Vastaus Tarja Eklundin ja 19 muun valtuutetun aloitteeseen Kuusijärven metsien suojelusta
VD/4603/00.02.00.03/2017 HP/TL/AL/LL
Tarja Eklund ja 19 muuta valtuutettua ovat jättäneet seuraavan valtuuston työjärjestyksen mukaisen
valtuustoaloitteen:
”Kuusijärven valuma- alueella sijaitsevan T/ET kaavavarauksen poistaminen Vantaan Akselin kaavasta ja
tontin muuttaminen takaisin VL- alueeksi sekä Kuusijärveä ympäröivien ja valuma- alueilla sijaitsevien
metsien ottaminen osaksi Suomi 100 -luonnonsuojelualueohjelmaa.
Kuusijärven valuma-alueeseen kuuluu Koivukylänväylän pohjoispuoleinen T/ET- kortteli Lahdenväylän ja
Lahdentien välissä. Osana teemavuotta Vantaan kaupunki valmistautuu suojelemaan arvometsiään noin
130 hehtaaria. Tähän suunnitelmaan sopisi luontevasti Kuusijärveä ympäröivien metsien suojelu osana
Sipoonkorven porttia, johon reitti kulkee Kuusijärven kautta.
Vantaan suojeltavat hehtaarit ovat vastaus ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön
avaamaan Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan, jossa maanomistajia kannustetaan perustamaan
omalle maalleen luonnonsuojelualueita. Kampanja on osa Suomi 100 -ohjelmaa.
Vantaalla suojeltavaksi suunnitellut kohteet ovat: - Pyymosan metsä, 51,1 ha - Furumossenin
luonnonsuojelualuevaraus sekä Tuomelan tammimetsä, 33,1 ha - Silvolan metsä, 30,9 ha - Tussinkosken
luonnonsuojelualuevaraus ja Tussinkoskenmetsä, 15,5 ha Rauhoituksen valmistelu tapahtuu vuoden 2017
aikana normaalilla menettelyllä ja yhteistyössä kaupunkisuunnittelun ja viheralueyksikön kanssa. Alueet
pysyvät kaupungin omistuksessa ja ovat edelleen käytettävissä sellaiseen ulkoilu- ja muuhun
virkistystoimintaan, joka ei ole ristiriidassa luonnonarvojen säilyttämisen kanssa.
Me allekirjoittaneet edellytämme että Koivukylänväylän pohjoispuoleiselta T/ET tontilta Lahdenväylän ja
Lahdentien välistä poistetaan kaavavaraus T/ET ja tontti muutetaan takaisin VL- alueeksi. Kaupunki myös
lunastaa alueen itselleen sekä ottaa Kuusijärven ympärillä ja valuma- alueilla olevat metsät osaksi Suomi
100 -luonnonsuojelualueohjelmaa.”
Kaupunginvaltuusto päätti (8.5.2017 § 17) ottaa asian käsiteltäväksi ja lähettää valtuustoaloite
kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi. _____
Maankäytön-, ympäristön- ja rakentamisen toimiala toteaa vastauksenaan seuraavaa:
Kyseessä oleva Vantaan Akselin kaavarunko 2 (062400) on palautettu kaupunkisuunnittelulautakunnasta
uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteessa mainitun T/ET korttelin kaavamääräyksistä ja
selostuksesta poistetaan viittaukset linja-autovarikkotoimintaan. Kaavaan ei voida ennen seuraavaa
lautakuntakäsittelyä tehdä muita muutoksia. Käynnissä olevalla yleiskaavakierroksella voidaan alueen
käyttötarkoitusta tarkastella uudelleen. Alue ei ole kokonaan kaupungin omistuksessa.
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Kuusijärven ympäristössä on tunnistettu luontoarvoiltaan arvokkaita metsä- ja kosteikkoalueita, erityisesti
järven itä- ja kaakkoispuolelta. Alueen asemakaavan laadinnan yhtenä lähtökohtana on kehittää aluetta

porttina Sipoonkorpeen. Tällöin myös Kuusijärven ympäristön metsäluonnon ja alueen suojeluarvojen
säilyminen on tärkeää ja otetaan huomioon asemakaavatyössä.
Kaupunginhallitus 25.9.2017 § 21
Maankäytön, rakentamisen ja ympäristön toimialan apulaiskaupunginjohtajan esitys: Päätetään a) antaa
valtuutettu Tarja Eklundille ja 19 muulle aloitteen allekirjoittaneelle valtuutetulle maankäytön,
rakentamisen ja ympäristön toimialan esityksen mukainen kaupunginhallituksen vastaus, ja b) esittää
kaupunginvaltuustolle merkittäväksi kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi. Päätös: Hyväksyttiin esitys.
_____
Kaupunginvaltuusto 9.10.2017
Kaupunginhallituksen esitys: Päätetään merkitä kaupunginhallituksen vastaus tiedoksi.
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