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Mielipide Uusimaa kaava 2050

Kirkkonummen ympäristöyhdistys pitää hyvinä ja tarpeellisina maakuntakaavaan esitettyjä uusia 
suojelualueita. Yhdistys katsoo kuitenkin, että Kauhalan metsien ja soiden suojelualuetta tulisi 
laajentaa kattamaan koko Helsingin kaupungin omistama alue. Vastaavasti Nuuksion aluevarauk-
seen jo 4. vaihekaavassa sisällytettyyn Soidensuohon tulee liittää sen pohjoispuolella olevat Kirkko-
nummen kunnan omistamat arvokkaat metsät ja korvet (noin 8,5 ha). Porkkalan suojelukokonai-
suutta tulee vahvistaa ja liittää siihen merkittäviä vanhan metsän arvoja omaava Stora Svartö. 

Vähintään maakunnallisen suojelun arvoisista alueista suojelumerkintä puuttuu ainakin seuraavilta: 
Lähteelä, Porkkalasundetin luhta, Porkkalan Vetokannas, Linlo, Torvströmossenin korvet ja metsät 
ja Stora Brändö. Uudenmaan liitossa on kaikkien näiden alueiden rajaukset paikkatietoaineistona ja 
lisäksi useimpiin liittyvää luonto- ja lajistotietoa. Yhdistys pitää tärkeänä ja tarkoituksenmukaisena 
näiden alueiden merkitsemistä suojelualueiksi maakuntakaavaan.

Lisäksi yhdistys huomauttaa, että osa Volsin suojelualueista ei näy kaavakartalla SL-merkinnällä ja 
toivoo kaavakartan korjaamista tältä osin.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys katsoo, että virkistysaluemerkinnälle 50 hehtaarin minimikoko 
on epätarkoituksenmukainen, 30 hehtaarin raja olisi sopivampi. Lisäksi kaikki maakunnallisen 
viheralueverkoston kannalta tärkeät tätä pienemmät virkistysalueet tulisi esittää vähintään 
pistemerkinnällä pääkartalle  ja lisätä liitteisiin tarkemmat kartat pinta-aloineen. 4. maakunta-
kaavaan Kirkkonummen virkistysaluemerkinnöistä 12 on muutettu luonnoksen 50 hehtaarin 
minimikokorajan takia virkistyskäytön kohdealueiksi. Näitä kohteita on erityisesti saariston ja 
Porkkalan alueella, jossa virkistysalueilla on kovat käyttöpaineet. Käyttäjät tulevat suurelta osin 
pääkaupunkiseudulta eli alueilla on mitä suurimmassa määrin maakunnallinen merkitys.

Kirkkonummen Keskusmetsällä (metsäalue keskustan ja Masalan välillä) on suuri arvo paikalliselle
virkistykselle ja se on merkittävä osa Viherkehää. Kaikki siellä olevat julkisyhteisöiden maat, 
rakentamattomilta osin, tulee osoittaa virkistysaluemerkinnällä tai vähintään virkistyskäytön 
kohdealueiksi.

Kirkkonummen ympäristöyhdistys pitää lisättyjä ja täsmentyneitä viheryhteysmerkintöjä hyvinä ja 
tarpeellisina. Yhdistys ei näe mitään perusteita viheryhteysmerkintöjen poistamiselle verrattuna 4. 
vaihemaakuntakaavaan. Erityisen vahingollisena se näkee Keskusmetsän länsi- ja lounaisosan 
poikki kulkevien ja Espoonlahteen, kummankin kunnan puolella, liittyvien viheryhteyksien 
puuttumisen. Kaikkien 4. vaihemaakunakaavassa olevien viheryhteysmerkintöjen tulee säilyä 
maakuntakaavaassa.
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