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Betonimurskeen hyödyntäminen tierakenteessa, Orimattila ja Lahti

Luonnonsuojelualueet
YVA-AO
Lähin luonnonsuojelualue on Rauhaniemen ja Puukkolasaaren luonnonsuojelualue, joka sijaitsee noin
kolmen kilometrin etäisyydellä läntisestä hankealueesta koilliseen ja itäisestä hankealueesta luoteeseen.
Sammalsuon ja Haikkarinniemen luonnonsuojelualueet sijaitsevat noin viiden kilometrin etäisyydellä
läntisestä hankealueesta luoteeseen. Haikkarinniemen suojelualue sijaitsee Kymijärven rannalla.
Kintturinmäen luonnonsuojelualue sijaitsee noin viiden kilometrin etäisyydellä itäisestä hankealueesta
etelään. Lähimmät luonnonsuojelualueet on esitetty kuvassa 7-6. Lähimmät Natura 2000 -verkostoon
kuuluvat alueet ovat Kärmesniemenkallio noin seitsemän kilometrin etäisyydellä itäisestä hankealueesta
koilliseen ja Linnaistensuo noin 8,5 kilometrin etäisyydellä läntisestä hankealueesta luoteeseen. Lisäksi
hankealueiden välissä itäisen hankealueen läheisyydessä on Lakeasuo, joka on maakuntakaavassa
merkitty suojelualueeksi. Lakeasuo on maakunnallisesti arvokas suoalue, jonka keskiosassa on puutonta
nevaa ja rahkarämettä. Alueen pinta-ala on noin 39 ha.
Itäisen hankealueen länsipuolella, Orimattilan kunnan puolella sijaitsee Huhmarmäen ja Lakeasuon
virkistysalueet. Lakeasuon alue on merkitty maakuntakaavaan merkinnällä S, jolla osoitetaan
maakunnallisesti merkittäviä suojelualueita ja kohteita (ks. kohta 7.3.2). Sekä Huhmarmäen aluetta että
Lakeasuon aluetta on esitetty kokonaisuudessaan luonnonsuojelualueeksi ainakin Päijät-Hämeen
maakuntakaavan ehdotusvaiheessa (Suomen luonnonsuojeluliitto, 30-11-2005). Huhmarmäen laella
sijaitsee yksi Struven ketjuun kuuluvista kolmiomittaustorneista (ks. kohta 7.3.3). Maakuntakaavassa
Huhmarmäen alueelle ei ole osoitettu merkintöjä.

Huomautuksia ja korjauksia
Konsultin (hanketahon) tarkoitushakuisuutta lähes räikemmillään osoittaa luettelo
"lähimmistä luonnonsuojelualueista" kilometrien päässä hankealueista, aina Villähteellä asti,
kun vastaavia kohteita puuttuu kokonaan tai kaikkein lähimpänä hankealuetta sijaitsevia
luonnonsuojelualueita selkeästi vähätellään. Kartta 7‐6 on vanhentunut, puutteellinen ja
tarkoituksellisesti niin epäselvä, ettei se kuvaa tilannetta kuten pitäisi. Kartta on ehdottomasti
uusittava ja korjattava. Kaikesta näkee, ettei konsultilla (hanketahoilla) ole ollut käsitystä eikä
taitoa eikä edes tahtoa esittää luonnonarvoja niiden oikeassa merkityksessä arvatenkin
hanketahojen vaatimusten jälkeen.
Räikeä puute on jättää kartassa ja luettelossa mainitsematta uusin, Tieokkaan 2014
aikaansaama merkittävän arvokas, 30 hehtaarin laajuinen Löllänvuoren luonnosuojelualue
välittömästi Uudenkylän–Säyhteen ja samalla Nastolan ja Iitin rajalla noin viiden kilometrin
päässä: http://www.tieokas.fi/Lvuori.pdf
Samalla kuitenkin mainitaan selvästi kauempana samassa suunnassa sijaitseva, myös
Tieokkaan aikaansaama pienempi Kärmesniemen luonnonsuojelualue. Konsultintyö ei ole
ollenkaan ajan tasalla ja sivuuttaa tarkoituksellisesti merkittävää tietoa. Löllänvuori sijaitsee
täsmälleen Huhmarmäen kaatopaikan haittavaikutusten kulkeutumissuunnassa.
Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualue
Konsultin (hanketahon) erityistä tarkoitushakuisuutta ja asiantuntemattomuutta osoittaa
kummankin hankealueen välittömässä vaikutuspiirissä, Uudenkylän puolella jopa aivan
vieressä, sijaitsevan Huhmarmäen‐Lakeassuon luonnonsuojelualueen käsittely YVA‐AO:ssa.
Alueen ensiarvoisen merkityksen vähättely näkyy jo sen selostustavassa: luettelossa "lisäksi"
viimeisenä vasta sen jälkeen, kun lähes kymmenen kilometrin päässä Villähteellä sijaitsevat
kohteet on lueteltu ensin. Tämä tietysti sen vuoksi, että laajan Huhmarmäen–Lakeassuon
alueen luonnonarvot ja kulttuurihistoriallinen sekä virkistysmerkitys on todellinen
oikeudellinen uhka hankkeen toteuttamiselle. Tämän konsultti (hanketaho) tietää hyvin ja
varoo sitä esiin tuomasta. Näin objektiivinen on YVA‐AO.

Konsultin (hanketahon) epäonneksi Huhmarmäen‐Lakeassuon luonnonarvot ja kulttuurinen
merkitys tunnetaan omakohtaisen tiedonhankinnan ja ‐tallennuksen tuloksena kattavasti siitä
alkaen, kun Tieokas aloitti retkeilyn 1960‐luvun alussa ja sai 1970‐luvun alussa
henkilökohtaisella luonnonsuojelutyöllä suuren osan Lakeassuota suojelluksi
metsäojitukselta. Vuosikymmenten aikana alueen kaikkia arvoja on selvitetty monipuolisesti
ja ne on dokumentoitu sanoin ja kuvin perusteellisesti runsaiden retkeilyjen tuloksena:
http://www.tieokas.fi/Lakeassuon_luonnonsuojelualue.pdf
Lakeassuon pinta‐ala on noin 39 ha. Se on merkitty Päijät‐Hämeen maakuntakaavassa
luonnonsuojelualueeksi (S). Lakeassuo on niukkasoisessa Päijät‐Hämeessä harvinaisen laaja,
arvokas suoalue, Uudenkylän–Nastolan koulujen vakituinen opetuskohde. Tuoreimmissa
tutkimuksissa Lakeassuon lajisto, mm. perhoset ja muut hyönteiset, on havaittu
poikkeuksellisen arvokkaaksi. Huhmarmäen‐Lakeasuon aluetta on esitetty
kokonaisuudessaan Päijät‐Hämeen maakuntakaavan luonnonsuojelualueeksi.
Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualue on kaikkina vuodenaikoina Nastolan
nauhataajaman itäosan asukkaiden retkikohde ja etenkin Uudenkylän asukkaiden tärkein
lähivirkistyskohde sukupolvien ajalta erämaisessa ympäristössä. Aivan lähelle pääsee
autotonkin helposti bussilla tai junalla. Lyhyt polkuyhteys johdattaa kaikenikäiset luonnosta
kiinnostuneet perille monipuoliseen maastoon marjametsän, karpalosuon ja vaikuttavan
maiseman äärelle. Siellä voi vielä nähdä isoja kanalintuja, jopa kurjen. Kävijöiden kokemukset
kertovat, miten Huhmarmäen–Lakeassuon lähiluonnossa voi lyhyelläkin käynnillä irtautua
maisista ajatuksista ja vaalia henkistä terveyttä.
Ympäristötaistelun päävaiheet 1960‐luvulta 2010‐luvulle:


Lakeassuon luonnonsuojelualueen perustelut 1977:
‐ ojituksen torjuminen pääosin 1970‐luvun alussa
‐ luonnontieteellinen tutkimus 1960‐luvun alusta alkaen
‐ Lakeassuon suojelualue merkitään Päijät‐Hämeen maakuntakaavaan 1988.



Huhmarmäen louhinta‐ ja murskaushanke 1990‐luvulla
‐ Orimattilan kaupunki myöntää maa‐aines‐ ja ympäristöluvat 1994
‐ Päijät‐Hämeen lintutieteellinen yhdistys valittaa luvista 1994
‐ Uudenkylälän asukkaiden lähetystö tapaa 1996 ympäristöministeri Pekka Haaviston
ja
‐ esittää perustettavaksi Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualueen
‐ kansalaisryhmä Pro Huhmarmäki perustetaan ja taistelu jatkuu
‐ Huhmarmäen louhinta‐ ja murskaushanke raukeaa 1997.



Selkosaarenkallioiden maanvaihto‐, louhinta‐ ja murskaushanke 2013 alkaen
‐ taistelu hanketta vastaa alkaa 2014
‐ esitys Piiankallion–Selkosaarenkallioiden luonnonsuojelualueesta 2014.



Huhmarmäen kaatopaikkahanke ilmestyy Uudenkylän osayleiskaavan luonnokseen
syksyllä 2014
‐ taistelu hanketta vastaan alkaa 2014.

Eläinten jälkiä Huhmarmäellä

Hirven ja uhanalaisen metson jäljet risteävät loivapiirteisessä eteläselänteen lakimetsässä.

Hirven (oik.) ja ilveksen jäljet kulkevat rinnan loivapiirteisellä lounaisselänteellä. Ilves oli
noussut Huhmarmäelle Lakeassuon Itäsalmesta, mikä pilkottaa taustalla vasemmalla.

Hirven ja uhanalaisen metson jäljet risteävät loivapiirteisessä lakimetsässä (kuva yllä ja
vasemmalla). Metso on napostellut männyn neulasia ja lumelle on jäänyt ulostepötkö.
Kaikki kuvat 2010‐01‐23 Markku Sakari Meriluoto.

Huhmarmäki – UNESCOn maailmanperintökohde
YVA-AO:
7.2.4 Kasvillisuus, eläimet ja luonnonsuojelu
7.3.3 Maisema ja kulttuuriympäristö
Hankealueiden läheisyydessä ei sijaitse arvokkaita kulttuuriympäristöjä (kuva 7-13). Lähin kiinteä
muinaisjäännös Huhmarmäki sijaitsee itäisen hankealueen VE1 länsipuolella noin 300 metrin etäisyydellä
hankealueen rajasta. Huhmarmäki on Struven ketjun piste, joka on merkintä kalliossa. Uusimmassa
inventoinnissa 2002–2009 pisteen on todettu olevan kunnossa. Nykyisin ketjun 265 kolmiopistettä
sijaitsevat kymmenen maan alueella. Kussakin maassa on muutama parhaiten säilynyt piste valittu
edustamaan ketjua. Yhteensä maailmanperintölistalla on 34 pistettä, ja niistä kuusi on Suomessa.
Huhmarmäen piste ei ole osa UNESCO:n maailmanperintökohdetta.

Struven ketjun piste Huhmarmäellä
Lähde: Museovirasto, Muinaisjäännösrekisteri.

Huhmarmäen erityinen, jopa ainutlaatuinen
kulttuuriarvo periytyy jo aikojen takaa1800‐
luvun alkupuoliskolta. Huhmarmäki,
Ensimmäisen Salpausselän etelänpuoleisen
Suomen kolmanneksi korkein vuori (150 m
mpy), on osa kymmenen maan läpi kulkevaa
Struven ketjua, kolmiomittausketjua
Mustanmeren ja Pohjoisen Jäämeren välillä.
Huhmarmäen piste on nro 167 (HUHTMAR).
Kulttuurihistoriallisesti arvokas Struven ketju
on suojeltu kansainvälisesti ja merkitty 2005
UNESCOn maailmanperintöluetteloon, sen
kuudentena kohteena Suomesta.
Suomessa on ollut 83 pistettä, jäljellä 42.
Struven ketjun piste sijaitsee mm.
Aavasaksalla. Huhmarmäen piste on myös
Suomen muinaismuistolain tarkoittama
kiinteä muinaisjäännös.
Maastossa Huhmarmäen mittauspisteen
sijainnin tuntee tällä hetkellä toistaiseksi
kolme ihmistä Suomessa.
Lisätietoja Struven ketjusta esimerkiksi:
http://www.maanmittauslaitos.fi/sites/default/files/Struven_ketju.pdf (esite)
http://www.maanmittauslaitos.fi/toiminta/organisaatio/historia/struven‐ketju

Huomautuksia ja korjauksia
Uudenkylän hankealueen rajalla sijaitsee Huhmarmäen–Lakeassuon luonnonsuojelualue.
Erämainen Huhmarmäki louhikoineen täyttää metsälain eriyisen tärkeän
kallioelinympäristön vaatimukset. Huhmarmäen kulttuurihistoriallinen merkitys ja arvo
huipentui, kun UNESCO määritteli maailmanperintökohteeksi Struven maanmittausketjun
Mustaltamereltä Jäämerelle ja samalla sen osaksi pisteen numero 167 Huhmarmäellä.
Konsultin (hanketahon) lausuma, että "Huhmarmäen piste ei ole osa UNESCO:n
maailmanperintökohdetta" on suorastaan käsittämätön, täydellisen väärä. Lausuma osoittaa,
ettei konsultti (hanketaho) ole ymmärtänyt tätäkään asiaa tai hänen on käsketty näin
kirjoittaa. Konsultti (hanketaho) myös mainitsee, että "Huhmarmäen laella sijaitsee yksi Struven
ketjuun kuuluvista kolmiomittaustorneista". Lause paljastaa konsultin (hanketahon) täydellisen
asiantuntemattomuuden: Huhmarmäen kolmiomittaustorni, mistä on jäljellä puuosia ja
kiinnitysanturoita, ei kuulu Struven ketjuun eikä niillä ole tekemistä toistensa kanssa.
Suomen julkaistut pisteet on valittu valtion ja yhteisöjen mailta tavoitteena yleisön
mahdollisimman helppo ja vapaa pääsy tutustumaan kohteeseen. Huhmarmäki täyttäisi
kaikki vaatimukset arvokkaaksi ja mielenkiintoiseksi kulttuurihistorialliseksi
retkeilykohteeksi. Valitettavasti se sijaitsee sellaisen yksityisen maanomistajan maalla, joka
suhtautuu vihamielisesti luonnon‐ ja kulttuuriarvojen vaalimiseen ja niihin tutustumiseen.
Maanomistajan asenne todettiin käytännössä esimerkiksi silloin, kun asiantuntija‐ ja
kansalaisvoimin käytiin torjuntataistelua maanomistajan hankkeesta räjäyttää Huhmarmäki
hautakiviksi Saksaan. Tällöin vihainen maanomistaja haastoi tämän kirjoittajan
Huhmarmäellä jopa käsirysyyn luonnonsuojelijoiden retkellä noin 30 osallistujan nähden.
Niinpä ei ole toivoa siitä, että Struven ketjun piste Huhmarmäellä tulisi arvoisekseen
nähtävyyskohteeksi. Päinvastoin, konkurssikypsä maanomistaja todennäköisesti olisi yhä
halukas tuhoamaan Huhmarmäen esimerkiksi kaatopaikan laajennusalueeksi huolimatta siitä,
että hänellä itsellään on suunnitellun kaatopaikan kaikkein läheisin asutus: kummallinen
mökkikylä vuorenlaen kaakkoispuolen kallionkoloissa.
Huhmarmäki – UNESCOn maailmanperintökohde on arvokas luonnon‐ ja kulttuuriympäristö,
ainakin Nastolassa historiallisesti ainutlaatuinen. Huhmarmäki sijaitsee käytännössä
Uudenkylän hankealueen vieressä, kivenheiton päässä läjitysvuoresta, mikä kohoaisi
Huhmarmäen laen tasalle (+150 m).
Kaikesta huolimatta, toisin kuin YVA‐AO virheellisesti väittää, Huhmarmäki ehdottomasti ja
varauksitta on osa UNESCOn maailmanperintökohdetta. Tässä ei ole mitään varauksia.
Konsultin on hanketaho käskenyt kirjoittaa noin siksi, että Huhmarmäen asema
maailmanperintökohteena suunnitellun kaatopaikan vieressä ja jopa mahdollisena
laajennusalueena on painavimpia perusteita torjua hanke, ja tämän hanketaho toki tietää.
Maanmittaustekniikan diplomi‐insinööri Aarne Veriö teki viime sotien jälkeen
opinnäytetyönsä Struven ketjun Suomen‐osuudesta. Asiakirja on taltioitu Teknillisen
korkeakoulun (Aalto‐yliopiston) kokoelmaan. Työssään DI Veriö tutki jokaisen löydettävissä
olevan mittauspisteen. Niitä on Suomessa nyt jäljellä 42. Huhmarmäen mittauspiste on yhä
olemassa täysin säilyneenä, mikä jo sinänsä on jopa harvinaista. Moni piste sijoitettiin alun
perin heikolle maalle, esimerkiksi harjuille, minkä vuoksi pisteitä on tuhoutunut.

Aiheen paras asiantuntija DI Veriö korosti, miten tärkeä juuri Huhmarmäen mittauspiste on
Struven ketjun kokonaisuudessa. Huhmarmäki on ikuisesti kestävää peruskalliota, missä
mittauspiste varmasti pysyy paikassaan "ikuisesti". Tämän vuoksi juuri Huhmarmäen pistettä
voidaan kauas tulevaisuuteen käyttää tärkeänä vertailukohtana maapallon pinnan
mittauksissa. Huhmarmäen mittauspisteellä on siksi paljon suurempi kuin paikallinen
merkitys. Suomen Museovirasto on määritellyt Huhmarmäen pisteen kiinteäksi
muinaisjäännökseksi suojeltavaksi muinaismuistolain nojalla. Huhmarmäen‐Lakeassuon alue
kaikkineen on Nastolan arvokkaimpia luonnon ja kultuurin historian kokonaisuuksia
Uudenkylän rajalla. Valitettavasti alueen räjäyttäjä‐maanomistaja ei lainkaan ymmärrä
omistuksensa merkitystä.

Kansalaistaistelu Huhmarmäen louhintahanketta vastaan kiinnosti tiedotusvälineitä.
Nastola‐lehti 1996‐09‐19:

ESS 1994‐10‐01:

ESS 1994‐09‐25:

Edellisen sivun mielipiteessä silloinen Uudenkylän kyläyhdistyksen puheenjohtaja Raija
Kuosa viittasi tähän artikkeliin, minkä kuvissa (yllä) ko. maanomistaja levittelee käsiään
Huhmarmäen laella ja (alla) seisoo nyt räjäytyskohteena olevan Selkosaaren
kallioleikkauksen juurella. Huhmarmäki säilyi kansalaistaistelun ansiosta.
Selkosaarenkallioiden louhintahankkeessa ja Huhmarmäen kaatopaikkahankkeessa
kansalaistaistelu on käynnissä.

Valtatien 12 linjaus koko Nastolan alueella oli ympäristölle tuhoisa ja kuvasti tuolloisen
tiesuunnittelun alhaista tasoa. Huhmarmäen–Lakeassuon alue kuitenkin säilyi valtatien
vaikutuksen ulkopuolella olosuhteisiin nähden tyydyttävästi.

