
Nurmijärven Luonnon syysterveiset 

Isosuon Luontopolku 

Tutustuimme lokakuussa tänä vuonna 

valmistuneeseen Isosuon luontopolkuun 

Klaukkalasssa. Luontokävelyn ohjasi 

LuontoAmma, jolta saimme kuulla myös 

alueen historiasta ja suoluonnon kasveista. 

Reitti lähtee Klaukkalan jäähallilta, ja polut on 

merkitty sinisin ja keltaisin reittimerkinnöin. 

Kannattaa käydä tutustumassa, suomaisema 

on upea ympäri vuoden! 

Uusia suojelualueita 

Kesällä kuulimme, että Uudenmaan ELY-

keskus on tehnyt päätöksen uuden 

luonnonsuojelualueen perustamisesta 

Nurmijärvelle. Honkametsä-niminen 

luonnonsuojelualue sijaitsee Palojoen 

Taaborinvuorella Aleksis Kiven 

lapsuusmaisemissa. Maa-alueen pinta-ala on 

noin 1,4 hehtaaria, ja sen omistaa Nurmijärven 

Kivi-juhlat ry. 

Lepsämässä sijaitseva, 2018 perustettu 

Lallinsuon luonnonsuojelualue on saanut 

täydennystä. Suojelupäätökset on soidensuojelun täydennysohjelman kohteina tehty tänä vuonna kahdelle 

Lallinsuon osalle: Ali-Labbartin luonnonsuojelualueelle (7,9 ha) ja Kylänperän luonnonsuojelualueelle (0,5 ha).  

Nurmijärven kunnanvaltuusto on juuri hyväksynyt Seitsemän veljeksen luonnonsuojelualueen perustamisen. 

Alue täydentää jo olemassa olevaa Hirmunojan suojelualuetta. Lisäksi Seitsemän veljeksen reitti kulkee alueen 

läpi. Hienoa, että ihmiset pitävät luonnon puolta! 

Tulevat tapahtumat 

Retki Lopelle 26.11.2022! 

Lopen luonnonystävät ry tarjoaa kaikille avoimen retken metsien merkeissä marraskuun viimeisenä 

lauantaina. Kohteina ovat Luonnonvarakeskuksen Haapastensyrjän puulajipuisto ja Luonnonperintösäätiön 

Yli-Myllyn suojelualue Lopen Läyliäisillä. Haapastensyrjässä meitä opastaa Sirkku Pöykkö Lukesta. Yli-

Myllyssä oppaina toimivat Matti Peltonen ja Marika Tudeer. Peltonen keskittyy esittelyssään alueen 

luontoon ja Tudeer sen mielenkiintoiseen paikallishistoriaan.  

Jäsenkirje 4.11.2022



Retkelle järjestetään ilmainen bussikuljetus Riihimäeltä, ja kyytiin voi nousta myös reitin varrelta Lopelta. 

Jos ilmoittautujia tulee runsaasti, etusijalla ovat SLL:n Lopen ja Riihimäen paikallisyhdistysten jäsenet. 

Haapastensyrjästä Yli-Myllylle on noin 2 km:n kävelymatka, mutta halukkaille on mahdollisuus bussilla 

siirtymiseen. Yhdistys tarjoaa myös pientä retkievästä, mutta omat eväät ovat myös suotavia.  

Aikataulu: 

n. 10.00 lähtö Riihimäen rautatieasemalta 
Bussi ajaa Läyliäisiin; haluttaessa pysähtyminen Lopen kirkonkylällä 
n. 10.45 Saapuminen Haapastensyrjän puulajipuistoon ja Luken toiminnan esittely 
Kävely Yli-Myllyn suojelualueelle, opastusta, eväiden syöntiä 
n.16.00 paluu Riihimäen rautatieasemalle  
  
Haapastensyrjään voi saapua myös omalla autolla. Yli-Mylly sijaitsee Vesikopintien varrella, jossa ei 

juurikaan ole parkkitilaa, joten auto kannattaa jättää Haapastensyrjään.  

Tervetuloa mukaan mielenkiintoiselle retkelle!  

Ilmoittautumiset retkelle viimeistään maanantaina 7.11. Marika Tudeerille mieluiten 
sähköpostilla marika.tudeer@gmail.com 
Lisätietoja: Marika Tudeer puh. 044 5522555  

Lintuprojekti 

Nurmijärvi-Klaukkalan rotaryklubi ry on kutsunut meidät mukaan Valkjärven lintuprojektiin, jonka 

tarkoituksena on kehittää linnuston pesimäolosuhteita. Tulossa on pönttöjen rakennustalkoot ensi vuoden 

alussa. Lisätietoja ja tutkimusraportti: https://rotary.fi/nurmijarviklaukkala/ajankohtaiset/valkjarven-

lintuprojekti-alkaa-1/  

Ilmoita kiinnostuksestasi projektiin: Ari Niiniviita niiniar@gmail.com 

Kutsu syyskokoukseen 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous pidetään etäkokouksena torstaina 1.12. klo 18:30. Ilmoita 

osallistumisestasi nurmijarvenluonto@gmail.com, niin saat linkin kokoukseen.  

Kiinnostaako paikka hallituksessa tai aktiiveissa? Kaipaamme aktiivisia ihmisiä, joilla on halua antaa 

aikaansa ja taitojaan luonnon puolesta työskentelyyn. Yhdistyksessä voit osallistua esim. tapahtumien ja 

talkoiden järjestämiseen, viestintään, kaavoituksen seuraamiseen ja lausuntojen jättämiseen.  

 

Tervetuloa mukaan! 

Nurmijärven Luonto ry:n hallitus 

https://www.sll.fi/nurmijarvi 
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