VALITUS
27.12.2013
Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
hameenlinna.hao@oikeus.fi
Valittajat:
Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry
c/o Marja-Helena Salmio,
Hamppukatu 4, 20660 Littoinen
mhsalmio@gmail.com

Heinijärven Suojelu ry
c/o Marja Mäkelä
Kirkkalantie 10 B, 02660 Espoo
marja.makela2@gmail.com

Särkijärven Suojeluyhdistys ry
c/o Pekka Viljanen
Kartanonkatu 12 B 36, 30100 Forssa
pekka.viljanen@surffi.net

Asia
Valitus Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) päätökseen, joka koskee varausilmoitusta lupatunnuksella VA2013:0049

Päätös, josta valitetaan
Tukes on hyväksynyt 28.11.2013 päivätyllä päätöksellään Geologian tutkimuskeskuksen varausilmoituksen Forssan, Tammelan (Lempää1) alueella tehtävistä valmisteluista malminetsintälupaa varten. Etsintälupaa on tarkoitus hakea lokakuuhun 2015
mennessä. Alueen järvien suojeluyhdistykset, Jänijärven Seudun Suojeluyhdistys ry,
Heinijärven Suojelu ry ja Särkijärven Suojeluyhdistys ry, katsovat, että varausilmoituksesta tehty päätös tulee peruttaa ja siten estää ilmoituksen perusteella mahdolliset
toimenpiteet.
Perustelut valitukselle
Edellä mainitut yhdistykset ovat vuosia tehneet työtä alueen virkistyskäytön kohentamiseksi ja ylläpitämiseksi. Alueella on viety läpi mittavia Euroopan yhteisön, ELYkeskuksen, kunnan ja yhdistysten rahoittamia järvien suojeluhankkeita, joilla vesistöjen tilaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia on parannettu, esimerkiksi Tammelan järvien kunnostus 2006 – 2008, Luoteis-Tammelan vesistöjen kunnostus 2009 – 2012 ja
Pohjois-Tammelan vesistöjen vesitalouden hallinta ja virkistyskäyttömahdollisuuksien
parantaminen 2011 – 2013 ja Tammelan järvien ja kalaston tutkimus ja kunnostus

2012 - 2014). Näiden hankkeiden kokonaisrahoitus on 946.000 euroa, josta summasta merkittävä osuus on tullut Suomen valtiolta ja Euroopan aluekehitysrahastosta.
Järvien rannoilla on huomattava määrä kesäasuntoja, yhteensä yli 200. Niiden omistajat ovat sekä yksityishenkilöinä että yhdistysten kautta osallistuneet hankkeiden toteuttamiseen. Katsomme, että malminetsintähankkeisiin liittyvät toimenpiteet vaaranravat kunnostus- ja suojeluhankkeiden tuloksina aikaansaadut parannukset vesistössä sekä on uhka alueen vapaa-ajan käytölle.
Kesäasutuksen lisäksi alueella harjoitetaan maaseutuelinkeinoja, joiden etu on järvien
palautunut kunto.
Jo kaivostoiminnan alkamisen mahdollisuus on uhka alueen kiinteistökaupalle ja alentaa kiinteistöjen arvoa. Mahdollisuus on omiaan aiheuttamaan epävarmuutta tulevaisuudesta alueen kiinteistönomistajien ja maatilayrittäjien keskuudessa. Tämänkaltaisen epävarmuuden aiheuttaminen on tarpeetonta, koska alue sijaitsee ruuhkasuomen
alueella, jossa kaivostoiminnan aloittaminen tuskin lienee koskaan mahdollista.
Näistä syistä vaadimme estettäviksi ilmoituspäätöksen mahdollistamat toimenpiteet.
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