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Lausunto valtaushakemuksesta

Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. on seudullinen luonnonsuojeluyhdistys, jonka
toimialuetta ovat mm. Somero, Tammela, Forssa ja Jokioinen.

Yhdistys lausuu seuraavaa:

Alueen luontoarvot:
Valtaushakemuksen alue rajautuu aivan Torronsuon kansallispuiston läheisyyteen.
Torronsuo on poikkeuksellinen luontoalue Etelä-Suomessa.

Pääosin Torronsuon kansallispuistoon kuuluva Torronsuo on Rannikko-Suomen
kermikeidasvyöhykkeen luonnonsuojelullisesti arvokkain suokokonaisuus ja Etelä-Suomen
suurin luonnontilainen suo. Etenkin suon itäosa on maisemallisesti kaunis ja säilyttänyt
hyvin alkuperäisen erämaisen luonteensa. Etelälaidalla on näköalakallioita ja edustavia
kalliojyrkänteitä, joiden suhteelliset korkeuserot ovat paikoin 15-20 metriä. Torronsuo on 56 keidassuon kompleksi. Suurimmassa osassa aluetta suorakenne on selvästi
konsentrinen. Turvetta on keskimäärin 6 m. Suon keskustaa hallitsevat keidasrämeet ja
allikkoalueet, laiteilla esiintyy nevoja ja nevakorpia sekä niiden luhtaisia variantteja. Suon
suurperhoslajisto on valtakunnallisestikin monipuolinen.
Alueeseen kuuluva Talpianjärvi on vedenpinnan laskun seurauksena kehittynyt saraikkoja pensaikkoniittyjen valtaamaksi luhdaksi, jonka luhtalinnusto on hyvin edustava. Järvi on

kurjen pesimäaluetta ja muuton aikana siellä levähtävät ja ruokailevat myös joutsenet ja
hanhet. Talpianjärven eteläpuolella on katajaketoja ja liito-oravan elinalue. Torronsuon
aluetta käytetään ajoittain puolustusvoimien toimintaan. (Lähde: http://www.ymparisto.fi/)

On todennäköistä, että esitetyt tutkimukset maansiirtotöineen aiheuttaisivat huomattavaa
haittaa mm. alueen suojelualueen suojeluarvoille, luonnon monimuotoisuuden suojelulle ja
alueen virkistyskäytölle. Valtausalueiden tutkimukset voivat myös välillistä haittaa
luonnonsuojelu- ja Natura 2000 -alueille. Hakijan toimittamat lausunnot ja lisäselvitykset
eivät mitenkään kiistä näiden haittojen olemassaoloa.

Haittavaikutuksia ei ole riittävästi arvioitu (ei lainkaan). Lisäksi valtauksessa tehtävät
toiminnot ja varsinaiset kaivostoiminnot tuhoavat Natura-alueen luontoarvoja.
Luonnonsuojelulain 65 § toteaa:
Jos hanke tai suunnitelma joko yksistään tai tarkasteltuna yhdessä muiden hankkeiden ja
suunnitelmien kanssa todennäköisesti merkittävästi heikentää valtioneuvoston Natura 2000 verkostoon ehdottaman tai verkostoon sisällytetyn alueen niitä luonnonarvoja, joiden
suojelemiseksi alue on sisällytetty tai on tarkoitus sisällyttää Natura 2000 -verkostoon,
hankkeen toteuttajan tai suunnitelman laatijan on asianmukaisella tavalla arvioitava nämä
vaikutukset. Sama koskee sellaista hanketta tai suunnitelmaa alueen ulkopuolella, jolla
todennäköisesti on alueelle ulottuvia merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Edellä tarkoitettu
vaikutusten arviointi voidaan tehdä myös osana ympäristövaikutusten arviointimenettelystä
annetun lain (468/1994) 2 luvussa tarkoitettua arviointimenettelyä.

Näistä syistä katsomme että hanke on luonnonsuojelulain (mm. 65 §) vastainen.

Yhteenveto
Lounais-Hämeen luonnonsuojeluyhdistys ry. vastustaa haetun luvan myöntämistä malmin
etsimiseen ko. alueella.
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