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Lausunto Pohjois-Kirkkonummen liikennekäytävän osayleiskaavan 
valmisteluaineistosta 

Kirkkonummen ymparistöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri antavat 
yhteisen lausunnon.

Kaavaluonnos on monella tapaa ongelmallinen ja ristiriidassa maankayttö- ja rakennuslain seka sen 
vaatimusten kanssa. Hankealue on sijainnillisesti haastava niin olemassa olevien suojelualueiden 
kuin maakunnallisen viherrakenteen ydinarvojen huomioinnin kannalta.

Kaavalla tavoitellaan uutta seisaketta, jonka ymparille esitetaan yhden kilometrin alueelle 3000-
4000 asukkaan ja työpaikan lisaysta. Junarata, seisake ja nain merkittava asumisen ja työpaikkojen 
lisays eivat kestavasti mahdu alueelle etenkaan, jos merkittavaa lisarakentamisesta kohdennetaan 
junaradan koillispuolisiin metsiin. Kaavaillun rakentamisen maaraa on syyta olennaisesti vahentaa 
ja rakentamisen sijoittumista miettia uusiksi. Esimerkiksi moottoritien lounaispuolisten hallien 
alueelle, joka lienevat ainakin osin vajaakaytössa.

Nuuksion järviylängön ja Nuuksion kansallispuiston arvojen huomiointi

Turunvaylan koillispuoliset metsaiset alueet ovat osa luonnoltaan kansainvalisesti arvokasta 
Nuuksion jarviylanköa. Noin 2,5 km matkalla kaavan rakentamiskaavailut eli rautatieliikenteen 
alueen varaus, uusi seisake seka siihen tukeutuva keskustatoimintojen alue tie- ja katuyhteyksineen 
synnyttavat monenlaista Nuuksion kansallispuistoon ja Natura 2000 -alueeseen kohdistuvaa 
valitönta ja valillista haittaa.

Edella kuvatut mahdolliset negatiiviset vaikutukset luontoon tulee selvittaa laadukkaasti kaavaa 
laadittaessa. Viela tarkeampaa on koituvien haittojen ehkaiseminen. Erityishuomiota tulee kiinnittaa
riittavaan Natura-arviointiin seka niihin vaikutuksiin, joita mahdolliset rata ja sen ymparistön, 
etenkin koillispuolen metsaalueiden rakentaminen aiheuttaisivat kansallispuiston luontoarvoille.

Soidensuon huomiointi

Soidensuo on todettu suona valtakunnallisesti arvokkaaksi soidensuojelun taydennysohjelman 
valmistelussa. Arvojensa takia se on myös suojeluvarauksena lainvoimaisessa maakuntakaavassa 
seka maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyvaksymassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa.

Osayleiskaavaluonnoksessa suoalue on merkitty MY/luo-merkinnalla. Maakuntakaavan tulee toimia
ohjeena yleis- ja osayleiskaavojen muutoksessa. MRL on talta osin hyvin selkea. Alueen 
esittaminen maa-ja metsatalousalueena on vakavassa ristiriidassa niin nykyisen kuin tulevankin 
maakuntakaavan suojelualuemerkinnan kanssa. Kaavaluonnoksen ratkaisu on maankayttö- ja 
rakennuslain vastainen. Esitetty merkinta ja sen kaavamaarays eivat myöskaan ole riittavia suon 
suojeluarvojen sailymisen kannalta. Esitettyyn merkintaan ei esimerkiksi ole mahdollista edes liittaa
maisematyölupavelvoitetta. Soidensuon oikea merkinta on SL.



Kaava-alueen polkuverkosto on suosittu ja kytkeytynyt Nuuksion kansallispuiston 
reitistöön. Kuvassa Kaarniaispolku. Kuva: Markku Jämsä.

Torvströmossen-Stockholmsmossenin luontoalueen huomiointi

Suoraan Nuuksion kansallispuistoon liittyva Torvströmossen-Stockholmsmossenin luontoalue on 
todettu Uudenmaan liiton selvityksissa vahintaan maakunnallisesti arvokkaaksi luontoalueeksi. 
Alueen koon, sijainnin seka huomattavien luontotyyppi- ja lajistoarvojen takia aluetta on syyta pitaa
valtakunnallisesti arvokkaana. Lausunnon liitteena toimitamme Kirkkonummen kunnalle vuosina 
2011-2018 koottua lajistotietoa kyseisen arvokkaan luontoalueen itökasvilajistosta. Monien 
vaateliaiden lajien runsaudet alueella ovat poikkeuksellisia, mika korostaa sen lajistonsuojelullista 
merkitysta. 

Keskustatoimintojen aluevaraus on ulottettu koillisessa merkittavalta osin arvokkaan luontoalueen 
paalle. Lisaksi alueelle ollaan kaavoittamassa niin ikaan luo-alueen paalle ulottuvaa katu- ja 
tieyhteytta. Lansireunan osalta myös junarata tuhoaa ja vaurioittaa osaa alueesta.

Ydinalueen arvojen sailyttaminen edellyttaa rakentamisen olennaista vahentamista radan 
koillispuolelta seka, etta keskustatoimintojen aluevarauksen ja arvokkaan luontoalueen valiin jaa 
lahivirkistyskayttöön varattu kaistale nykyisia kangas- ja kalliometsia. 

Harkitsematonta kaavoitusta edustaa myös se, etta arvokkaan luontokokonaisuuden luoteispaassa 
AP-varaus on esitetty ulottumaan sen paalle.



Torvströmossenin lahopuustoinen korpi on vähintään maakunnallisesti arvokkaan 
alueen keskeisiä ydinosia. Se on hyvin säilynyt myös liiallisen virkistyskäytön haitoilta. 
Kuva: Markku Jämsä.

Maakuntakaavan huomiointi Veikkolan uuden aseman koillispuolisella alueella

Maakuntavaltuuston 25.8.2020 hyvaksymassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa 
Turunvaylan ja kansallispuiston valiin on kaavoitettu junarata seka valkoista aluetta. Jalkimmainen 
merkinta tarkoittaa sita, etta alueelle ei tule suunnitella seudullisesti tai maakunnallisesti 
merkittavaa maankayttöa. Kaavaluonnoksessa junaradan koillispuoliselle alueelle eli 
maakuntakaavan valkoiselle alueelle on kaavoitettu keskustatoimintojen aluetta ja sita palveleva 
tievaraus, jotka eivat millaan muotoa edusta pelkkaa paikallisen tason maankayttöa. Nama 
varaukset tulee poistaa.

Ekologisten yhteyksien huomiointi

Kaava-alueen poikki kulkee kaksi maakunnallisesti merkittavaa etela-pohjoissuuntaista ekologista 
viheryhteytta. Yhteyksien sijainti on osoitettu Uudenmaan maakuntavaltuuston 25.8.2020 
hyvaksymassa Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa. Itaisempi yhteys on osoitettu myös viela 
voimassa olevassa nykyisessa maakuntakaavassa. 

Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan viheryhteyksien suunnittelumaarays edellyttaa, etta 
”Yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on turvattava, että merkinnällä osoitettu yhteystarve säilyy 
tai toteutuu tavalla, joka turvaa lajiston liikkumismahdollisuudet, virkistys-ja 
ulkoilumahdollisuudet sekä ylläpitää maisema-ja luontoarvoja. Viheryhteyden tarkkaa sijaintia 
ratkaistaessa on selvitettävä, että yhteydellä on edellytykset toimia osana laajempaa ekologista ja 
virkistyksellistä verkostoa.”

Voimassa olevan maakuntakaavan viheryhteystarvemerkinnan suunnittelumaarays on hieman 
laajempi kuin Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan suunnittelumaarays. Se sisaltaa kuitenkin 
samat yhteyden ja sen toimivuuden keskeiset turvaamisvaatimukset: Yksityiskohtaisemmassa 



suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, 
joka turvaa virkistys- ja ulkoilumahdollisuudet, alueen maisema-arvot, arvokkaiden 
luontokohteiden säilymisen sekä lajiston liikkumismahdollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on 
kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana sekä seudullisten ja 
paikallisten virkistystarpeiden yhteensovittamiseen siten, että olemassa olevat virkistykseen varatut 
tai siihen soveltuvat rakentamattomat alueet varataan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa 
mahdollisuuksien mukaan virkistyskäyttöön. 

Osayleiskaavaluonnos ei esitetyssa muodossaan turvaa kyseisten ekologisten yhteyksien sailymista 
ja toimintaa maakuntakaavoituksen edellyttamalla tavalla. Itaisempi yhteys on tyydytty 
radanylityksen osalta osoittamaan pelkastaan viheryhteystarvenuolella, jolle ei ole annettu mitaan 
kaavamaarayksia. Lantisen yhteyden jo osin pirstoutuneiden metsien paalle on osoitettu 
lisarakentamisen mahdollistavaa erillispientalojen aluetta (AO). 

Tieliikenteen yhteystarve -merkintä

Kaavaluonnoksessa on esitetty tieliikenteen yhteystarve -merkinta, joka kulkee Turunvaylalta 
valtakunnallisesti arvokkaan Soidensuon itaosan poikki. Pohjoisessa se halkaisee luontoarvoiltaan 
merkittavan vanha- ja lahopuustoisen lehto- ja kangasmetsakokonaisuuden, joka on 
kaavaluonnoksessa osoitettu luo-alueena. Mahdollisen tiehankkeen toteuttaminen esitetylla tavalla 
heikentaa merkittavia, osin maakuntakaavassa SL-merkinnalla suojattuja luontoarvoja olennaisesti 
eli se ei ole luontoarvojen huomioinnin nakökulmasta toteuttamiskelpoinen. 

Luontoselvityksistä

Kunta ansaitsee kiitoksen siita, etta kaava-alueella on 2019 teetetty monia niista luonto- ja 
lajistoselvityksista, joita esitimme OAS-vaiheen lausunnossamme tehtaviksi. 

Pidamme sen sijaan huonosti harkittuna sita, etta nama keskeiset luontoselvitykset on jatetty pois 
nahtaville laitetusta aineistoista. Ilman erillista lisaaineistopyyntöa osallisille tarjotaan mahdollisuus
tutustua vain erinaisiin johtopaatöksiin ja yhteenvetokarttoihin, jolloin on mahdotonta arvioida 
selvitysten laatua ja riittavyytta seka kaytettyjen arvottamismenetelmien asiallisuutta.

Aikataulu ei mahdollistanut tehtyjen selvitysten ja varsinkaan arvokkaiksi todettujen kohteiden 
rajausten ja arvottamisen syvallisempaa arviointia. Muutamia huomioita on kuitenkin mahdollista 
tehda aineiston epakattavankin lapikaynnin pohjalta.

Paaosa selvityksista on tehty ammattitaitoisesti, ja ne antavat silta osin riittavan tietopohjan 
arvokkaimpien luontotyyppi- ja lajistokohteiden tunnistamisen kannalta. Merkittavia puutteita 
kuitenkin on.

Kasvillisuus- ja luontotyyppitiedon osalta olisi selvaa tarvetta tiedolle myös niista 
kasvillisuuskuvioista, jotka on jatetty arvioitujen arvojen vahaisyyden takia kuvaamatta. Puuttuvan 
tiedon takia osallisen ei ole ilman omia maastokaynteja tosiasiallisesti mahdollista arvioida sita, 
onko vahaarvoisen ja arvokkaan luontoalueen rima asetettu oikealle tasolle tai onko arvokkaat 
alueet rajattu luontoarvojen kannalta riittavilla rajauksilla. Ongelma koskettaa erityisesti niita 
metsaalueita, jotka tuhoutuvat radan, aseman seka sen koillispuolelle esitetyn keskustatoimintojen 
aluevarauksen toteutuksen myöta.



Kääpäselvityksen puutteita

Tehdyista lajistoselvityksista kaapaselvityksen toteutustapa ja tulokset eivat vakuuta. Paaosa 
vuoden 2019 selvityspaivista on tehty yksivuotisen kaapalajiston kannalta selvasti liian aikaisin. 
Kesa 2019 oli poikkeuksellisen kuiva ja varsinaisesti yksivuotisten kaapien itiöemia alkoi 
Kirkkonummen metsissa esiintya runsaammin vasta lokakuulla. Optimaalisinta selvitysaikaa esim. 
Helsingissa ja Espoossa oli vali 1.10. - 10.11. Raportin mukaan maastokaynnit on tehty 10.9, 11,9, 
14.9, 4.10 ja 5.10. 

Osin liian aikaisesta selvitysajankohdasta huolimatta selvityksessa vaikuttaisi olevan muutakin 
laatuongelmaa. Muun muassa havaittujen huomionarvoisten lajien havaintomaarat ovat alueen 
metsien laadun seka raporttiin kirjattujen selvitystuntien huomattavan kokonaismaaran (34 
maastotuntia) huomioiden hyvin vahaiset. 

Alueelta on jaanyt havaitsematta mm. hyvin nakyvia, alueelta luontoharrastajakaynneilla toistuvasti 
havaittuja monivuotisia itiöemia tekevia lajeja, kuten aarnikaapa (Phellinus nigrolimitatus), 
kuusenkaapa (Phellinus chrysoloma coll.), mannynkaapa (Phellinus pini) ja riukukaapa (Phellinus 
viticola). Naiden ja monien muiden lajien puuttuminen havaintoaineistoista pakottaa 
kyseenalaistamaan kaapaselvityksen raportissa vaitetyn selvityksen kattavuuden lahopuustoisimpien
osa-alueiden ja jareiden runkojen kattavan lapikaynnin osalta.

Punaisen kirjan lajeista luontoharrastajien epakattavilla maastokaynneilla on tehty 2011-2018 
havaintoja ainakin korkkikerroskaavasta (Perenniporia subacida, NT), lumokaavasta (Skeletocutis 
brevispora, RT/NT) seka kuusenkaavasta (RT). Kaikkiaan alueelta tunnetaan yhdeksan sellaista 
luontoarvoja indikoivaa kaavakaslajia (mukana edella mainitut Punaisen kirjan lajit), joita ei vuoden
2019 selvityksessa havaittu.

Kaapaselvityksen raportointi on myös tehty valitettavan suppeana jattaen mainitsematta lajien 
havaitut yksilömaarat. Yhteenvedoissa ja arvottamisessa on unohdettu huomioida myös lajien 
mahdolliset alueelliset uhanalaisluokat. Detaljina mainittakoon, etta vuoden 2019 selvityksessa 
havaittu pursukaapa (Amylocystis lapponica) on alueellisesti uhanalainen, eika siita ole tietojemme 
mukaan tehty yhtaan ainoaa havaintoa paakaupunkiseudun viherkehan suojelualueiden mittavissa 
kaapaselvityksissa. Havainto on myös Kirkkonummen ainoa tunnettu taman vuosituhannen 
havainto. Lajisuojelun kannalta lajin löytyminen on erittain huomionarvoista.

Pidamme huonona ratkaisuna sita, etta selvityksissa ja kaavaselostuksen tiedoissa ei ole huomioitu 
kunnalle useaan otteeseen ja Faunaticalle kerran toimitettuja lajistoaineistoja, joissa olisi ollut 
kasvupaikkatietoja myös selvityksessa havaitsematta jaaneista kaavista. Ammattimaisessa 
luontoselvityksessa ja vahintaankin tietojen koostamisessa tulee huomioida myös muu olemassa 
oleva validi luontotieto.

Nyt kaava-aineistoissa jaa mm. tunnistamatta alueen metsien ilmeinen potentiaali uhanalaisten 
vanhojen metsien jakalien kannalta.

Esitamme, etta hankealueen lahopuustoisempien metsien kaapaselvitys uusitaan selvitykseen 
soveltuvana loppusyksyn ajankohtana. Lisaksi alueen vanhapuustoisisa metsissa on syyta toteuttaa 
jakalaselvitys. Selvityksissa ja kohteiden arvottamisessa ja rajauksissa on syyta tuolloin huomioida 
myös luontojarjestöjen ja -harrastajien toimittamat havaintoaineistot.



Jatkotoimenpide- ja muutosesitykset kaavaluonnokseen ja nähtävilläolokäytäntöön

1. Kaavan vaikutukset Nuuksion Natura 2000 -alueen luontotyyppi- ja lajistoarvoihin seka 
kansallispuiston muihin arvoihin ja kayttöön tulee selvittaa laadukkaasti.

2. Luontoselvityksia tulee taydentaa kuviotason luontotyyppi- ja kasvupaikkatiedolla 
luontoselvityksessa kuvaamatta jatettyjen alueiden osalta.

3. Kaapaselvitys on syyta teettaa uudestaan selvitykseen sopivana ajankohtana ja lisaksi 
selvittaa vanhapuustoisten metsaalueiden merkitys vaateliaan jakalalajiston suojelulle.

4. Soidensuo tulee merkita kaavaan SL-varauksena vahintaan kaavaluonnoksen MY/luo-
rajauksen mukaisesti. 

5. Soidensuon itaosan seka sen koillispuolisen luo-5-alueen halkaiseva tieliikenteen 
yhteystarve -merkinta tulee poistaa.

6. Junaradan koillispuolinen C-aluevaraus seka alueelle esitetty tieyhteys tulee poistaa ja 
muuttaa Torvströmossen-Stockholmsmossenin luontoalueen aluevaraukseksi kattavasti 
VL/luo. Luo-3-alueen lansireunaan tulee lisaksi kaavoittaa VL-aluetta, johon on mahdollista
ohjata osa lahivirkistyskaytösta. Vahintaan arvokkain osa alueesta tulee ottaa vakavaan SL-
harkintaan.

7. Torvströmossen-Stockholmsmossenin luontoalueen ja luo-3-merkinnan paalle esitettya AP-
varausta tulee supistaa siten, etta luo-alue rajataan osaksi VL-aluetta (VL/luo). 

8. Raideliikenteen ja sen lahialueen kaavamerkintöja ja maarayksia tulee radanylitysten osalta 
jalostaa siten, etta Helsingin seudun vaihemaakuntakaavassa osoitettujen kahden ekologisen 
viheryhteyden toimivuus saadaan turvattua riittavalla tavalla. 

9. Kovermaki-Koversuon alueen mahdollinen lisarakentaminen tulee suunnitella siten, etta 
alueella sailyy riittava ekologinen viheryhteys. Luonnoksen AO-varausten mahdollistama 
lisarakentaminen vaarantaa toimivan yhteyden sailymisen, joten rakentamisvarauksia tulee 
vahentaa ja sijoittaa ekologisen yhteyden kannalta vahemman pirstovasti.

10. Kaavassa on oltava maarays, ettei C-alueen rakentamista ei saa aloittaa ennen kuin 
junaliikenne Veikkolan asemalle on varmistunut. 

11. Luontoselvityksien on oltava nahtavilla kaavaehdotuksen lausuntokierroksen ajan. 

Helsingissa ja Kirkkonummella 4.9.2020

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry

Laura Rasanen Tapani Veistola
puheenjohtaja erityisasiantuntija

Kirkkonummen ymparistöyhdistys ry

Laura Rasanen Riitta Hukkanen
puheenjohtaja sihteeri



Lisätietoja: Laura Rasanen, puheenjohtaja, Kirkkonummen ymparistöyhdistys, p. 050-4389 795, 
laura.rasanen@sll.fi 
Keijo Savola, suojeluasiantuntija, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri, p. 
045-652 1974, keijo.savola@gmail.com

Liite: Lajihavaintoja Kirkkonummen Torvströmossen-Stockholmsmossenin luontoalueelta 
2011-2018

Metsasuunnitelman teon yhteydessa koottuja tietoja luontoarvoista 

• Torvströmossen-Stockholmsmossen 
http://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/08/15/stockholmsmossen-torvstromossen/

• Soidensuo   https://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/08/15/soidensuo/
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kansallispuiston reitistöön. Kuvassa Kaarniaispolku. Kuva: Markku Jämsä.

http://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/08/15/stockholmsmossen-torvstromossen/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/08/15/soidensuo/

