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Lausunto pohjoisen Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan valmisteluaineistosta 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n 

(rek.nro 116.353, 3300 jäsentä loppuvuonna 2019) 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 kiittää Kirkkonummen kuntaa lausuntopyynnöstä. Yhdistys on perehtynyt osayleiskaavan 

valmisteluaineistoon ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa. 

 

Yleistä 

Valmisteilla oleva osayleiskaava uhkaa esitellyssä muodossaan alueen (erityisesti Nuuksion ja 

Torvströmmossenin) luontoarvoja ja laajemmin läntisen Uudenmaan viheryhteyksiä. Erityisen 

ongelmallista on ratalinjauksen koillispuolelle suunniteltu asuinrakentaminen. Useimmat 

luontoalueisiin liittyvät ristiriidat olisivat vältettävissä tätä rakentamista supistamalla. 

 

Vaikutukset Nuuksion Natura-alueeseen 

Osayleiskaava sijoittuu koko Etelä-Suomen tärkeimmän metsiensuojelualueen, Nuuksion (Natura-

alue FI0100040) välittömään läheisyyteen. Nuuksion luonto- ja suojeluarvot ovat erityisen 

merkittävät ja ne tulee huomioida kaikessa kaavoituksessa huolellisesti. Nuuksio on merkittävä 

kohde myös linnustoarvojensa puolesta: se on luokiteltu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi 

(IBA-alue, Important Bird Area) monipuolisen pesimälinnustonsa vuoksi. Ennen kaavaehdotuksen 

nähtäville laittamista kaavan vaikutukset Nuuksion Natura-alueeseen tulisi arvioida 

Luonnonsuojelulain 65 §:n mukaisesti. Erityistä huomiota on kiinnitettävä suunnitellun 

asuinrakentamisen myötä lisääntyvään virkistyskäyttöön jo nykytilanteessa suuren kävijämäärän 

puristuksissa kamppailevan alueen osalta.  
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Viheryhteydet 

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi maakunnallisesti merkittävää viheryhteyttä, jotka ovat jo nykyisellään 

ahtaalla vilkkaasti liikennöidyn Turunväylän takia. Läntisempi viheryhteys on osoitettu Helsingin 

seudun vaihemaakuntakaavassa, joka ei tätä kirjoittaessa ole vielä lainvoimainen. Itäisempi yhteys 

suojelumääräyksineen on osoitettu voimassa olevassa maakuntakaavassa. Suunniteltu ratayhteys 

heikentäisi näiden viheryhteyksien tilannetta entisestään. Näiden viheryhteyksien turvaaminen on 

tärkeää Nuuksion Natura-alueen luontoarvojen suojelun lisäksi myös laajemmassa mittakaavassa, 

koko läntisen Uudenmaan alueella. Käsittämätöntä kyllä, tämä merkittävä ongelma ohitetaan 

kaavaselostuksessa yhdellä lauseella (luku 2.2, sivu 7): ” Konkreettisia suunnitelmia yhteyden 

vahvistamiseksi ei kuitenkaan vielä ole.”.  

Toimivien viheryhteyksien turvaamisen tulee olla yksi maankäytön suunnittelun lähtökohdista. 

Myös tässä kaavassa tulee tehdä tarkat ja perustellut suunnitelmat siitä, miten viheryhteydet 

pystytään turvamaan luontoarvojen säilymisen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. 

Viheryhteyksien turvaamista edellytetään myös maakuntakaavojen suunnittelumääräyksissä.  

 

Muuta 

Osayleiskaava uhkaa vakavasti vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi luokiteltua 

Torvströmossenin aluetta. Alueen arvoa lisää sen sijainti suoraan Nuuksion suojelualueen vieressä. 

Valmisteluaineistossa alueella on osoitettu niin keskustatoimintojen aluetta (merkintä C), 

asuinrakentamista (merkintä AP) kuin tielinjauskin. Näiden paikka ei ole arvokkaalla 

luonnonsuojelualueella. Suunniteltua rakentamista tulisi supistaa ja korvata sitä lähivirkistysalueilla. 

Tämä auttaisi myös Nuuksion alueelle kohdistuvan kasvavan virkistyskäyttöpaineen ohjaamisessa.  

Kannatamme lämpimästi Soidensuon alueen rauhoittamista luonnonsuojelualueeksi perustamalla 

soidensuojelutyöryhmän ehdotuksen mukaisesti. Luonnontilaiset suoympäristöt ovat Etelä-

Suomessa harvinaisia ja näin edustava kohde olisi tärkeää saada suojelun piiriin aluetta suojaavine 

reunametsineen. Valmisteluaineistossa alue on merkitty MY/luo-merkinnällä, joka olisi syytä 

muuttaa edellä mainituista syistä SL-merkinnäksi. 
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