanallinen kikkailu vesilain määritelmillä lähinnä säälittää ja osoittaa
ruoppaussuunnittelijan (TYLA) pelon siitä, että se kuitenkin paljastuu ontoksi
Tästä huolimatta lausuu valvontaviranomainen 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.
ELY‐rahoittajan kaikilta osin kritiikitön TYLA‐ruoppaussuunnittelijan myötäily, piittaamatta
lainkaan paikalliset luonnonolot tarkoin tuntevan Asiantuntijayritys Tieokkaan esittämistä
tosiasioista, vähintäänkin hämmästyttää, suorastaan suututtaa – viranomaiselta, jonka
keskeinen tehtävä kahdessa maakunnassa on luonnon‐ ja ympäristönsuojelu – tässä kuitenkin
tietoisesti rahoittajan ja lainvalvojan arveluttavassa kaksoisroolissa.
Ilmeisesti on tarkoitus, että telaponttonikaivuri vierailee Sammalsillansuon kosteikossa
tästäedes ehkä kerran viidessä–kymmenessä vuodessa, kaivaa liettyneet altaat uudelleen
lähtösyvyyteen ja myllää mahdollisesti palautuneet viitasammakon ym. elinpaikat uudelleen
ja uudelleen. Tällaista suunnitelmaa ei tietenkään voi hyväksyä millään perustein, ei ainakaan
tulevalla luonnonsuojelualueella eikä siksi, että Sylvöjärven vesistössä vallitsisi jonkinlainen
hätätilanne, minkä ratkaiseminen vaatisi pikaisia ja tehokkaita toimia. Tämä mahdollinen
käsitys kumotaan jäljempänä.
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Mikään ruoppaussuunnittelu ei muuta virtausta Sammalsillan kosteikossa nykyistä staattista
tilaa kummemmaksi niin kauan kuin Arrajoen nielu säännösteltyyn alavesistöön on tukossa.
Arrajoelle ehdotettu Arrakosken ennallistaminen ja Heinolantien pato irrottaisivat
Sylvöjärven Kymijoen säännöstelystä, nostaisivat Sylvöjärven vedenkorkeutta maltillisesti
keskimäärin puoli metriä tulva‐aikaan, peittäisivät vastaavasti Sammalsillansuon kosteikon
suunnilleen luonnontilaa vastaavaan vedenkorkeuteen tulvavaikutuksineen ja samalla koko
ruoppausalueen, jolloin ruoppaus viimeistään menettäisi merkityksessä kokonaan.
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."
Ruoppaussuunnitelman suuria puutteita on näköalattomuus. Altaita on tarkoitus ruopata
pikaisesti ja jopa hätäisesti (lopulta paniikinomaisesti joulukuussa 2015), koska hanke on
alkuperäisestä aikataulusta 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
Sammalsillansuon alueella ei ole tehty mitään, vain Sammalsiltaa on korjattu ja pitkospolku
siltoineen rakennettu talkoilla. Alue on kehittynyt nykyiselleen täydellisessä luonnontilassa.

Lietelammit ovat luonnontilassa Kuoppalanojan ja Ristolanojan kanavien liittymän kuin
Amazonasin alueella alhaisen kevätveden aikaan. Altaan 3 kaivu‐ ja läjitysalue
peittäisi ja tuhoaisi/tuhosi tämän viitasammakon ja muiden direktiivilajien i hanteellisen
ydinalueen, missä ruoppaus tapahtuisi/tapahtui veden pohjasta.
Kuva 1993‐05‐16 Markku Sakari Meriluoto.
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SAMMALSILLANSUON RUOPPAUS 2015
TYLA‐ruoppaussuunnittelijan kuvaus ruoppauksen yleisestä järjestelystä antaa
tarkoitushakuisesti tavattomasti kaunistellun kuvan ruoppauksen mittavista haitallisista
ympäristövaikutuksista, mitkä nyt ovat todentuneet. Ruoppaussuunnittelija (TYLA) selostaa,
että
LIITE s. 8: "(Syvien) altaiden kaivaminen [kanavien 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."
Asuiantuntijayritys Tieokkaan havaintojen mukaan ruoppauksessa ei tehty näin, vaan
ruoppaussuunnitelmasta on poikettu monella luonnonympäristölle tuhoisalla tavalla, kuten
useat kuvat osoittavat. Esimerkiksi 2015 juuri ruopatut matalat vesialtaat (3 ja 1) ja yksi syvä
vesiallas (2) yhdistyivät käytännössä jo viikon kuluessa ruoppauksesta, kun kaivukatkot oli
jätetty liian mataliksi ja vesi murtautui 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 pimeäoloissa tehty
ruoppaus on romuttanut keskeisimmän vesiensuojelutavoitteen heti alkuunsa, syynä kiire
käyttää ruoppaustyön rahoitus ennen määräajan umpeutumista vuoden 2015 lopussa.
Ruoppauksesta on kysymys kaiken aikaa. Ruoppaus samentaa veden pitkäksi ajaksi, jopa
jälleen vuosikymmeniksi Sylvöjärven 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.
Ruoppaussuunnitelmassa kerrottiin syvä allas 2 ruopattavan Sammalsillanojan kanavan
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
(mutaa) vedenpohjasta.
Todellisuudessa Sammalsillanojan kanavanvarren syvää allasta 2 ei suinkaan kaivettu "kuivan
maan" puolelta, koska alueella ei ole kuivaa maata, vaan pelkkää kosteikkoa. Ruoppaus tehtiin
Sammalsillanojan kanavan sivulta kahdesta suunnasta: länsipuolelta osaksi koivikkoiselta
turvekankaalta, entiseltä suolta, ja pääosaksi kosteikoksi muuttuneelta tulvavaikutteiselta
entiseltä pellolta (Länsikosteikko), itäpuolelta koivikkoiselta turvekankaalta, entiseltä suolta.
Tältäkin osin allassuunnitelmassa luvataan sellaista, mikä ei työssä toteutunut.
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Edelleen ruoppaussuunnitelmassa mainitaan, että vasta lopuksi puhkaistaisiin kaivantoa ja
Sammalsillanojan kanavaa erottava kannas ja ruopattaisiin ojanpohja. Paniikinomaisen
kiireen vuoksi näin ei tehty, vaan syvä allas 2 kaivettiin – kuten kuvista ilmenee – suoraan
Sammalsillanojan kanavan uomaan valtaveden pohjaa kahden puolen ruopaten.
Ruoppauksen seurauksena muodostui kapeamuotoiseen syvään altaaseen 2 eli
Sammalsillanojan kanavaan pitkä rantaviiva. Siitä ja altaan pohjasta alkoi jo ruoppauksen
aikana liettyä vapaasti Sammalsillanojan kanavan kuljetettavaksi Sylvöjärven vesistöön
runsaasti humusta ja veden kyllästämää hienojakoista kiintoaineista ravinteineen.
Ruoppaussuunnitelman kuvaus ruoppauksen kaksivaiheisesta järjestelystä osoittautui
perättömäksi, koska työ piti paniikinomaisen kiireesti saada kerralla valmiiksi.
Molemmat ruoppaussuunnitelmassa 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 jäivät niin mataliksi, että syvän altaan 2 ruoppauksen
valmistuttua sen läpi kulkevan Sammalsillanojan kanavan 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 kanavan virtaveden
vaikutuksen piiriin heti ruoppauksen valmistuttua eikä vasta parin vuoden kuluttua
"kasvillisuuden kehityttyä" – todellisuudessa kasvillisuutta ei ole kehittynyt lainkaan.
Ruoppaussuunnitelma 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 ruoppaussuunnitelman ennalta ilmiselviin epäkohtiin
eivätkä vaatisi lupamenettelyä, missä kritiikki olisi ajoissa kohdentunut
ruoppaussuunnitelman toteuttamisen laillisuus‐ ja teknisiin perusteisiin.
Ruoppaushanke on vielä kesken tätä kirjoitettaessa (2015). Asiantuntijayritys Tieokas seuraa
mahdollisimman tarkoin tilanteen kehittymistä ja raportoi epäkohdista kuten tähänkin asti.
Hallintopakkohakemus on näillä perustein yhä voimassa. Tilanne vaatii valvontaviranomaisen
(ELY) puuttumista asiaan ennen enempien vahinkojen syntymistä. – [ELY ei puuttunut].
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii myös valvontaviranomaista (ELY) velvoittamaan hanketahot
(TYLA ym.) välittömästi korjaamaan tässä kuvatut vesiensuojelun epäonistumisen vahingot ja
niiden lisääntymisen uhkan vesistössä. [ELY ei velvoittanut]. Olennaisen tärkeää on
puolueettoman viranomaisen, ei osallisten ELYn tai TYLAn, tekemä vesianalyysi
Sammalsillanojan suulla ja Sammalsillanlahdella keväällä ja alkukesällä 2016, tuloksen
vertailu vuoden 2015 mittaukseen, tiedottaminen asukkaille ja jatkoseuranta. [ELY ei
tiedottanut].
Edelläolevaan viitaten seuraava kuvitettu selostus tarkentaa ja havainnollistaa talven 2015–
2016 tilannetta ruoppausalueella.
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Syvän altaan ruoppaus Sammalsillanojan kanavaan
Havainnekuvat esittävät Sammalsillanojan kanavan syvän altaan (2) paikan ruoppauksen
edellä ja jälkeen suoraan kiinni kanavaan sen molemmille puolille.

Kuva 1 – ENNEN. Sammalsillanojan leveä kanava kuvattuna Uudenkylän peltoaukean (oik.)
reunasta eteläsuuntaan, vastavirtaan. Kanava 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 – JÄLKEEN. Samasta kuvaussuunnasta Sammalsillanojan kanavan keskelle on juuri
ruopattu syvä allas 2, mihin automaattinen sähköpumppu syöksee vettä pellolta
(Länsikosteikon tulvaniitty), mistä em. oja johtaa altaaseen oik. Muta on läjitetty molemmin
puolin allasta suoraan koivikon päälle. Sammalsillanojan vanha kanava laskee etelästä (taust.)
suoraan altaan läpi ja vie ruoppauksen irrottaman humuksen, kiintoaineksen ja ravinteet
saman tien suoraan Sylvöjärveen.
Kuva 2014‐12‐05 Markku Sakari Meriluoto.
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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.

Kuvat 3–4. Samasta kuvaussuunnasta telaponttonikaivuri
(oik.) on ruopannut Sammalsillanojan kanavan uoman
molemmin puolin syvän altaan 2. Sen sijoitus vastaa
Asiantuntijayritys Tieokkaan suunnitelmassa tulvapellon
puolelle (Länsikosteikko oik.) esitettyä Läntistä
allaspaikkaa. Sammalsillanojan kanava laskee etelästä
(nuoli) suoraan syvän altaan 2 läpi ja jatkuu entisellään
Sylvöjärveen. Rämettynyt kapea ja matala kanavansuu
(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, kiintoaines ja ravinteet 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 turhaan tavoitellun
kaksivaiheisen erilliskaivun tuloksena.
Kuvat 2014‐12‐05 Markku Sakari Meriluoto.
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Ruoppaus tehtiin lumettomassa talvessa vuoden pimeimpään aikaan paniikinomaisessa
kiireessä, jotta määräraha saataisiin käytetyksi vuoden 2015 puolella ennen määräajan
päättymistä. Työn aikana ei ennätetty havaita yhtään mitään, kaivuri vain kaivoi altaita valot
leiskuen pimeällä Sammalsillansuolla suurpiirteisesti. Puuston raivaus jäi kesken, joten muta
läjitettiin korkeiksi valleiksi reunakoivikoiden päälle. Uhanalaisen 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. Työselostus yllä on kuvan mukaisesti pelkkää perätöntä sanahelinää.
Sammalsillanojan kanava (oik.) laskee kuvauspaikan takaa etelästä Uudenkylän peltoaukealta
suoraan syvään altaaseen 2 ja jatkuu (nuoli) kohti Sylvöjärveä entisessä uomassaan. Syvä allas
2 on paniikinomaisen kiireen vuoksi ruopattu Sammalsillanojan kanavan levennykseksi ilman
hankesuunnitelmassa mainittua erilliskaivua ja pyrkimystä välttää työn aikaista veden
samentumista. Päinvastoin, pohjasta ruoppauksen seurauksena Sammmalsillanojan kanavan
samentuminen on maksimaalista, kun vielä rantojen löyhistä, korkeista ja jyrkistä penkereistä
ja läjitysalueista irtoaa sateissa humusta. kiintoainesta ja ravinteita ja virtaa Sammalsillanojan
kanavassa suoraan Sylvöjärveen. Tämä vesiensuojelullisesti keskeinen työmaan kohta
epäonnistui täydellisesti tuhoisin seurauksin eikä tähän ikinä kasva luvattua siivilöivää
kasvillisuutta. Kuva 2014‐12‐05 Markku Sakari Meriluoto.
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Kuva 6 on 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 Sammalsillansuon koivikoita. Altaiden
rantakoivikot jäivät raivaamatta ja kaivuri kauhoi mudan korkeaksi, jyrkäksi valliksi puiden
juurelle, kuten kuvassa Sammalsillanojan kanavan 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 Sammalsillanojan kanavasta
(nuoli), mikä jatkuu Sylvöjärveen. Uoman heikkokin virtaus kuljettaa saman tien ruoppauksen
jälkeen vedessään kaiken ruoppausalueelta liettyvän humuksen, kiintoaineksen ja ravinteet.
Työselostuksessa mainitut työn aikaiset vesistövaikutukset ei ole minimoitu vaan maksimoitu.
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 veden virtauksen piiriin,
sillä vesi tunkeutuu jo kaivukatkojen läpi. Tunkeutuminen voimistuu viimeistään keväällä
2016, kun kapea ja matala Sammalsillanojan kanavan suu (nuoli) muodostaa tulpan
virtaukselle ja vesi levittäytyy vähäisten kaivukatkojen yli mataliin altaisiin. Ruoppauksen
tekninen toteutus on epäonnistunut täysin. Alun alkaenkaan ei siis päde työselostuksessa
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.

7
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. Virheitä ei myönnetä te
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.
Jälleen kokonaan perättömiä väittämiä. Kurjen pesäpaikka (nuoli) sijaitsi 2014
Sammalsillansuon Lietelammien veden peittämällä ydinalueella valtaojien suupuolella altaan
3 ruoppaus‐ ja läjitysalueella, samalla myös suuren viitasammakkoyhdyskunnan ja joutsenen
laajalla elinpiirillä, missä on vetistä allikkoa. Kysymyksessä on todennäköisesti jopa kurjen
perinteinen pesäpaikka luoksepääsemättömässä vetisessä ympäristössä, missä kesällä
mikään 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. Vihreä pallo on valkoselkätikan
pesäpökkelö, minkä TYLA kaatoi 2017 jatkoruoppausaltaan tieltä. Kartassa (oik.) on vastaava
suunnitelma‐alue vastaavine merkintöineen.
Rinnakkaiskuvat ruoppaussuunnitelmasta osoittavat, miten direktiivilajien viitasammakon,
kurjen ja saukon lisääntymis‐ ja levähdyspaikat 2014 Tieokkaan havaintojen mukaan
(punaiset ympyrät) sijoittuvat suoraan altaiden ruoppaus‐ ja läjitysalueille.
Ruoppaussuunnitelma toteutettiin joulukuussa 2015 tällä tavalla altailla 3 ja 6, mistä
seuraavan kuvauksen mukaisesti ruopattiin vedestä ylös Asiantuntijayritys Tieokkaan
havaitsemat ja selostamat direktiivilajien viitasammakon suuri yhdyskunta ja kurjen sekä
mahdollisesti joutsenen pesimäympäristö ja saukon levähdyspaikka luonnonsuojelulain 49
§:n vastaisesti. Tämä esitys tausttietoineen on kulmakivi syytökselle, että Sammalsillansuon
ruoppaus 2015–2017 on aiheuttanut laajamittaisen erityisten derektiivilajien tuhon.
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Kuva 9. ENNEN: Kurjen pesäpaikka 2014 (punainen rengas) Sammalsillansuon Lietelammilla
veden peittämällä ydinalueella valtaojien suupuolella tulevalla altaan 3 ruoppaus‐ ja
läjitysalueella, myös viitasammakoiden elinvoimaisen yhdyskunnan ja joutsenen laajalla
elinpiirillä. Huomaa Nastola‐seuran tekemän talkooraivauksen tuhojäljet uanalaisella
luontotyypillä 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 suuren, ainakin kymmenien
viitasammakoiden yhdyskunnan laajaa lisääntymis‐ ja levähdyspaikkaa, välissä Kuoppalanoja.
Kuva 2015‐12‐05 Markku Sakari Meriluoto.

9

Kuva 11. Samasta kuvaussuunnasta ruoppauksen jälkeen kurjen pesäpaikka 2014 on
tuhoutunut altaan 3 ruoppausalueella. Samalla on ruopattu kokonaan ainakin kymmenien
viitasammakoiden elinvoimaisen yhdyskunnan lisääntymis‐ ja levahdyspaikka Lietelammien
eteläosassa. Suojaisen koivikkokannaksen Uudenkylän peltoaukeaa vasten on katkaissut
Sammalsillanojan kanavan 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.
Kuvat ovat korutonta, vastaansanomatonta kertomaa Lahden vesiviranomaisen (TYLA)
suunnittelemasta ja teettämästä, Sammalsillansuon Lietelammien ydinalueella erityisten,
uhanalaisten direktiivilajien elinympäristön tuhonneesta ruoppauksesta LsL 49 §:n
määräyksiä tietoisesti rikkoen, ilman että valvontaviranomainen ELY millään tavoin puuttui
tilanteeseen koko monivuotisena tapahtuma‐aikana.
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SAMMALSILLANSUON JATKORUOPPAUS 2017
(osa kirjoitettu ennen jatkoruoppausta)
Uhkaavassa jatkoruoppauksessa eli Sammalsillansuon ruoppausaltaisen yhdistämiskaivussa
Sylvöjärven vesistöön 2015 ruopatut altaat yhdistettäisiin kaivukatkot avaamalla
Sylvöjärveen laskeviin kanaviin (Sammalsillanoja, Kuoppalanoja ja Ristolanoja).
Yhdistämiskaivu uhkaa tuhota lisää erityisten, uhanalaisten lajien elinympäristöjä ja ennen
kaikkea pilata lopullisesti Sylvöjärven veden laadun, mikä on Nastolan vesistöalueen huonoin,
Sammalsillanlahdella vain välttävä. Erityinen uhka on Sammalsillansuolla juuri nyt ja kenties
koko syksyn 2017 vallitseva poikkeuksellinen syystulva. Se aiheuttaa veden virtausta ja
kuljettaa yläpuolisilta Uudenkylän ja Pönnölän peltoaukeilta sekä vuoden 2015
ruoppausalueelta ravinteita, humusta, kiintoainesta ja lietettä vesistöön, Sammalsillansuolle
ja edelleen Sylvöjärveen.
Katson, että Sammalsillansuon kosteikon jatkoruoppaussuunnitelma on nykyisessä muodossaan
lainvastainen (muun muassa vesilaki 3 luku 2 § sekä luonnonsuojelulaki 49 § / luonto‐ ja
lintudirektiivi) eikä sitä tule hyväksyä tällaisenaan toteuttavaksi, vaan pitää laatia riittävällä
ulkopuolisella asiantuntemuksella Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen hoito‐ ja
käyttösuunnitelma (Metsähallitus) sekä Sylvöjärven vesiensuojelusuunnitelma (Kymijoen vesi ja
ympäristö ry.) ja varmistaa, että avoimeen suunnitteluun saavat osallistua kaikki Sylvöjärven
osakaskunnan osakkaat, joita on useita satoja, sekä Uudenkylän asukkaat ja muut osalliset.
MITTAUSSEURANTA
Jotta vesistön pilaantumista osoittavat mittaustulokset kaunistuisivat, etelästä Sylvöjärveen
laskevan keskeisimmän kanavan Sammalsillanojan lähtökohdasta Uusikartanontieltä,
Nastonharjun–Uudenkylän I luokan pohjavesialueelta, suljettiin salaa 2017 Uudenkylän
vedenottamo ja sen puhdas lähdevesi johdettiin Sammalsillanojan kanavaantarkoituksena
saada tällä tavalla "lantraten" aikaan manipuloituja vedenmittaustuloksia. Sammalsillanojan
kanavassa on kaksi mittauspaikkaa. Näin toimi Lahden vesiviranomainen (TYLA). Uudenkylän
asukkaille, maailman parhaan pohjaveden käyttäjille, ei tässäkään tapauksessa kerrottu
asiasta mitään.

Uudenkylän suljetusta vedenottamosta johdettu kirkas lähdevesi virtaa asukkaiden tietämättä
nykyisin Sammalsillanojan kanavassa, tässä Järvenojantien rummun kautta,
Sammalsillansuolle ja Sylvöjärveen parantamaan ruoppausten huonontamia vedenlaadun
mittaustuloksia (TYLA).
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Kuva 2017‐09‐27 Markku Sakari Meriluoto.
KALAT

ESS 2017‐07‐26.
Asiaa tuntevien virkistyskalastajien mukaan Sammalsillanlahdesta ei enää saada lainkaan
haukia, mikä ennen oli tärkein istutuskala ja pääsaalis lahnan ohella. Istutettuja kuhia esiintyy
Immilänlahdessa jopa saaliskokoon asti, mutta ei Sammalsillanlahdessa. Onkikilpailussa
kesällä 2017 Uudenkylän uimalaiturilta ei saatu tiedon mukaan yhtään kalaa. Hautaan
kapeikko muodostaa jyrkän rajan Sylvöjärven etelä‐ ja pohjoisosan, Sammalsillanlahden ja
Immilänlahden, kalaston välillä. Sammalsillanlahdesta kalat ovat kadonneet samaan aikaan
kun Sammalsillansuota on ruopattu.
JATKORUOPPAUS
Lokakuun 2017 viimeisellä viikolla 43 tehtiin Sammalsillansuon jatkoruoppaus eli vuoden
2015 ruoppausaltaiden yhdistämiskaivu Sylvöjärven vesistöön avaamalla kaivukatkot – jos
niitä oli – Sylvöjärveen laskeviin kanaviin (Sammalsillanoja, Kuoppalanoja ja Ristolanoja).
Kaksi syvää allastahan ruopattiin 2015 suoraan Sammalsillanojan ja Ristolanojan kanaviin.
Lisäksi ruopattiin entisten lisäksi kaksi allasta, mitkä olivat jääneet kaivamatta 2015 kiireen
tai muiden syiden vuoksi. Huonoksi onneksi ruoppaus ajoittui syksyn 2017
runsassateisimmalle viikolle, jolloin Sylvöjärven vesistössä vallitsi tulvahuippu.
Tilanne herätti vakavaa huolestumista asiantuntijoissa, jotka olivat pyytäneet AVIa
asettamaan alueelle toimenpidekiellon ja poliisia keskeyttämään työn. Näistä yrityksistä
huolimatta ruoppaus kuitenkin tehtiin tuhoisin seurauksin, mitkä ympäristössä näkyvät
tulevina vuosina ja vielä vuosikymmenien päästä. Ruoppauskaivuri liikkui työn aikana
vedessä kaikkialla Sammalsllansuon alueella kaivaen altaita ja avaten kaivukatkoja, niin että
veden pohjasta ja ruoppausmassoista irronneen ja kulkeutuneen ravinne‐, kiintoaines‐ ja
humuslietteen määrä oli maksimaalisen suuri. Kaikki liete lähti saman tien kulkeutumaan
Sylvöjärven vesistöön.
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Kuvaselostus Sammalsillansuon jatkoruoppauksesta lokakuussa 2017

Kuoppalanojan kanavan suu on juuri ruopattu ja levennetty Peltokallion nautatilan kostean
laidunniityn halki kohti Sammalsillansuon entisten Lietelammien ydinaluetta (taust.), mistä
ruoppaus 2015 tuhosi mm. viitasammakoiden suuren, elinvoimaisen yhdyskunnan. Muutama
päivä ruoppauksen jälkeen kuvauspaikassa betonilaattasillan ympäristössä lemusi
maaperästä pistävän voimakas lehmien virtsan ja lannan haju pitkäaikaisen laiduntamisen
seurauksena. Karjan eritteet ovat vuosikymmenten ajan vapaasti liettyneet Kuoppalanojaan
Peltokallion tilan laajalta laidunalueelta ja saastuttaneet Sylvöjärveä arvaamattoman pahasti.
Ravinnesaasteen sekä kanavanreunojen kiintoaineksen ja humuksen liettyminen jatkuu
ruoppauksen seurauksena voimistuen, kun suojaava kasvipeite on hävitetty ja mutareunus on
paljastunut. Kanavan päähän ruopattiin nyt vasta syvä allas. kun tila on luopumassa
karjanpidosta. Maaperässä kuitenkin riittää ravinnesaastetta pitkäksi ajaksi eteenpäin.
Suunnilleen tämän kuvan mukaisia pelto‐ojien ruoppauksia Lahden vesiviranomainen (TYLA)
on tähän asti suunnitellut ja tehnyt Lahden Vesijärven rannoilla paikoissa, missä
minkäänlaisesta monimuotoisuudesta ei ole tietoakaan ja missä ruoppauskone on tehnyt työn
kiinteältä maalta täysin toisenlaisissa työvaikeusoloissa kuin Sammalsillansuon
pohjattomassa vesi‐ ja mutalabyrintissa. Ruoppaussuunnittelijan (TYLA) kokemuksen ja
taidon puute johti täydelliseen epäonnistumiseen ja valtakunnallisesti arvokkaan kosteikon ja
sen eliöstön tuhoamiseen Sammalsillansuolla. Nämä puutteet eivät tietysti ole minkäänlainen
puolustus sille, että ruoppauksessa rikottiin monin tavoin vesi‐ ja luonnonsuojelu‐
lainsäädäntöä, kuten Asiantuntijayritys Tieokas on osoittanut.
Kuva 2017‐11‐02 Markku Sakari Meriluoto.
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Kuoppalanojansuun uuden syvän altaan suuri ruoppausmassa on nostettu liettymään sateissa
Sylvöjärven vesistöön, kun tulva nostaa veden matalan rantaäyrään yli. Taust. näkyy entistä
Lietelammien ydinaluetta altaassa 6, mikä on nyt yhdistetty Ristolanojan kanavaan ja minkä
tieltä tuhoutui mm. suuri, elinvoimainen viitasammakkoyhdyskunta. Alakuvassa kaivukatko
on poistettu ja allas 3 (vas.) on yhdistetty Kuoppalanojan kanavaan yhdessä altaan 6 (oik.)
kanssa laajaksi steriiliksi vesialueeksi, mikä ei tarjoa entisen kaltaista suojaista
elinympäristöä vaateliaille kosteikkolajeille, kuten viitasammakolle. Ruoppausmassassa
näkyvät vedessä liikkuneen kaivurin telanjäljet. Kuvat 2017‐11‐02 Markku Sakari Meriluoto.
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Jatkoruoppuas tehtiin mahdollisimman huonoon aikaan, kun syystulva oli vallannut
Sammalsillansuon alueen. Vesi on kuvassa korkealla Sammalsillanojan kanavassa pitkospolun
sillalta pohjoiseen, missä auringon suunnassa näkyy Sammalsillanojan kanavaan yhdistetty
allas 1 – mikä tosin oli yhdistynyt jo vuoden 2015 ruoppauksen yhteydessä heiveröisen
kaivukatkon vuotamisen vuoksi. Sammalsillanojan kanavan alajuoksu jäi entiselleen kuvan
alueella, syvän altaan 2 (taust.) alapuolella. Kuva 2017‐11‐02 Markku Sakari Meriluoto.
Länsikosteikko on jäänyt jälleen
talvitulvan alle. Sammalsillansuon
ruoppaus ei ole poistanut kevät‐
tulvaa kosteikoksi muuttuneelta
pellolta, mutta nyt sateinen syksy
nosti tulvan talveksikin. Viljelystä
pois jääneelle maalle Sammal‐
sillanojan kanavan (taust.) länsi‐
puolella perustettiin muokaten ja
kylväen viherkesanto ensi kerran
noin vuosikymmenen seuranta‐
aikana. Viherkesannon peittää nyt
talvitulva. Kuva 2017‐11‐02
Markku Sakari Meriluoto.
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Kuvassa on valkoselkätikan entisen pesäpökkelön paikka. Jatkoruoppauksen toisena päivänä
allas 6 on vielä kaivukatkon takana entisessä Lietelammien ydinosassa, tuhoutuneen suuren
viitasammakkoyhdyskunnan entisessä elinympäristössä. Etualalle on kaivettu uusi allas
paikkaan, mistä Asiantuntijayritys Tieokas löysi syksyllä 2016 valkoselkätikan pesäpökkelön,
minkä Lahden vesiviranomainen (TYLA) kaatoi kevättalvella 2017. Ruoppauskaivuri on juuri
myllertänyt mudassa ja siirtynyt mutapengermälle nähtäväksi, kun paikalle tuli Peltojen ja
metsien vesitalous hallintaan ‐koulutustilaisuuden osallistujia tutustumaan Sammalsillansuon
ruoppaukseen. Valkoselkätikka ja sen pesäpaikka on suojeltu LsL 49 §:n mukaisesti, joten
paikassa on rikottu mm. luonnonsuojelulakia. Taust. vas. sijaitsee Peltokallion tila.
Kuva 2017‐10‐24 Markku Sakari Meriluoto.
Jatkoruoppausviikon aikainen syystulva
levittäytyi talvitulvaksi pitkospolun varrelle
Pensastoalueen hieskoivikkoon, taust.
Sammalsillanojan kanavan uoma.
Koivu‐ ja pajuluhdalla talvitulva on normaali
joskin harvinainen ilmiö, mihin nämä
luontotyypit ovat sopeutuneet ja mistä ne
selviytyvät ilman ongelmia. Sen sijaan
jatkoruoppauksen tulvanaikaiset seuraukset
Sylvöjärven veisistölle olivat tuhoisat.
Kuva 2017‐11‐03 Markku Sakari Meriluoto.
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SAMMALSILLANSUON LUONNONSUOJELUALUE
Aloite
Asiantuntijayritys Tieokas esitti virallisesti 2012‐09‐20 Päijät‐Hämeen maakuntakaavan 2014
valmistelussa perustettavaksi Sylvöjärven kulttuurimaisemaalueen ja sen osana Uudenkylän
osayleiskaavan valmistelussa 2013‐10‐10 perustettavaksi Sammalsillansuon
luonnonsuojelualueen Sylvöjärven eteläpäähän Nastolan kunnan silloin omistamalle maalle
tarkempien perustelujen ja karttojen mukaisesti:
http://www.tieokas.fi/SAMMALSILLAN_LUONNONSUOJELUALUE.pdf
Perusteluja
Kunnalla on oltava edelläkävijän vastuu luonnonsuojelun edistämisessä luonnon
monimuotoisuuden ja asukkaiden hyvinvoinnin puolesta. Sammalsillansuon alue on Nastolan
pitäjän laajin ja luonnon monimuotoisuudelle tärkein yhtenäinen kokonaisuus asutuksen
tuntumassa, lajistolle suojainen mutta luonnonystävien helposti tavoitettavissa.
Sammalsillansuon alueen luontoa ja kulttuurihistoriaa on Asiantuntijayritys Tieokas tutkinut
vuosikymmenten ajan kirjaksi asti; se on Nastolan parhaiten tunnettu luonnonalue ja laajalti
maakunnassakin, jopa ulkomailla asti. Vankka tutkimusperusta antaa hyvät tiedolliset
mahdollisuudet tehdä kauas kantavia ratkaisuja.
Nastolan pitäjän itäosaankin tarvitaan yleisen tasapuolisuuden nimissä merkittävä
luonnonsuojelualue. Sammalsillansuon luonnonsuojelualue on käytännössä vain perustamista
vaille, sillä luonnon monimuotoisuutta on vaalittu asiantuntevasti kauan. Perinteinen
virkistyskäyttö uimarantoineen, luontopolkuineen, tulevine lintutorneineen ja jopa toimivine
luontomatkailupalveluineen on jo todellisuutta Sylvöjärven–Sammalsillan alueella, missä eri
käyttömuodot tukevat hyvin toisiaan myös kunnanmaiden ulkopuolella.
Sammalsillansuon luonnonsuojelualue on keskeinen osa Nastolan merkittävintä
kulttuurimaisemaa, Sylvöjärven kulttuurimaisema‐aluetta, mutta toistaiseksi vailla erityistä
statusta, vaikka se olisi ansainnut sellaisen jo ajat sitten. Nyt Sammalsillansuon alue on
ehdolla MAALI (maakunnallisesti tärkeä lintualue) ‐kohteeksi. MAALI on BirdLife Suomen ja
alueellisten lintuharrastajayhdistysten – täällä Päijät‐Hämeen lintutieteellisen yhdistyksen –
yhteisvoimin toteuttama hanke, missä kartoitetaan ja nimetään Suomen maakunnallisesti
tärkeät lintualueet. Hanke on maakuntatason laajennus kansainvälisesti (IBA) ja kansallisesti
(FINIBA) tärkeiden alueiden kartoitushankkeille. Tavoite on löytää linnuille ja
lintuharrastajille tärkeät alueet myös maakuntatasolla. Kartoitustyötä tukee
Asiantuntijayritys Tieokkaan suuri dokumentoitu havaintomassa 1960‐luvulta asti.
Maastossa Sammalsillansuon luonnonsuojelualue kytkeytyy lähes asumattomien metsä‐ ja
peltoalueiden kautta läheiseen kunnan omistamaan Turranlammin virkistysalueeseen, missä
myös esiintyy merkittäviä luonnonarvoja, mm. useita METSO‐luontokohteita. Hyvin eri
tyyppisinä luonnoltaan Turranlammin ja Sammalsillansuon alueet yhdessä ovat tärkeä,
monipuolista lajistoa turvaava kokonaisuus ja myös nauhataajaman asukkaille kiinnostava
käyntikohde. Asiantuntijaopastusta on jo järjestetty sekä maastossa että netissä.
Mannakeskukseen on syntymässä luontokeskus palveluineen, mihin tukeutuen
luontomatkailua on mahdollista merkittävästi kehittää.
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Heinolantie, Sylvöjärven maisematie, tuo nauhataajamasta Uudenkylän suunnasta
Sammalsillansuon luonnonsuojelualueelle vaikka suoraan Uudenkylän henkilöaseman‐
matkakeskuksen kaukojuna‐ ja pikavuoroyhteyksiltä. Maiseman silmä Sylvöjärvi peilautuu
kulkijalle rantametsän lomasta. Sammalsillansuon alueen monimuotoinen kosteikko‐ ja
perinnemaisema näkyy ja sen lintukuoro kuuluu hyvin Heinolantielle asti. Pitkospuinen
luontopolku houkuttaa poikkeamaan trooppisen rehevän kasvimaailman keskelle kuin
Amazonasin viidakkoon. Yhdellä aamuretkellä voi havaita jopa puolensataa lintulajia. Muun
muassa näiden retkien ansiosta Sammalsillan luonnonsuojelualue tunnetaan ainutlaatuisella
tavalla koko valtakunnassa ja ulkomailla Uudella mantereella asti.
Suomi 100‐juhlahanke
Nyt uusi maanomistaja Lahden kaupunki on valmistellut Asiantuntijayritys Tieokkaan
rajauksen mukaisen, Suomi 100 ‐juhlavuoden toimintaohjelmaan sisältyvän
Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen.
Suomi 100‐juhlavuosihankkeeksi suunniteltu Sammalsillansuon luonnonsuojelualue tulee
toteuttaa sellaisena kuin se esitetään FCG‐luontoselvityksessä (43 ha) ja Tieokkaan em.
rajauksessa. Kosteikko on valtakunnallisesti merkittävä. Ruoppaus tuhosi Sammalsillansuon
luontoa ja uhanalaista lajistoa, mutta tämän jälkeen ennalleen jätettynä pitkän ajan kuluessa
luonto ja lajisto toivottavasti vielä elpyvät.

Lähde: www.luontolahja.fi
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Sammalsillansuon luonnonsuojelualueella, sitten kun sen perustaminen on asianmukaisesti
vahvistettu, Asiantuntijayritys Tieokas vaatii kiellettäväksi kaikenlaisen konevoiman käytön
missään tarkoituksessa ja jätettävän alueen ennallistumaan luonnontilaan.
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Keskiviikkona 6. joulukuuta 2017

Kirkolliset
Nastolan seurakunta
Kastettu: Emilia Aino Elina Leinonen, Ilona Laila Sipriina Keyriläinen, Venni Wiljam Hämäläinen
Hautaan siunattu: Sirpa Sisko Anneli Rosenberg 70 v., Lea
Kyllikki Manninen 72 v.

Hengelliset tilaisuudet

2. adventtisunnuntai 10.12. klo 10 messu Nastolan kirkossa. Tomi Alasalmi, Anne-Maria Rämö, Markus Tikkanen. Messun jälk. kirkkokahvit seurakuntatalolla.
Tapahtumia:
Su 10.12. klo 18 Joulukonsertti Nastolan kirkossa.
Anastasia Ensemble ja LSKO-kamariorkesteri johtaa
Markus Tikkanen. Vapaa pääsy, ohjelma ovelta 10 €.
Su 10.12. klo 18 Avoin rukouspiiri Nastolan seurakuntatalon Saulin salissa.
Ti 12.12. klo 17 Siionin virsien veisuut Nastolan seurakuntatalossa.
Ti 12.12. klo 17 Miesten saunailta Luomaniemen rantasaunalla.
Ke 13.12. Perinteiset jouluateriat Nastolan seurakuntatalolla: klo 11 työttömien jouluateria, klo 13.30 Eläkeläisten palvelupäivän jouluateria (5,50 €), klo 17 vapaaehtoisten kiitosateria. Ruokailun jälk. yhteinen
joulujuhla.
To 14.12. klo 18.30 Sanan ja rukouksen ilta Nastolan
seurakuntatalossa, Anne-Maria Rämö, Kirsi Korkeamäki. Klo 18 alk. iltatee, vap.eht. maksu. Musiikissa
Symbaali. Esirukouspalvelu.
To 14.12. klo 18 Kauneimmat joululaulut Nastolan
Ruuhijärven nuorisoseurantalolla, Korkeentie 792,
Sannamaria Salli.
La 16.12. klo 14–17 Joulutapahtuma kaikenikäisille
Nastolan kirkossa ja kirkon mäellä. Ulkona jouluista
näkemistä ja kokemista, kirkkohetket klo 15 ja 16. Tuo
joulun valosi kiviaidalle ja ota naapuri mukaan.

Helluntaiseurakunta
† Nastolan
www.nashs.fi Tilaisuudet alkaen to 7.12.
To klo 13:00 Päiväseurat, joulujuhla. Kahvi- ja joulupuuro
tarjoilu, Ota mukaan 2€ lahja.
To klo 18:00 Kauneimmat joululaulut, tule laulamaan
yhdessä joululauluja.
Pe klo 19:30 FIGU-pikkujoulut
Su klo 15:00 SUOMI-100 -juhla, Juha Kaukiainen, Teemu
Kaski, Johanna Kaukiainen REST-band
Ti klo 18:00 Rukousilta, Juha Kaukiainen
Ke klo 12:00 Päivärukous
To klo 18:00 Toivon ja Ystävyyden ilta, Johanna ja Juha
Kaukiainen
HUOM!
17.12. sunnuntaina klo 15:00 KAMU-joulujuhla
Kaikki ovat tervetulleita vauvasta vaariin yhteiseen koko
perheen joulujuhlaan!
TERVETULOA

Ruokalistat

vko 50

Ma: lihapyörykät, kasvispyörykät, tomaattikastike, peruna,
kiinankaali-kurpitsasalaatti.
Ti: hernekeitto, juusto, tuorepala.
Ke: mausteinen lihapata, kasviswok, riisi, amerikan-tomaattisalaatti.

To: palermonpasta, palermon
tofu-kasvispasta, salaattivihannes, mandariini-jäävuorisalaatti.
Pe: kalakeitto, parsakaali-pinaattikeitto, kurkku, hedelmäkiisseli.

Sammalsillansuon kosteikko
valmistui
Sammalsillansuon yli kahden
hehtaarin kosteikko rakennettiin vähentämään Nastolan Sylvöjärveen tulevaa ravinnekuormitusta. Kosteikko
on yksi keino, jolla tavoitellaan Sylvöjärven ekologisen
tilan nostamista tyydyttävästä hyvään.
Nastolan Sylvöjärvi on tyydyttävässä ekologisessa tilassa. Vesienhoidon tavoitteiden
mukaisen hyvän ekologisen
tilan saavuttaminen edellyttää järveen tulevan ravinnekuormituksen vähentämistä.
Kuormituksen vähentämiseksi Sammalsillansuolle on
tehty vesiensuojelukosteikko,
joka toimii luonnonmukaisena vedenpuhdistamona kolmelle Sylvöjärveen laskevalle
ojalle.
Lahden seudun ympäristöpalvelut ja Nastolan kunta
lähtivät vuonna 2013 Nastola-seuran aloitteesta suunnittelemaan vesiensuojelukosteikon rakentamista Sammalsillansuolle. Kosteikkoalueen
yläpuolisesta valuma-alueesta yli 40 prosenttia on peltoa,
jotka osaltaan kuormittavat
Sylvöjärveä, joten Sammalsillansuo oli sopiva paikka vesiensuojelukosteikolle. Toisena tavoitteena hankkeessa oli
taantuvan kosteikkolajiston
säilymisen turvaaminen.
Umpeenkasvu vei
luontoarvoja
Kosteikkohanketta varten
vuonna 2015 teetetyn luontoselvityksen perusteella alueen
kosteikkolinnusto oli taantunut merkittävästi umpeenkasvun myötä. Myös kosteikkoympäristölle tyypillisten
sudenkorentojen määrä alueella oli vähäinen.
Luontoselvityksen erityisenä tavoitteena oli luontodirektiivin perusteella rauhoitettujen viitasammakoiden
esiintymisen kartoittaminen.
Viitasammakoita löytyi alueelta umpeenkasvulta välttyneistä lammikoista, jotka
jätettiin lopullisessa kosteikkosuunnitelmassa toimenpiteiden ulkopuolelle.
Luontoselvityksen perusteella alueen luontoarvot
näyttivät taantuneen selvästi
umpeenkasvun vuoksi. Alueen luontoarvojen kannalta
tärkeän avovesi- ja rantavyöhykkeen määrää oli mahdollista lisätä tuntuvasti kosteikkohankkeessa.
Alkuperäistä kosteikkosuunnitelmaa päivitettiin
vuonna 2015 tehdyn luontoselvityksen pohjalta Lahden
ympäristöpalveluiden toimesta. Hämeen ELY-keskus
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Kosteikon rakentamisella tavoitellaan Sylvöjärven ekologisen tilan nostamista tyydyttävästä hyvään.
arvioi normaalin käytännön
mukaisesti hankkeen lupatarpeen, ja totesi lausunnossaan että kyse ei ole vesilain
mukaista lupaa tarvitsevasta
hankkeesta.
Rakentaminen
vaiheittain
Kosteikon kaivutyöt päästiin
aloittamaan syksyllä, 2015
ja hankkeen ensimmäinen
vaihe valmistui muutamassa viikossa. Ensimmäisessä
vaiheessa kosteikon matalan
veden alueet jätettiin vielä
toistaiseksi erilleen alueen
ojista. Ensimmäisessä vaiheessa tehtiin myös kaksi
laskeutusaltaan tavoin toimivaa syvää vesialuetta, jotka yhdistettiin ojiin heti.
Toinen vaihe tehtiin lokakuussa 2017, kun ensimmäisessä vaiheessa kaivetut
vesialueet ja etenkin läjitysalueena toimineet ranta-alueet alueet olivat saaneet kasvipeitteisyyttä. Syksyllä 2017
jouduttiin hieman odottelemaan sopivaa vesitilannetta,
koska suunniteltu ajankohta
sattui olemaan oli erittäin
sateinen. Rakentamisaikana
oli kuitenkin erinomaiset
säät ja kosteikko saatiin lopulliseen muotoonsa viikossa.
Kosteikon kaivutyöt toteutti Rantala Timber Oy.
Upottavan maaperän sekä
ojaston vuoksi kaivutyöt
tehtiin kelluvalla pitkäpuomisella telaponttonikaivurilla. Kaivualueen rajoja ja
kaivusyvyyttä seurattiin kaivinkoneen paikkatietojärjestelmän avulla, mikä mahdol-
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listi tarkan toiminnan vaikeakulkuisessa maastossa.
Paikkatietojen tarkkuus
oli tärkeää alueen olemassa
olevien luontoarvojen säilyttämiseksi. Valmiin kosteikon pinta-ala on noin 2,3
hehtaaria ja kaikissa kaisessa
kolmessa kosteikkoon tulevien ojien yhtymäkohdissa
on laskeutusaltaan tavoin
toimiva syvänne. Suurin osa
kosteikosta on kuitenkin alle
puoli metriä syvää matalan
veden vyöhykettä. Kosteikon vesisyvyys määräytyy
aina Sylvöjärven pinnankorkeuden mukaan.
Yhteistyötä ja
vastustusta
Sammalsillansuon vesiensuojelukosteikon rakentamisen on mahdollistanut
lähialueen maanomistajien
sitoutuminen hankkeeseen
sekä mittava talkootyö, jota
hankkeen eteen on tehty.
Hanke on saanut rahoitusta
Nastolan kunnalta, Lahden
kaupungilta sekä Hämeen
ELY-keskukselta vesienhoitoavustusten muodossa.
– Lahden ympäristöpalveluilla oli vetovastuu hankkeessa ja hanke osoittautui
ajoittain melko työlääksi.
Vaikka lähialueen maanomistajien kanssa yhteistyö
on koko ajan sujunut erinomaisesti, on hanke kohdannut myös vastustusta.
Hankkeesta on tehty mm.
hallintopakkohakemus ja
rikosilmoitus, Lahden ympäristöpalvelujen vesiensuojelusuunnittelija Matti Kotakorpi kertoo.

Lokakuussa 2017 tehdyn
rikosilmoituksen osalta tutkinta lopetettiin nopeasti,
koska todettiin että tapauksessa ei ollut syytä epäillä
rikosta. Eri toimenpidevaatimusten osalta keskeinen
kysymys on ollut se, tarvitseeko tällainen hanke vesilain mukaista lupaa vai ei.
Erilaista näkemystä on
ollut mm. valuma-alueen
määrittämisperusteista ja
vesistön määritelmästä, jotka toteuttajan näkökulmasta
ovat kuitenkin yksiselitteisiä
asioita. Vaatimusten esittäjän mielipide on ollut erilainen kuin viranomaisten
ratkaisut, mutta asia on nyt
joka tapauksessa käsitelty
moneen kertaan.
Tavoitteena
40 hehtaarin
luonnonsuojelualue
Kosteikon myötä Sammalsillansuon avara maisema on
jälleen palautunut, ja kasvaneiden virkistysarvojen
myötä kunnostettu luontopolku on erinomainen paikka ihastella kosteikkoluontoa.
Kosteikon kasvillisuuden ja
vedenpuhdistustehon kehittyminen huippuunsa ottaa
muutamia vuosia, joten siltä
osin kosteikon kehittyminen
on vasta alussa.
Sammalsillansuon alueesta on tarkoitus tehdä noin 40
hehtaarin luonnonsuojelualue luontolahjana 100-vuotiaalle Suomelle. Lahden
ympäristöpalvelut seuraa
kosteikon toimintaa ja sen
vaikutusta Sylvöjärven ravinnekuormitukseen.
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Soiden ojittaminen näkyy vesistöissä yhä enemmän
5.9.2017 14:05 | Luonnonvarakeskus
Jaa
Suomessa on ollut vallalla käsitys, että metsäojitus ei aiheuttaisi pitkäaikaisia muutoksia ravinteiden huuhtoumissa vesistöihin.
Luonnonvarakeskuksen (Luke) ja Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) yhteistutkimuksessa kuitenkin havaittiin, että
valumavesien ravinnepitoisuudet ovat sitä suuremmat, mitä enemmän suon ojittamisesta on kulunut aikaa.
Tutkimustulokset osoittavat, että 50–60 vuotta sitten ojitetuilla soilla valumavesien typpi‐ ja fosforipitoisuudet voivat olla jopa kahdesta
kolmeen kertaa suurempia kuin 20–30 vuotta ojitettuna olleilla alueilla.
Aiempia arvioita suuremmat vesistökuormat viidellä miljoonalla ojitushehtaarilla eli noin neljäsosalla metsäpinta‐alastamme merkitsevät
sitä, että nykyiset kuormituslaskelmat aliarvioivat metsätalouden vesistövaikutuksia Suomessa.
Soiden ojittamisen merkitys arveltua suurempi
Kaikki tähän mennessä tehdyt laskelmat ojituksen ja laajemminkin koko soiden metsätalouskäytön vesistövaikutuksista perustuvat siihen,
että metsätaloustoimien vaikutukset ovat suhteellisen lyhytaikaisia.
– udet tulokset ravinnepitoisuuksien jatkuvasta kasvusta ojitusalueiden valumavesissä muuttavat perusteellisesti aiempia käsityksiämme.
Koko maassa nykyiset metsätalouden kuormitusarviot tulee kertoa kahdella tai jopa kolmella. Suovaltaisilla alueilla vesistökuormat voivat
olla moninkertaiset aiempiin arvioihin verrattuna, kertoo johtava tutkija Mika Nieminen Lukesta.
Niemisen mukaan suurena huolena on, että vesistökuormat tästä edelleen kasvavat tulevaisuudessa.
Turve maatuu – ravinteet huuhtoutuvat
– Todennäköisenä syynä ravinnepitoisuuksien kasvuun on ojituksen käynnistämä yhä pidemmälle etenevä turpeen maatuminen. Maatunut
turve on alttiimpaa eroosiolle kuin vähän maatunut. Tämä lisää erityisesti partikkelimaisen typen ja fosforin huuhtoumia, toteaa tutkija
Sakari Sarkkola Lukesta.
Lisäksi turpeen maatuessa ravinteita vapautuu koko ajan enemmän helppoliukoiseen muotoon, mikä lisää myös vedessä liuenneena
kulkeutuvien ravinteiden huuhtoutumisriskiä.
Kohonneita typpipitoisuuksia havaittu yleisesti
Monet muutkin tutkimusryhmät ovat havainneet kohonneita typpipitoisuuksia ojitusalueiden valumavesissä.
– Typpipitoisuudet ovat olleet korkeita ojitettujen turvevaltaisten valuma‐alueiden alapuolisissa vesistöissä, kertovat Seppo Hellsten
SYKEstä ja Hannu Marttila Oulun yliopistosta.
Jo päättyneessä BioTar‐hankkeessa havaittiin turvemaiden ojituksien kohottavan typpipitoisuuksia etenkin latvavesistöissä.
Myös kansallisissa vesistöseurannoissa on todettu typpipitoisuuksien olevan kasvussa turvevaltaisilla alueilla. Ilmiön on aiemmin oletettu
johtuvan pikemminkin ilmaston muutoksesta kuin ojituksesta.
– Toki kyse voi olla myös siitä, että ilmaston muutos ja ojitus yhdessä lisäävät huuhtoumia. Eli hapekkaissa oloissa ojitetuilla soilla ilmaston
lämpeneminen lisää turpeen hajoamista ja ravinteiden vapautumista enemmän kuin hapettomissa oloissa luonnontilaisilla soilla, jatkaa
Seppo Hellsten.
Pitoisuuksien kasvu viittaa myös siihen, että vesiensuojelu ojitusalueilla ei ole ollut riittävän tehokasta.
Yhteyshenkilöt Johtava tutkija Mika Nieminen, puh. 029 532 2399, mika.nieminen@luke.fi
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1. Tilanne Sammalsillansuolla ruoppauksen kaivukatkojen poistamisen jälkeen –
talvitulva 2017–2018

1. Kuva 2017‐11‐02. Kuoppalanojan yläjuoksu kostean niityn betonilaattasillalta alajuoksulle
Sammalsillansuon suuntaan. Kostea laidunniitty Kuoppalanojan molemmin puolin on
Peltokallion tilan vakituinen karjanlaidun, myös kesällä 2017. Syksyllä 2017 Lahden
vesiviranomainen avasi ennenaikaisesti ruoppausaltaiden kaivukatkot ja lietevesi pääsi
vapaasti virtaamaan Sylvöjärveen. Tästä sillan alapuolelta alkaen ruopattiin pohjoispuolen
(oik.) rantapengertä paljaaksi. Ruoppauksen seurauksena laidunmaasta uhosi ympäristöön
voimakas, pistävä karjan virtsan ja lannan lemu, kun vuosikymmenten aikana maahan
tiivistynyt lietekertymä oli avattu raikkaaseen ulkoilmaan. Vesi oli jo tässä vaiheessa noin
2 dm yli normaalitason runsaiden syyssateiden vuoksi. Tästä alkaen ravinteet ja maa‐aines
liettyvät paljaasta pengermästä sateissa vapaasti Sylvöjärven vesistöön. Peltokallion
karjanlaidun on epäilyksittä pahimpia Sylvöjärven saastuttajia lähinnä järveä. Maanomistaja
on entinen Nastolan teknisen lautakunnan puheenjohtaja (ks. Kanne).
Kaivinkone levitti ruoppauksessa pengerrettyä maa‐ainesta Kuoppalanojan eteläpuolelta
(taust. vas.) tälle kostean laidunniityn alueelle 19. tammikuuta 2018 alkaen, ainakin vielä
25. tammikuuta, ilmeisesti Peltokallion tilan toimeksiannosta. Näin Kuoppalanojan varteen
muodostuu uusi laaja, paljas mutamassa‐alue alttiina liettymään suoraan vesistöön,
Kuoppalanojan ja allikoiden kautta Sylvöjärveen. Meneillään oleva laajamittainen
mudanlevitys tapahtuu täysin ilman valvontaa, ohjausta ja vesiensuojeluvelvoitteita sen
vuoksi, että valvontaviranomaiset ovat laiminlyöneet tehtävänsä koko ruoppaushistorian
ajan.

Kuva 2018‐01‐03. Poikkeuksellisen, 30 vuoteen sateisimman syksyn ja leudon talven vuoksi
talvitulva on noussut Sammalsillansuolle muun muassa tähän Pensasniityn koivikkoon.
Hieskoivu kestää tulvan vaurioitta. Altaiden ruoppaus ei ole poistanut talvitulvaa
Sammalsillansuon alueelta, koska vedenkorkeuteen vaikuttaa eniten Mankalan
voimalaitoksen säännöstely; myös runsaat sateet eri vuodenaikoina ja leudot talvet, kuten
onnettomasti nyt heti ruoppauksen jälkeen.

Kuva 2018‐01‐03. Talvitulva on vallannut laajasti Sammalsillansuon pitkospolun
Sammalsillanojan sillan ympäristössä. Sillan alla virtaa Sammalsillanoja oik. Sylvöjärveen.
Pensastoalueen koivikko taust. on talvitulvan vallassa. Ruoppaus äärevöittää poikkeuksellisia
vuodenaikaisilmiöitä, kuten nyt talvitulvan mahdollisuutta ja seurauksia. Sammalsillansuon
ruoppaus on pikemmin nostanut talvitulvan vedenkorkeutta. Ennen ruoppausta
luonnontilaisen kaltaiseksi palautunut Sammalsillansuon turvemaa toimi tehokkaana
puskurina tulvatilanteissa. Nyt altaat eivät pidätä vettä toisin kuin ennen turvemaa.

Kuva 2018‐01‐03. Myöhäissyksyllä 2017 ruopattu uusi allaslaajennus Sammalsillanojan
niskalla näkyy yläkuvassa pitkospolun sillalta itäsuuntaan. Etualalla erottuu selvästi
talvitulvan tuoma pyörteinen lietevesi. Veteen on liettynyt uuden altaan reunoilta ja
vuosikausia ennenaikaisesti avatuista kaivukatkoista kaikki mahdollinen irtoava aines:
ravinteet ja humus, mikä näkyvästi velloo vedessä kulkeutuessaan tästä Sammalsillanojaan ja
edelleen lyhyen matkan Sylvöjärveen. Alakuvasta näkyy juuri se mitä ei pitäisi eli
laajamittainen voimakas liettyminen tuoreista kaivupinnoista suoraan vesistöön. Juuri näin ei
olisi Lahden vesiviranomaisen lupausten mukaan pitänyt tapahtua, mutta juuri tämä on koko
ruoppauksen lopputulos vielä vähintään vuosien, vuosikymmentenkin ajan.
Sammalsillansuon ruoppaus on tuottanut luonnonkatastrofin, mikä tässä etenee Sylvöjärveen
koko syksyn ja talven ajan, sitä voimallisemmin mitä leudompana talvi jatkuu, kuten
ilmatieteen laitos ennustaa, ja tällä menolla kehittää talvitulvan vielä kuukausien ajan
huippuunsa ennen jäidenlähtöä.

Kuva 2018‐01‐03. Talvitulvan valtaama Sammalsillanoja on levittäytynyt kuvauspaikan,
pitkospolun sillan ja Sammalsillan (taust.) välissä molemmin puolin laajasti Pensastoalueen
(vas.) ja Pensasniityn (oik.) koivikoihin. Kuva ilmentää, kuinka lyhyt matka Sammalsillansuon
altaiden ja valtaojien lietevesillä on suoraan Sylvöjärveen. Edessä oik. on ruoppauksen
aikainen korkopaalu, minkä yläpinta on tasossa 75,8 mmpy. Vedenkorkeus on kuvassa noin
75,3 mmpy eli noin 3 dm ylempänä kuin Sammalsillansuon maanpinta keskimäärin ja noin
4 dm ylempänä kuin Mankalan voimalaitoksen säännöstelyluvan (1984) sallitun vaihteluvälin
73,13–74,93 m yläraja, mitä voimala normaalisti pyrkii noudattamaan. Nyt luonnonvoima on
pakottanut ylittämään säännöstelynormin. Syystulva muuttui talvitulvaksi pahimpaan
mahdolliseen aikaan välittömästi sen jälkeen, kun Lahden vesiviranomainen oli uhmaakkaan
harkitsemattomaksi poistanut ruoppausaltaista kaivukatkot, joiden piti säilyä vielä vuosia
pidättämässä allasveden kulkua, kunnes altaisiin olisi noussut saastevettä siivilöivä kasvusto,
mitä nyt ei ole yhdessäkään altaassa yhtään kortta. Valvontaviranomainen ei ole
velvollisuutensa laiminlyöden puuttunut lainkaan toimintaan, minkä seuraukset Sylvöjärven
ennenstään rasitetussa vesistössä tulevat ensi keväästä alkaen olemaan kauhistuttavat.

Poikkeukselliset sääolot syksystä 2017 alkaen voimistavat merkittävästi vielä kuluvan talven
ja tulevan kevään 2018 aikana Sammalsillansuon ruoppauksesta aiheutuvia välittömiä,
tuhoisia ympäristövaikutuksia Sylvöjärvessä valvovan ympäristöviranomaisen (ely)
puuttumatta millään tavoin vieläkään Lahden vesiviranomaisen aiheuttamiin, pitkälle
tulevaisuuteen ulottuviin vesistövaurioihin, koska ympäristöviranomainen on kaikessa
omassa toiminnassaan merkittävästi myötävaikuttanut vahingolliseen ruoppaushankkeeseen,
kuten Asiantuntijayritys Tieokas todistaa kanteessa.
Lahden vesiviranomaisen uhmakas, harkitsematon toimenpide syksyllä 2017 eli
ruoppausaltaiden kaivukatkojen avaaminen vuosia ennen aikojaan, ennen kuin luvattu
saastevettä siivilöivän kasvillisuuden kehittyminen altaisiin oli alkanutkaan, johtaa
vääjäämättä ympäristökatastrofiin Sylvöjärvessä, ennestään vesistöalueen
huonokuntoisimmassa järvessä, mikä nyt on vaarassa pilaantua peruuttamattomasti
ruoppausalueen lietetulvan vuoksi. Pilaantumisen korjauskustannukset – joskus kun
korjaaviin toimiin väistämättä on pakko ryhtyä – kohoavat tällä tavoin kaiken aikaa siitä, mikä
olisi ollut mahdollista kokonaan välttää Asiantuntijayritys Tieokkaan selontekoa noudattaen.
Lahden vesiviranomainen ja alueellinen valvova ympäristöviranomainen (ely) –
todellisuudessa ruoppaushankkeen asianosainen kanteessa osoitetulla tavalla – ovat
kuitenkin alusta alkaen tehneet asiasta arvovaltakysymyksen, minkä ratkaiseminen
oikeansuuntaisesti on ollut mahdotonta yksityisin voimavaroin. Kaiken toiminnan salaaminen
kokonaan Uudenkylän asukasyhteisöltä, Sylvöjärven suurimmalta intressitaholta, on ollut
koko yksityisen (Nastola‐seura ym.) ja viranomaistoiminnan päämäärä.
Sammalsillansuon ruoppauksen monivuotisen prosessin yhteydessä ei ole järjestetty
Uudenkylän asukkaille heidän lähijärvestään yhtään sen kaltaista avointa, hanketta
selvittävää tiedotus‐ ja keskustelutilaisuutta kuin Nastolan vesistöalueen muilta osin, tosin
vasta sen jälkeen (2018), kun Asiantuntijayritys Tieokas on ankarasti moittinut salaavaa
viranomaistoimintaa.
2. VAATIMUS
Asiantuntijayritys Tieokas vaatii, että aluehallintovirasto määrää alueellisen
ympäristöviranomaisen (ely) velvoittamaan Lahden vesiviranomaisen heti ja sen jälkeen
laadittavan velvoiteohjelman mukaisesti ottamaan vesianalyysit Sammalsillasta alkaen
Sylvöjärven eri osissa sen todentamiseksi, miten Sammalsillansuon ruoppauksen lietteet
poikkeuksellisen hydrologisen tilanteen vallitessa levittäytyvät vesistöön ja aiheuttavat sen
välittömän ja myös pitkäaikaisen pilaantumisen.
Samalla tulee määrätä kaikin saatavissa olevin voimin tehtäväksi nopeasti kaikki mahdolliset
toimet, mitkä ehkä vielä voivat olla käytettävissä Sylvöjärven pelastamiseksi
Sammalsillansuon ruoppauksen aiheuttamalta, kaikesta päätellen mahdollisesti jopa
lopulliselta tuholta.
Kaikista toimista vastuuviranomaisten on tiedotettava avoimesti ja asiallisesti Uudenkylän
asukasyhteisöä ja muita asianosaisia. Yleinen tiedotustilaisuus ja keskustelu on järjestettävä
1. elokuuta 2018 mennessä Uudessakylässä – eikä tämä vaatimus tarkoita nyt mitään
rantakarnevaali–viitasammakkoilkkujaisia.
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Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen perustaminen
D/2554/11.01.04.00/2017
Perusteluosa

Tausta
Sammalsillansuon alue sijaitsee Nastolan Uudessakylässä Sylvöjärven eteläpuolella.
Sammalsillansuon luonnonsuojelualueeksi esitettävällä alueella ei
ole voimassa olevaa osayleiskaavaa tai asemakaavaa. Alueella on
voimassa Päijät-Hämeen maakuntakaava, jossa alue on ns. valkoista aluetta eli maaseutumaista aluetta. Alueen eteläosa ulottuu kulttuuriympäristön ja maiseman kannalta maakunnallisesti merkittävälle
alueelle.
Alueella on vireillä Uudenkylän osayleiskaava, joka on ollut kaupunginhallituksen hyväksymiskäsittelyssä 29.1.2018. Osayleiskaava on
menossa
seuraavaksi
kaupunginvaltuuston
hyväksyttäväksi.
Osayleiskaavassa ehdotettu luonnonsuojelualue on maa- ja metsätalousvaltaista aluetta (M). Ehdotetun luonnonsuojelualueen koilliskärki
ulottuu osayleiskaavan virkistysalueelle (V). Alue on kokonaisuudessaan luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeää aluetta
(luo-6), jonka kaavamääräys on ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä alue. Sammalsillansuon kosteikkoalue sekä
Sylvöjärven avo- ja pensaikkoluhdat. Alueella on runsas kasvi- ja
eläinlajisto. Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajin lisääntymis- ja levähdyspaikka. Alueen osa, jolla sijaitsee viitasammakon lisääntymis- ja
levähdyspaikkoja, joiden hävittäminen ja heikentäminen on kielletty
luonnonsuojelulain 49 §:n nojalla.”
Sammalsillansuon alueelle valmistui vesiensuojelukosteikko syksyllä
2016. Vesiensuojelukosteikon tavoitteena on parantaa Sylvöjärven
vedenlaatua vähentämällä järveen valuvaa ravinnekuormitusta sekä
turvata taantuvan kosteikkolajiston säilyminen Sammalsillansuolla.
Kosteikon rakentamisen yhteydessä kunnostettiin myös alueen luontopolku ja lintutorni, jotka ovat myös esteettömiä.
Valmistelu
Sammalsillansuon suojelua on valmisteltu yhteistyössä Lahden ympäristöpalveluiden ja maapolitiikan kesken. Vuoden 2017 aikana
kaupunki on neuvotellut alueen maanomistajien kanssa ja ostanut
alueen kiinteistöjä luonnonsuojelualueen perustamista varten.
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Nyt perustettavaksi esitetty Sammalsillansuon luonnonsuojelualue
koskee seuraavia tiloja:
Kiinteistötunnus
532-409-1-23
532-409-1-1607
532-409-1-1630
532-409-1-1638-M602

Nimi
Kuoppala
Metsomäki
Tuhkapelto

Pinta-ala, ha
8,07
0,79
13,17
0,8

Alueen kokonaispinta-ala on noin 22,8 hehtaaria. Aluerajaus ja rauhoitusmääräykset on esitetty rauhoitushakemuksessa liitteessä 1.
Luonnonsuojelualueelle tullaan myöhemmin laatimaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin alueen suojelutavoitteet
sekä keinot näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.
Luontoarvot
Sammalsillansuon monipuoliseen luontoon kuuluu useita uhanalaisia
ja silmälläpidettäviä luontotyyppejä, esimerkiksi lehtokorpi sekä koivu-, pensaikko- ja avoluhdat. Uhanalaisista ja harvinaisista linnuista
alueella on tavattu mm. pikkutikka, valkoselkätikka, laulujoutsen,
kaulushaikara ja pikkulepinkäinen. Monipuolisen linnuston lisäksi
suolla asustelee muitakin rauhoitettuja eläimiä, kuten saukko ja viitasammakko.
Luontolahjani satavuotiaalle Suomelle
Sammalsillansuon luonnonsuojelualue on Lahden kaupungin luontolahja satavuotiaalle Suomelle. Kyseessä on ympäristöministeriön,
maa- ja metsätalousministeriön ja ELY-keskusten organisoima juhlavuoden kampanja, jonka tavoitteena on saada jokaiseen Suomen 18
maakuntaan vähintään 100 hehtaaria uusia, maanomistajan omistukseen jääviä, pysyvästi suojeltuja luonnonsuojelualueita. Kampanjassa suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Valtio
osallistuu kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien suojelualueita vastaavan pinta-alan, kuitenkin enintään tavoitetta vastaavan
hehtaarimäärän. Tämä kaksinkertaistaa kampanjassa suojellun pinta-alan.
Lisätietoa kampanjasta: http://www.luontolahjani.fi/fi/info/
Kustannukset
Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen perustamisen kustannus-
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arvio on yhteensä noin 15 000 euroa. Arvioon sisältyy hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen. Alueen rakenteet on rakennettu jo valmiiksi. Summa ei sisällä kaupungin oman työn osuutta.
Jatkossa Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen kunnossapitokustannukset olisivat noin 5 000 euroa vuodessa.
Liitteenä

1. Hakemus Hämeen Ely-keskukselle yksityismaalla sijaitsevan kohteen muodostamiseksi luonnonsuojelualueeksi (sisältää karttarajauksen ja rauhoitusmääräykset)

Esittelijä

Maankäytön johtaja Veli-Pekka Toivonen

Päätösehdotus

Lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että kaupunginhallitus tekee kaupunginvaltuustolle seuraavan ehdotuksen:
”Kaupunginvaltuusto päättää, että Lahden kaupunki maanomistajana
tekee Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle luonnonsuojelulain 10 ja 24 §:n mukaisen, Sammalsillansuon luonnonsuojelualueen rauhoitusta koskevan ja liitteen 1 mukaisen rauhoitushakemuksen.”

Päätös
Asian valmistelija /
Lisätietojen antaja

Luonnonsuojeluvalvoja Asko Riihelä p. 050 559 4053
Maisema-arkkitehti Maria Silvast p. 044 416 3044

Toimenpiteet

Ote: kaupunginhallitus
kh: kv

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

®
Asiantuntijayritys Tieokas
Markku Sakari Meriluoto
Onnenlaakso
Puutarhatie 24 A 18
FI‐16100 NYBY UUSIKYLÄ ASEMA
m. 045 651 9808
markku.meriluoto@tieokas.fi
www.tieokas.fi
Y‐tunnus 1516503‐5
Alv.rek.

ILMOITUS
2018‐02‐28
Diaarinumero ESAVI/11235/2017

Ympäristöneuvos Ville Salonen
Etelä‐Suomen aluehallintovirasto / Ympäristölupavastuualue
ymparistolupa.etela@avi.fi
Salonen Ville (AVI) ville.salonen@avi.fi
VIITE
KANNE / TUTKINTAPYYNTÖ 2017‐11‐15: Sammalsillansuon ruoppaus, Lahti
(Huom. vastauksen 2018‐01‐26 otsikossa oli väärä päivämäärä 2017‐10‐22).
ASIA
Ilmoitus uudesta osapuolesta asianosaisena kantajana
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys ry [seuraavassa Yhdistys] liittyy tällä
päivämäärällä asianosaisena osapuolena tukemaan viitteessä mainittua kannetta /
tutkintapyyntöä sen kaikilta osiltaan. Yhdistys on vastauksen 2018‐01‐26 kohdassa (3)
mainittu asianosainen. Yhdistyksen tiedot ovat yhdistysrekisterissä rekisterinumerolla
111041 tällä hetkellä hyväksymiskäsittelyssä asiakirjatunnuksella 60367380. Tiedot
(säännöt) on muilta osin hyväksytty, vain yhdistyksen nimeen tehtiin vaadittu muutos (R.Y =>
ry).
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys ry:n toimialue käsittää Iitin kunnan sekä Lahden
kaupungin ja Orimattilan kaupungin.
Sääntöjen mukaan Yhdistyksen tarkoitus on edistää luonnon‐ ja ympäristönsuojelua sekä vaalia
kulttuuriperintöä toiminta‐alueellaan.
Yhdistyksen toimintamuodot ovat:
– edistää luonnon‐ja ympäristönsuojelutyötä
– seurata ympäristönmuutoksia
– antaa lausuntoja toimialaansa liittyvissä asioissa sekä tehdä aloitteita ja esityksiä viranomaisille ja yhteisöille
– valistaa, tiedottaa ja kouluttaa luontoa, ympäristöä ja kulttuuriperintöä koskevissa asioissa järjestämällä
kokouksia, esitelmätilaisuuksia ja kursseja sekä viestinnän keinoin
– elvyttää luonnonharrastusta ja ‐tietämystä järjestämällä luontoretkiä ja leirejä
– edistää luontoon kohdistuvaa tutkimusta
– perustaa tarpeen mukaan jaostoja, toimikuntia ja/tai toimintaryhmiä.

Asianosaisuus
Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys ry on Asiantuntijayritys Tieokkaan rinnalla
käsiteltävän oikeusasian asianosainen toimialueellaan Lahden kaupungissa ja toimialoillaan ja
yhtyy tämän ilmoituksen allekirjoituksin kaikkiin vaatimuksiin, joita Asiantuntijayritys
Tieokas on esittänyt.
Täydentävä seuraamusvaatimus ympäristönsuojelulain 4 luvun 27 §:n perusteella
Koska Lahden vesiviranomainen väittää, toisin kuin Asiantuntijayritys Tieokas on kattavasti
perustellut, että Sammalsillansuolla ei olisi kysymys vesilain mukaan luvanvaraisesta
hankkeesta, vaadimme, että Sammalsillansuon ruoppaushankkeella on joka tapauksessa
oltava em. lainkohdan perusteella ympäristölupa kaikkine siihen liittyvine velvoitteineen.
Tätä ympäristölupaa hankkeeseen ei ole haettu eikä myönnetty. Lisäämme näin olleen tämän
lainkohdan rikkomisen seuraamusvaatimukset aiemmin esittämiimme.
Annamme mielihyvin tarvittaessa lisätietoja ja ilmoitamme heti kun PRH on (lähipäivinä)
vahvistanut Yhdistyksen lopullisen rekisteröinnin.
Asiantuntijayritys Tieokas
merk. Markku Sakari Meriluoto
metsänhoitaja, erityisasiantuntija,
tietokirjailija

Säyhteen vesien‐ ja luonnonsuojeluyhdistys ry
merk. Markku Sakari Meriluoto
puheenjohtaja
merk. Tarja Tiainen
hallituksen varsinainen jäsen

