
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry
Suojelusihteeri Aili Jukarainen
Annankatu 29 A 16
00100 Helsinki
suojelusihteeri@tringa.fi

KAAVATOIMIKUNTA 
Nummi-Pusulan kunta
Siipoontie 1 
09810 Nummi
nummi-pusula@nummi-pusula.fi

Asia: Mielipide Nummi-Pusulan yleiskaavaluonnoksesta

Mielipiteen lausuu Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens 
Ornitologiska Förening Tringa ry (rek.nro 116.353, 2186 jäsentä vuoden 2012 alussa). Tringa ry:n 
tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia 
alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen 
ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä- Uudellamaalla).

Tringa ry on tutustunut Nummi-Pusulan yleiskaavaluonnoksen aineistoon ja lausuu siitä 
mielipiteenään seuraavaa.

Kaava-alueella sijaitsevat maakunnallisesti tärkeät lintualueet ja niiden huomioiminen

Tringa ry laati Uudenmaan liitolle vuonna 2010 maakuntakaavatyötä varten "Maakunnallisesti  
tärkeät lintualueet ja niiden huomioiminen Uudellamaalla" -selvityksen (Ellermaa 2010). 
Maakunnallisesti tärkeitä lintualueita löytyi useampia myös Nummi-Pusulan kunnasta. Mainittu  
selvitys on toimitettu Nummi-Pusulan kaavoituksesta vastaavalle taholle. Selvitys löytyy 
sähköisessä muodossa Tringan verkkosivuilta osoitteesta: 
http://www.tringa.fi/fi/images/tiedosto/Lehti/maali.pdf

Maakunnallisen tason luontoalueet tulisi maakuntakaavan ohella huomioida myös 
yksityiskohtaisemmilla kaavatasoilla. Tästä huolimatta Nummi-Pusulan yleiskaavaluonnoksessa ei  
alueita huomioida, eikä kaavaluonnoksen muussa aineistossa mainita. 

Maakunnallisesti tärkeitä lintualueita Nummi-Pusulassa on kolme: Nummi-Pusulan – Lohjan 
lintuvedet, Hyvelänjärvi – Pitkäjärvi ja Pusulanjärvi. Lähes maakunnallisesti tärkeitä lintualueita  
ovat Nummi-Pusulan – Karkkilan rajaseuden järvet sekä Valkerpyy (Ellermaa 2010). Alla 
yksityiskohtaisempia kommentteja edellä mainittujen lintualueiden huomioimisesta  
kaavaluonnoksessa.

Nummi-Pusulan – Lohjan lintuvedet Tähän kokonaisuuteen Nummi-Pusulan puolella kuuluvat 
järvet (Koisjärvi, Kyynäräjärvi, Savijärvi  ja Musterpyynjärvi) ovat kaikki myös luonnonsuojelu- tai 
Natura-alueita ja niiden arvoja on pyritty kaavaluonnoksessa huomioimaan. Musterpyynjärven 
linnustoarvoja mahdollisesti uhkaa järveen rajoittuva M-merkintä, joka ei velvoita huomioimaan 
erityisiä luontoarvoja. 
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Hyvelänjärvi – Pitkäjärvi Kohde koostuu Hyvelänjärven kuivatusta järvenpohjasta, joka tulvii 
keväisin sekä Pitkäjärven eteläisimmästä lahdesta. Nummen kylän A-varausalue sijoittuu näiden 
kahden tytärkohteen välille. Varaus noudattelee kutakuinkin nykyistä asuinaluetta. Molemmat  
tärkeän lintualueen osa-alueet tulisi merkitä luo- luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin  
tärkeä alue -merkinnällä ja velvoittaa tähän liittyvällä kaavamääräyksellä turvaamaan kohteen  
luontoarvot yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Pusulanjärvi Tärkeä lintualue koostuu järven koillis-, kaakkois-, lounais- ja luoteislahdista. Järven 
rannalle ei osoiteta uusia asuin- tai rakentamisalueita, tosin Pusulan taajaman A-varaus järven 
itälaidalla sallii lisärakentamisen. Kaikki tärkeän lintualueen osa-alueet tulisi merkitä luo- luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue -merkinnällä ja velvoittaa tähän liittyvällä 
kaavamääräyksellä turvaamaan kohteiden luontoarvot yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa. 

Nummi-Pusulan – Karkkilan rajaseuden järvet on lukuisista pienistä ja karuista järvistä koostuva 
kokonaisuus. Kaavaluonnoksen mukaan suurimmalle osalle näiden järvien rannoista kohdistuu 
rakentamispainetta jo toteutumassa olevien ranta-asemakaavojen muodossa. Myös nämä järvet tulisi  
kaavassa merkitä luo- luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue -merkinnällä ja 
velvoittaa tähän liittyvällä kaavamääräyksellä turvaamaan kohteiden luontoarvot  
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa.    

Valkerpyy on kokonaisuudessaan lähes maakunnallisesti tärkeä lintualue. Myös Valkerpyyn rannalla 
rakentamisen sallivat merkinnät on sijoitettu jo olemassa olevan rakentamisen kohdille. Samoin  
kuin muilla kohteilla Valkerpyyn linnustoarvot tulisi turvata luo-merkinnällä ja siihen liittyvällä 
kaavamääräyksellä, joka velvoittaa turvamaan järven luontoarvot yksityiskohtaisemmassa 
suunnittelussa.  

Lopuksi 

Nähdäksemme tärkeiden lintualueiden liepeille ei kaavaluonnoksessa ole osoitettu uusia 
rakentamisalueita. Kaava kuitenkin mahdollistaa monin paikoin lintualueiden vieressä 
lisärakentamisen sillä RA-1 ja RA-2 merkinnät sen sallivat eikä M -merkintään liittyvä 
kaavamääräys sitä mitenkään rajoita. Koska mainitut merkinnät eivät rakentamista kovin tiukasti  
ohjaa tulisi tärkeät lintualueet merkitä kaavassa luo-merkinnällä ja kaavamääräyksellä velvoittaa 
yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa turvaamaan kohteiden luontoarvot.  

Yhteenvetona Tringa ry esittää, että Nummi-Pusulan kunta huomioi "Maakunnallisesti tärkeät  
lintualueet" -selvityksen (Ellermaa 2010) Nummi-Pusulan yleiskaavassa edellä kuvatulla tavalla.

Helsingissä 21. päivänä toukokuuta 2012
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