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KYY:n toimintakertomus 2021 

Kirkkonummen ymparistoyhdistys ry Kyrkslatts miljoforening rf (KYY) toimii Suomen 
luonnonsuojeluliiton (SLL) Uudenmaan piirin paikallisjarjestona. Yhdistys toimii myos
Natur och Miljo yhdistyksen paikallisyhdistyksena. Yhdistyksen tarkoituksena on 
edistaa toiminta-alueellaan luonnon- ja ymparistonsuojelua seka vaalia 
kulttuuriperintoa.

Edelleen jatkuneen koronatilanteen takia suuri osa aikomistamme retkista, talkoista, 
yleisotapahtumista ja 40-vuotisjuhla jaivat toteutumatta. Porkkalan lintuviikko 
toteutettiin etana ja siihen liittyva nayttely oli esilla Fyyrissa. Munkkulla-ryhma 
rakensi kulttuuri- ja luontopolun Munkkullan alueelle seka jarjesti nayttelyn kirjastoon 
ja veti aluuelle yleisoretken.

JASENISTO

KYY:hyn kuului 31.12.2021 SLL:n jasenia 274 ja 5 NoM:n jasenta.

TIEDOTTAMINEN

Yhdistys tiedotti jasenistolleen aktiivisesti omasta toiminnastaan seka luontoon ja 
ymparistoon kohdistuvista hankkeista. Tiedottamisen keskeisimmat valineet ovat 
yhdistyksen verkkosivut, Facebook ja Instagram, kaksi kirjetta lahetiin 
sahkopostilistalle.

Paikalliselle medialle tuotettiinn uutisaineistoa seka juttuja kirkkonummelaisesta 
luonnosta ja ymparistosta.

ILMASTONMUUTOKSEN TORJUNTA JA HINKU-KUNTALAISUUS

Nostetiin esiin hiilinielujen ja -varastojen merkitysta metsa- ja kaavoitusyhteyksissa . 

MAANKAYTON SUUNNITTELU

Yhdistys seurasi aktiivisesti alueen maankayton suunnittelua ja ympariston kannalta 
merkittavia hankkeita. Se lausui kaavoista ja otti muutenkin aktiivisesti kantaa 
ymparistonsuunnitteluun.

Hallinto-oikeus hylkasi SLL Uudenmaan piirin ja KYY:n valituksesta Kirkkonummen Majvikiin
ELY-keskuksen myontaman poikkeusluvan liito-oravan ydinalueen pienentamisesta ja 
pesapuiden kaatamisesta helmikuussa. Kirkkonummen kunta oli valittamassa paatoksesta 



KHO:on, mutta veti valituksensa pois, joten hallinto-oikeuden paatos jai voimaan.

METSAT

Yhdistys pyrkii vaikuttamaan aktiivisesti kunnan omistamien metsien kasittelyyn. 
Tavoitteena on, etta metsissa otetaan erityisesti huomioon luonnon, hiilensidonnan, 
seka asukkaiden virkistaytymisen tarpeet.

Valitimme Helsingin hallinto-oikeuteen metsienhoidon toimenpidesuunnitelma 
2021:ta -paatoksesta, koska se ei noudattanut kunnan metsastrategiaa eika 
metsasuunnitelmaa, paatosta ei myoskaan ollut perusteltu.

RAGVALDSIN PERINNETILA

Ragvaldsin pihapiirissa ja ymparistossa jatketaan linnunponttojen ripustamista ja 
niiden huoltoa. Yllapidamme lintujen talviruokintaa alueella, kun on ihminen joka 
halukas tata tekemaan.

RONNSKARIN LINTUASEMA

KYY on mukana yllapitamassa ja kehittamassa lintuaseman toimintaa. KYY:ta 
edustivat hallituksessa Sofia Koistinen ja Nico Niemenmaa.

OPPILAITOSYHTEISTYO

Kaytannon oppilaitosyhteistyo olli koronapademian takia vahaista. Keskusteluyhteys 
kuitenkin sailyi ja tulevaisuuden suunnitelmia tehtiin.

Porkkalan lintuviikko 

Porkkalan lintuviikko toteutettiin suunnitelman mukaisesti etana 17-23.5.2021. Se 
jarjestettiin yhdessa Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringan kanssa. 
Luentoja oli etana ja ne julkaistiin Youtubessa kunkin luennon paivana. Lintuviikon 
luentoja seka Porkkalanniemen lintupaikkojen ja Porkkalassa vuosikymmenia 
kayneiden lintukonkareiden esittelyvideoita on katsonut yhteensa lahes 2500 
ihmista.

Videot loytyvat netista Porkkalan lintuviikon sivuilta

https://porkkalanlintuviikko.wordpress.com/porkkalan-lintupaikat/

Porkkalan linnut -nayttely

Porkkalan linnut -nayttelyn teemana on linnuston ja ymparistomme suojelu. Olli 
Sakselan 20 valokuvaa seka niihin liityvat informaatiotekstit olivat esilla kirjasto 
Fyyrin Porkkala-salissa 26.5.- 3.7.2021

Nayttelyn kavijamaara oli vieraskirjan mukaan 589 ihmista. Todellinen kavijamaaran 
lienee ollut kolminkertainen (kirjaston henkilokunnan arvio). Voidaan siis olettaa, etta
nayttelyn on nahnyt 1200 – 1700 ihmista. Kirjasto sai paljon positiivista palautetta 
nayttelysta.



Koronatilanteen hellittaessa nayttelyn on ajateltu kiertavan muissakin paikoissa, 
kuten Masalan kirjastossa ja kouluissa. Porkkalan lintuviikon ajaksi 2023 sen on jo 
sovittu olevan esilla Espoon Villa Elfvikissa.

Talkoot

Jarjestimme korona-tilanteen takia vain yhdet niittotalkoot Lillkansogissa ja yhdet 
suonennallistamistalkoot Meikossa. Talkoot jarjestettiin kunnan mailla 
ymparistonsuojeluyksikon ohjauksessa. Osallistujia oli yhteensa noin 20.

Lisaksi kutsuttiin osallistujia mukaan kurtturuusutalkoisiin Porkkalaan (paavastuu 
talkoista Porkkalan Martoilla) ja puronkunnostustalkoihin Estbyålla (paavastuu 
talkoista Virholla). 

Luontoillat ja -retket

Syksylla Linda Helske kertoi kokemuksistaan avustajana Miekkavalastutkimuksissa 
Kanadassa taydelle salille Masalan kirjastossa.

Koronatilanteen takia luontoretkia ei jarjestetty, Munkkullan opastuksia 
lukuunottamatta (ks. alla).

Munkkullan kotiseutupolku

Kirkkonummen ymparistoyhdistyksen yhteydessa toimiva Munkkulla-ryhma rakensi kunnan 
suostumuksella kulttuuri- ja luontopolun Munkkullan alueelle. Polku on tarkoitettu kaikille 
kuntalaisille virkistys- ja opetuskohteeksi. 

Kaikki tyot tehtiin talkoilla alkaen alueen raivauksesta ja siivouksesta opastaulujen tekstien 
kirjoittamiseen ja taulujen pystyttamiseen. Munkinpolku – Munkstigen avattiin yleisolle 
toukokuussa 2021. Polun varrella on 15 kaksikielista opastaulua, jotka kertovat 
monipuolisesti alueen kulttuurihistoriasta ja luonnosta. Opastaulujen sisallot loytyvat 
Kirkkonummen kunnan e-Museo -sivuilta osoitteesta: https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat.   
Polun Facebook- ja Instagram -sivuilta loytyy ajankohtaista tietoa polusta. 

Munkinpolku on herattanyt runsaasti kiinnostusta. Polulla on kaynyt yksittaisten vierailijoiden 
lisaksi lukuisia ryhmia ja koululuokkia. Esimerkiksi 29.9.2021 jarjestetylla yleisoretkella oli 70
osallistujaa. Polun FB- ja IG -sivustoilla on 1.3.–1.12.2021 valisena aikana ollut kavijoita 
yhteensa 14 038 henkiloa (FB-sivun kattavuus 13 322 henkiloa ja IG-sivun kattavuus 716 
henkiloa). 

Valokuvanayttely Munkkulla – helmi keskella kylaa – en parla mitt i byn oli esilla kirjastotalo 
Fyyrin Porkkala-salissa 3.–27.11.2021. Fyyrin kavijaseurannan mukaan 
kokonaiskavijamaarat kirjastossa olivat nayttelyn aikana seuraavat: viikolla 44 kavijoita oli 
4814, viikolla 45 5634 ja viikolla 47 5091. Nayttelyn vieraskirjaan saatiin noin 560 nimea. 
Arviomme mukaan noin kolmannes nayttelyn kavijoista kirjoitti nimensa vieraskirjaan, joten 
nayttelyn kokonaiskavijamaara oli noin 1600 henkiloa. 

Kirkkonummen Sanomissa oli vuoden aikana useita juttuja Munkinpolusta ja 
valokuvanayttelysta. Myos viisykkonen.fi -verkkolehti julkaisi useita Munkkullaa koskevia 
uutisia, jotka nousivat vuoden 2021 luetuimpien uutisten joukkoon. 

Hankkeen saatiin avustusta Suomen luonnonsuojelun ja Herlinin saatioilta.

https://emuseo.fi/kirkkonummitarinat


Hallitus 2021

Puheenjohtaja Laura Rasanen  
varapuheenjohtaja Merja Talvela 
sihteeri ja taloudenhoitaja Riitta Hukkanen 

jäsenet
Riku Cajander, Sofia Koistinen,  Katriina Kononen, Nico Niemenmaa, Eetu Paljakka, Pertti 
Panula, Arja-Leena Toivola, Teija Virtamo-Tiiska 

varajäsenet
Tarja Ketola, Paivi Kujasalo, Leena Outinen, Mira Makela

Hallitus kokoontui 2 kertaa etana, kerran lahikokouksena ja lisaksi sahkoisten viestien vaihto
oli aktiivista.

Kaavalausunnot
31.5.2021 Lausunto Kolabackenin asemakaavan luonnoksesta
4.6.2021 Lausunto Kvisin ja Pohjois-Jorvaksen asemakaavaehdotuksista   

27.10.2021 Lausunto Mustikkarinteen asemakaavaehdotuksesta

31.10.2021 Lausunto kuntakeskuksen 2. vaiheen osayleiskaavaehdotuksesta

16.12.2021 Lausunto lantisen Gesterbyn asemakaavaehdotuksesta   

Kannanotot ja tiedotteet
20.5.2021 Ehdokkailta kyseltiin metsien ja luonnon merkityksesta

Kysyimme kuntavaaliehdokkailta asenteista kunnan omistamien metsien kayttoon seka 
kaavoitukseen. Ryhmien valilla ja osin myos niiden sisalla on suurta vaihtelua metsien ja 
asukkaiden luonnonlaheisyyden tarpeen arvostuksessa. 

Metsäsuunnitelman lausunto, oikaisupyyntö ja valitus

29.5.2021 Lausunto metsanhoitotoiden toimenpideohjelmaluonnoksesta
15.2.2021 Lausunto Kirkkonummen metsanhoitotoiden toimenpideohjelmasta, 
11.5 2021 Oikaisuvaatimus yhdyskuntatekniikan lautakunnan paatokseen 
toimenpideohjelmasta 2021.
29.7.2021 KYY valitti metsanhoitosuunnitelmapaatoksesta Helsingin hallinto-oikeuteen. 

Valitusperusteena mm metsastrategian ja -suunnitelman vastaisuus seka paatoksen 
perustelemattomuus. 

● KYY:n     valitus hallinto-oikeudelle   29.7.2021
● KYY:n   vastaselitys hallinto-oikeudelle   12.11.2021.

https://www.sll.fi/kirkkonummi/vastaselitys-kyy-hho-netti/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/valitus-hho-netti/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/05/20/kirkkonummen-metsanhoitotoiden-toimenpideohjelmasta-on-paatetty-vastoin-metsasuunnitelmaa/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/05/20/kirkkonummen-metsanhoitotoiden-toimenpideohjelmasta-on-paatetty-vastoin-metsasuunnitelmaa/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/02/15/lausunto-metsanhoitotoiden-toimenpideohjelmaluonnoksesta/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/05/29/kuntavaaviehdokkaat-metsista/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2022/03/19/lausunto-lantisen-gesterbyn-asemakaavaehdotuksesta/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/10/31/lausunto-kuntakeskuksen-2-vaiheen-osayleiskaavaehdotuksesta/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/10/27/lausunto-mustikkarinteen-asemakaavaehdotuksesta/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2022/03/19/lausunto-kvisin-ja-pohjois-jorvaksen-asemakaavaehdotuksista/
https://www.sll.fi/kirkkonummi/2021/05/31/lausunto-kolabackenin-kaavasta/



