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Luhtajoentie-Havumäentien asemakaava – maastokäynnin ti 13.11. muistio 
 

Maastokäynnillä paikalla: 

• Taneli Heikkilä, Nurmijärven kunta 
• Toni Saastamoinen, Nurmijärven kunta 
• Pia Korteniemi, Nurmijärven kunta 
• Taina Kuparinen, Sitowise 
• Juha Lumme, ELY-keskus 
• Mia Honkanen, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 
• Anu Tyni, Keski-Uudenmaan ympäristökeskus 

 

Muistio 
• Maastokäynnin tarkoituksena oli käydä läpi luontoselvityksessä havaitut luontoarvojen kannalta 

kriittiset paikat ja tarkastella niitä tarkemmin muun muassa sen näkökulmasta, millä reunaehdoilla 
tulee hakea vesilain mukaista lupaa tai poikkeamista liito-oravan suojelusta. Maastokäynti tehtiin 
alueelle, jolla sijaitsee luontoselvityksen mukaan luonnontilainen tai sen kaltainen noro, liito-
oravareviiri, lepakoille soveltuvaa aluetta (luokkaa II sekä III) ja lehtomainen luontotyyppi. Osittain 
alueen metsä täyttää myös Metso-kohteen kriteerit. 

• Maastossa havaittiin noron täyttävän vesilain mukaisen kohteen kriteerit. Jos noron 
luonnontilaisuuteen vaikutetaan (vesitaseen merkittävä muutos tai muutokset uomassa tai sen 
ympäristössä suoja-alueella), tulee hakea vesilain mukainen lupa. Uoman ympäristön suoja-aluetta 
ei määritetty maastossa koko matkalta. 

• Maastossa havaittiin myös liito-oravareviirillä sijaitsevia haaparyhmiä (yhteensä kolme eri 
kohdetta), jotka soveltuisivat liito-oraville. Niistä pohjoisin (kallion vieressä ja eteläisin (noron 
vieressä) koettiin soveltuvimmiksi. Kolmatta ei koettu yhtä hyvin soveltuvaksi liito-oravaa ajatellen. 
Aika ei ollut otollinen liito-oravista kertovien merkkien havainnointiin, eikä niitä löydetty. 
Pohjoisimmasta löydetystä haavasta löytyi liito-oravalle soveltuva kolo. Havainnot on esitetty 
muistion liitteenä olevalla kartalla. Mikäli edellä mainittu pohjoisin ja eteläisin kohde 
ympäristöineen saadaan huomioitua, ei ole tarpeen hakea poikkeamista liito-oravan suojelusta. 
Riittävät etäisyydet tarkasteltiin eteläisimmän kohteen osalta. 

Lisähuomioita varsinaisen maastokäynnin jälkeen 
• Anu Tyni: Noron keskivaiheilla on jakso, jossa uoma ei ole selväpiirteinen, vaan vesi jakautuu 

kosteikkoon laajemmalle alueelle (toisin kuin karttoihin on nyt piirretty). Kosteikko kuuluu osaksi 
vesilain mukaista noroa. 

• Anu: Noron suojavyöhykkeen suosituksena pidetään 20-30 metriä uoman molemmin puolin. Tätä 
rajausta kannattaa tarkentaa maastossa, niin luonnolliset maasto-olosuhteet on mahdollista ottaa 
paremmin huomioon. Esimerkiksi noron alaosalla uoma on jyrkkärinteinen, joten suojavyöhyke on 
järkevää rajata rinteen yläosaan. Keskiosalla rajaus voi taas noudatella kosteikon rajausta. 

 

Muistion liitteenä on alustava katusuunnitelmaluonnos, johon on merkitty myös maastossa havaitut 
kohteet (haavat/haaparyhmät, noro sekä norolle sekä maastossa todetut riittävät suojaetäisyydet). 

Muistion laati Toni Saastamoinen. 
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