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Nurmijärven kunta
Viitaten lausuntopyyntöönne 6.10.2016 Dnro 509/10.02.04/2015

LAUSUNTO SÄÄKSJÄRVEN RANTA-ASEMAKAAVA I:stä - kaavaehdotus
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry ja Nurmijärven Luonto ry kiittävät
lausuntopyynnöstä sekä vastineesta koskien kaavaluonnosta. Kiitämme myös kaavaehdotuksessa
huomioiduista Natura-alueen erityispiirteistä. Kaavaehdotuksessa on kuitenkin vielä tiettyjä
ongelmakohtia, joihin haluamme lausua seuraavaa:

YLEISTÄ
Koko Kiljavannummi kuuluu valtakunnalliseen harjujensuojeluohjelmaan, jolla on geologista,
biologista ja maisemallista arvoa.
reunamuodostoon

kuuluva

Kiljavannummen harju on ensimmäisen Salpausselän

monipuolinen

harjualue.

Sääksjärven

rannoilla

on

edustavia

luonnonhiekkarantoja sekä lisäksi kaava-alueella on arvokkaita puustorakenteeltaan eri ikäisiä
metsäkokonaisuuksia.

VENEVALKAMA LV-1
Venevalkaman sijoittaminen korttelin 4252 kiinteistöjen käyttöön Natura-alueen kannalta
arvokkaimmalle rantapaikalle on edelleen suojelumääräysten vastaista. Rantapaikalla on
luonnonhiekkapohjainen niemeke, joka on maisemallisesti arvokas. Veneille rakennettua
kiinnityspuomia tai uimakopin rakentamista Natura-alueelle ei voida sallia, mutta uimapaikkana se
on sovelias.
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Venevalkama-aluetta on kaavaluonnoksessa pienennetty, mutta vain sen länsipäästä (ei-Naturaa)
(Liite 1). Kaavaehdotuksessa esitetty venevalkama olisi nyt kokonaan Natura-alueella.
Venevalkama pitää sijoittaa kokonaisuudessaan Natura-alueen ulkopuolelle.

Kaavalla on

mahdollista osoittaa uusi venevalkama siten, että se ei ole Natura-alueella, mutta että sen sijainti
täyttää vuokrasopimuksissa osoitetun venevalkamapaikan kaava-alueen itäpuolella.

LUONTO JA SUOJELUALUEET
Kaavaehdotuksessa esitetyt virkistysalueiden kaavamääräykset eivät mielestämme vieläkään turvaa
riittävällä tavalla alueen luonnonarvojen säilymistä maisematyölupavelvollisuudella. Esitämme
eriävän mielipiteen luontoselvitysten sisällöstä luonnonsuojelulain 29 §:n mukaisten suojeltujen
luontotyyppien osalta. Kaava-alueella on useita edustavia, luonnonsuojelutasoisia, valtapuustoltaan
iäkkäitä-vanhoja ja puustoltaan erirakenteisia metsäkokonaisuuksia (kaava-alueen läntisin osa,
itäpään

Natura-alue ja

keskiosan soistuneen supan ympäristö), joihin sisältyy

useita

uhanalaislistattuja luontotyyppejä edustavia kohteita (kuivia harjulehtoja, tuoreita lehtoja, korpia).
Alueet tulee säilyttää luonnontilaisina ja osoittaa kaavassa suojelualueiksi, joilla olisi ainoastaan
sallittua virkistyskäyttö ja kulkuväylien sekä viereisten tonttien sekä virkistykäytön turvallisuuden
kannalta välttämätön vaarallisten puiden maahan kaataminen. Tämän osalta varaamme
mahdollisuuden täydentää myöhemmin lausuntoamme tarkoilla rajauksilla.
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LIITE 1. Kaavakartta ja ehdotetut muutokset.
Ylempi kuva: ehdotuksemme venevalkaman paikaksi (pinkki) ja poistettava venevalkamapaikka
Natura-alueelta (punainen). Alempi kuva: Alkuperäinen kaavaluonnos.
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