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VIITE:	UUDENKYLÄN	OSAYLEISKAAVALUONNOS	2014	
	
Luontoselvityksen	mukaan	Sammalsillan	alue	on	kansallisesti	arvokas	kosteikkoalue	
lukuisine	erityisesti	suojeltuine	lajeineen,	etenkin	linnustollisesti	hyvin	arvokas	ja	siksi	
ehdolla	BirdLife	Suomen	tutkimushankkeessa	maakunnallisesti	tärkeäksi	lintualueeksi	
(MAALI).	Kaavaluonnoksessa	Sammalsillan	alueen	luonnonarvoja	kuitenkin	pyritään	
edelleen	heikentämään	huomattavasti	mm.	rakentamisella	rantavyöhykkeelle	ja	
yleisesti	vähättelemällä	alueen	ekologista	merkitystä	M‐luokituksella	eikä	
asiaankuuluvalla	SL‐luokituksella.	
	
Yleisten	kielteisten	perustelujen	lisäksi	tässä	muistutuksessa	esitetään	myös	viime	
vuosien	tapausesimerkkejä,	joissa	kansalaisvaikuttaminen	johti	vastaavien	
rakennushankkeiden	raukeamiseen	Sylvöjärven	eteläpäässä.	Rantarakentamiselle	
kielteiset	yleiset	perustelut	pätevät	myös	esitettyjen	uusien	rakennushankkeiden	
kohdalla,	joten	ne	tulee	poistaa	kaavan	jatkokäsittelyssä	karttaan	merkityn	mukaisesti.	
	
Lajistoselvitykset	
	
Ennen	kuin	lopullisia	kaavaratkaisuja	voidaan	tehdä,	on	välttämättä	tehtävä	
lajistoselvitykset	koko	Sylvöjärven	alueella.	Tämä	on		välttämätöntä	ennen	uusien	
rantarakennuspaikkojen	merkitsemistä,	mutta	myös	luonnonsuojelualueiden	rajausten	
ja	muiden	ratkaisujen	tarkentamiseksi.	Lajistoselvitykset	painottuvat	käytännössä	
kevääseen	ja	kesään	2015.	Vasta	niiden	valmistuttua	voidaan	arvioida	esitetyn	ranta‐	ja	
kosteikkorakentamisen	vaikutuksia	tutkimuspohjalta.	Kaavan	luontovaikutusten	
arviointi	on	tässä	katsannossa	vain	mielipide,	mahdollisesti	vielä	ohjattu	sellainen.	
Selvitys	tulee	tehdä	ainakin	seuraavista	lajeista	ja	niiden	suhteesta	esitettyihin	
kaavoitusratkaisuihin:	
	
‐	valkoselkätikka	(vain	viranomaistietoon)	
‐	viitasammakko	(direktiivilaji)	
‐	sudenkorennot	(direktiivilajit)	
‐	saukko	(direktiivilaji)	
‐	muut	linnut	(direktiivi‐	ja	erityiset	lajit)	
‐	mahdolliset	muut	lajit,	esimerkiksi	lepakot.	
	
Ilman	näitä	lajistoselvityksiä	Uudenkylän	osayleiskaavaa	ei	voida	viedä	lainvoimaisesti	
eteenpäin	Sylvöjärven	alueella.	 	
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Sylvöjärven-
Sammalsillan alueen 
luonnonarvokohteet, 
Luontoselvitys 2014. 
 
Kartan numerot viittaavat 
seuraaviin 
kohdekuvauksiin. 
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6.1 Kansallisesti arvokkaat alueet 
 

 

 
Huom. edellä luontodirektiivin (IV) lajit viitasammakko ja saukko ja 
lintudirektiivin (I) laji kurki. 
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6.3. Paikallisesti arvokkaat alueet 
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Kurenojan lehdosta laskee Kurenoja Sammalsillanlahteen Rantametsäsaarekkeen 
eteläreunassa Sammalsillantien vierustaa pitkin: 
 

 

	

	
	
Sylvöjärven-Sammalsillan alue on Nastolan luonnon monimuotoisuuden 
ainutlaatuinen runsaudensarvi arvokkaan Sylvöjärven kulttuurimaisema-alueen 
sydämessä. Uudenkylän osayleiskaava tarjoaa mahdollisuuden ja välineet kaikikien 
asukkaiden löytää perusteellisesti vuosikymmenten aikana tutkittu ja kuvattu 
kokonaisuus, lajissaan tärkein koko pitäjässä.	 	
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Rantarakentaminen	
	
Uutta	rantarakentamista	esitetään	yhä	suorastaan	tolkuttoman	paljon	täysin	vastoin	
vesien‐	ja	luonnonsuojelun	tavoitteita,	mitkä	Nastolan	kunnan	pitäisi	hyvin	tuntea	
nimenomaan	Sylvöjärven	osalta.	Sylvöjärven	eteläpuoliskon	(Sammalsillanlahden)	
länsirantaan,	ns.	Länsiluhdalle	esitetään	kuutta	rakennuspaikkaa	käytännössä	
rakentamiskelvottomalle	kosteikkovyöhykkeelle,	missä	aiempien	kokemusten	
perusteella	epäilyksittä	on	etukäteen	odotettavissa	ylemmän	viranomaisen	kielteinen	
päätös.	Nämä	rakennuspaikat	tulee	poistaa	välittömästi,	sillä	niistä	seuraa	
automaattisesti	pätevin	perustein	kaavavalitus	tarvittaessa	kaikkiin	oikeusasteisiin.	
Myös	ns.	Hautaanrantaan	merkitty	rakennuspaikkaa	(Heinolantie	602)	tulee	poistaa	
samoin	seuraavassa	esitetyin	perustein	kuin	2010	niiden	viereen	aiottu	rakentaminen.	
	
Yleisesti	rantarakentamisen	mitoitusperiaatteissa	otetaan	huomioon	yksinomaan	
maanomistajan	etu	ja	ns.	"tasapuolinen	kohtelu",	mutta	ei	millään	tavoin	luonnonoloista	
johtuvia	ekologisen	kestävyyden	rajoitteita	mitoitukseen.	Suuria	rajoitteita	
Sylvöjärvellä	on	ainakin	kolme:	valmiiksi	huono	vesiensuojelullinen	tila,	järven	
mataluus	ja	siis	vähäinen	vesimäärä	ja	ns.	Hautaan	kapeikon	aiheuttama	huono,	
käytännössä	olematon	vedenkierto	järven	eteläosassa.	
	
Kaksi	jälkimmäistä	tekijää	aiheuttavat	pysyvästi	sen,	että	Sylvöjärven	eteläosa,	ns.	
Sammalsillanlahti	on	kuin	ummikas,	missä	vesi	ei	juuri	pääse	luontaisesti	kiertämään	ja	
vaihtumaan,	ei	lähimainkaan	samalla	tavoin	kuin	pohjoisosassa,	ns.	Immilänlahdella,	
mitä	huuhtelee	kaksi	suurehkoa	jokea,	tuleva	Immilänjoki	ja	lähtevä	Arrajoki.	
Päinvastoin,	Uudenkylän	ja	Pönnölän	peltoaukeilta	ja	sivummaltakin	valtaojat	laskevat	
Sammalsillanlahteen	viljelymaiden	liettynyttä,	ravinteiden	kyllästämää	vettä	läpi	
vuoden,	kesät	talvet,	ei	pelkästään	kevät‐,	kesä‐,	syystulvan	aikaan.	
	
Sammalsillan	alueelle	1960‐luvun	alussa	kaivetut	laskeutusaltaat	ovat	jo	
vuosikymmeniä	sitten	menettäneet	puhdistustehonsa,	mutta	uudesta	
kosteikkorakentamisesta	saadaan	vain	haaveilla	ilman	tarvittavia	lajistoselvityksiä,	ja	
Sylvöjärvi	saastuu	kaiken	aikaa	lisää.	Slummin	asteelle	tihentynyt	huvilarakentaminen	
kaikkine	haittavaikutuksineen	vielä	lisää	kuormitusta,	niin	kuin	hyvin	tiedetään.	
Suljetusta	jätevedenkierrosta	puhuminen	on	pelkkää	hurskastelua.	
	
Kuitenkin	kaavaluonnoksessa	esitetään	lähes	kaikki	uusi	rantarakentaminen	
keskitettäväksi	Sylvöjärven	eteläosaan	ja	siten	lopullisesti	haudataan	vähäisetkin	
mahdollisuudet	parantaa	järven	tilaa.	Ehdotettu	lisärakentaminen	on	ekologisesti	täysin	
kestämätöntä	ja	antaa	ilman	muuta	juridisen	perusteen	oikeusasteissa	poistaa	ko.	
rakennuspaikat.	Valitettavasti	Nastolassa	ei	ole	muuta	tahoa	kuin	Tieokas,	mikä	
uskaltaisi	puuttua	tähän	kaavaluonnoksen	epäilemättä	luonnontaloudelle	kaikkein	
vahingollisimpaan	sisältöön,	koska	kaikkien	muiden	seurojen,	yhdistysten	ym.	suut	on	
tukittu	hyvä	veli‐periaatteella	ja	ne	kulkevat	kunnanviraston	talutusnuorassa.	
	
Kunnan	omistamien	maiden	rakennuspaikat	on	kuitenkin	poistettu	tästä	
kaavaluonnoksesta	Tieokkaan	esittämän	ankaran	mutta	perustellun	arvostelun	
seurauksena	esimerkiksi	Hautaanrannasta:	 	
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Vas.	edelliseen	kaavaluonnokseen	(2013)	merkitty	rakennuspaikka	Hautaanrannan	
luonnonsuojelualueen	pohjoispuolella	kunnanmaalla.	Oik.	samassa	kohdassa	
uusikyläisten	viehättävä	ja	suosittu	uimapaikka	hiekkarantoineen	noin	1939.	
Kokoelma	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	

	
Hautaanmäen	METSO‐luonnonsuojelualueen	täydennys	
	
A	–	Hautaanmäen	täydennys	
	
Nastolan	kunta	omistaa	Sylvöjärven	itärannassa	Hautaanmäessä,	Uudenkylän	ja	
Immilän	rajaa	vasten.	suurehkon	metsäpalstan:	
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	Kiinteistötunnus:		 532‐409‐1‐763		
Nimi:		 KUOPPALA		

	
Tämä	maisemallisesti	merkittävä	palsta,	mikä	käsittää	noin	600	m	Sylvöjärven	rantaa,	
tulee	osayleiskaavassa	määritellä	kokonaisuudessaan	luonnonsuojelualueeksi,	missä	
tulee	turvata	nykyisen	virkistyskäytön	(näköalapaikka	sekä	pienimuotoinen	uima‐	ja	
onkipaikka)	jatkumisen	edellytykset.	Yhdessä	etelänpuoleisen	Koivumäen	palstan	
kanssa	Hautaanmäen	alueella	olisi	näin	1,2	km	pitkä	yhtenäinen	luonnontilainen,	
rakentamaton	maisemakokonaisuus,	mikä		näkyy	kaikkialle	Sylvöjärven	ranta‐alueelle	
ja	Heinolantielle.	
	
Tammikuussa	2012	julkaistun	kunnanmaiden	METSO‐inventoinnin	mukaisesti	
Hautaanmäen	pääosa	onkin	määritelty	luonnonsuojelualueeksi.	Palstan	pohjoisosan	
rantametsä	jäi	kuitenkin	tällöin	vaille	suojelua,	syystä	että	kaavaluonnoksessa	sinne	
esitettiin	rakennuspaikka.	Tieokkaan	vaatimuksesta	tämä	Hautaanrannan	
rakennuspaikka	poistettiin	nykyisestä	kaavauonnoksesta,	minkä	ansiosta	ei	ole	estettä	
laajentaa	luonnonsuojelualue	pohjoiseen	kunnanmaan	rajalle	asti.	Ko.	ranta,	mihin	
laskeutuu	Heinolantieltä	yhä	kuja	rantaan,	on	uusikyläläisten	ikimuistoinen	
uimapaikka,	ilta‐aurinkoinen	ja	rauhallinen	hiekkarantoineen,	nyt	vain	kaislikon	
umpeuttama.	
	
Hautaan	hiekkaranta	oli	aikoinaan	parempi	uimapaikka	kuin	nykyinen	(ja	silloinen)	
uimaranta	kunnalliskodin	luona.	Sinne	laskettiin	jätevedet	suoraan	ja	kylän	isännät	
kävivät	pesemässä	hevosiaan,	vieressä	pyykkirannassa	taas	pestiin	mattopyykkiä.	Vesi	
oli	tavattoman	likaista.	Vähän	tämän	kuvan	paikkaa	edempänä	oli	nykyisen	huvilan	
paikalla	toinen	hyvä	uimaranta,	siinä	kallion	lomassa	pienessä	pohjukassa	
kristallinkirkas	vesi	ja	hiekkapohja.	
	
Rantarakentaminen	luontoselvityksessä	ja	luontovaikutusten	arvioinnissa	
	
Koska	uutta	asiakirjaa	Luontovaikutusten	arviointi	ei	ole	jaettu,	2013‐06‐04	päivätty	
versio	on	voimassa.	Sinänsä	erinomainen	Luontoselvitys	sortuu	rantarakentamisen	
arvioinnissa	(kohta	6.3)	karkeaan	vähättelyyn.	Muuten	ansiokas	tekijä	on	saattanut	
joutua	korkeamman	vaikuttamisen	kohteena	kirjoittamaan	mitä	on	käsketty	kirjoittaa,	
sellainen	on	konsultin	kohtalo.	Muutama	lainaus	puhuu	puolestaan:	
	
"Suunniteltu	rantarakentaminen	keskittyy	pääasiassa	linnustollisesti	arvokkaiden	
alueiden	ulkopuolelle,	joten	rakentamisen	suorat	vaikutukset	jäävät	melko	vähäisiksi.	
Järven	länsirannan	eteläisin	rakennuspaikka	sijoittuu	osittain	linnustollisesti	
arvokkaalle	luhta‐alueelle	ja	pirstoo	osaltaan	yhtenäistä	rantavyöhykettä	ruovikoineen.	
Vaikutukset	kohdistuvat	etupäässä	rantavyöhykkeellä	pesivään	ja	siellä	ruokailevaan	
lajistoon.	Alueelle	sijoittuva	rantakoivikko	on	mm.	vaarantuneen	pikkutikan	ja	
mandollisesti	myös	erittäin	uhanalaisen	valkoselkätikan	ruokailualuetta.	 	
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Lajien	ruokailuympäristöä	menetetään	suunnitellun	rakentamisalueen	osalta,	mutta	
muu	osa	linnustollisesta	arvokkaasta	alueesta	jää	ennalleen.	Vaikutuksia	voi	kohdistua	
myös	ruovikossa	pesivään	lajistoon,	joista	suojelullisesti	arvokkaita	ovat	lintudirektiivin	
liitteen	I	lajit	ruskosuohaukka	ja	kaulushaikara.	Lajien	pesäpaikat	voivat	sijaita	myös	
muissa	osissa	järveä.	Lähialueella	saattaa	pesiä	myös	vaarantuneeksi	luokiteltu	
mustakurkku‐uikku.	Rantarakentamisen	toteutuessa	ruovikossa	pesiville	lajeille	säilyy	
riittävästi	elinympäristöä	muissa	osissa	järveä."	
	
"Epäsuorana	vaikutuksena	rantojen	rakentamisesta	aiheutuu	todennäköisesti	
vesialueen	virkistyskäytön	ja	edelleen	häiriön	lisääntymistä,	joka	voi	heikentää	lintujen	
lisääntymismenestystä	järvialueella.	Arvokkain	pesimälajisto	pesii	ruovikon	suojissa,	
jonne	vesialueen	virkistyskäytön	lisääntymisen	vaikutukset	ulottuvat	lievempinä.	
Suojelullisesti	arvokkaista	lajeista	häiriöstä	voivat	kärsiä	järvellä	mandollisesti	pesivä	
mustakurkku‐uikku	(VU)	sekä	varmasti	pesivät	kaulushaikara	(dir),	ruskosuohaukka	
(dir)	ja	kalatiira	(dir).	Suunniteltu	rantarakentaminen	ei	todennäköisesti	vaaranna	
lajien	esiintymistä	järvialueella,	koska	lajit	ovat	jo	jossain	määrin	tottuneet	
ihmistoimintaan.	Alueella	ei	myöskään	tiettävästi	pesi	lajistoa,	joka	olisi	erityisen	
herkkä	pesimäkauden	aikaiselle	häiriölle	(esim.	kuikka).	Vaikutukset	Sylvöjärven	
pesimälinnustoon	arvioidaan	korkeintaan	kohtalaisiksi.	
	
"Järven	rannoille	suunnitellut	rakennuspaikat	sijoittuvat	pääasiallisesti	niin,	ettei	niistä	
aiheudu	suoria	vaikutuksia	muille	arvokkaille	luontokohteille.	Järven	itärannan	
paikallisesti	arvokkaaksi	arvioitu	lehtoalue	(luontoselvitys:	kohde	22)	säilyy	
nykytilassaan	ja	muodostaa	yhdessä	alueen	pohjoispuolisen	Hautaanmäen	METSO‐
ympäristötukialueen	kanssa	rakentamattoman	metsäaluekokonaisuuden	Sylvöjärven	
itä	rannalle."	
	
"Suunnitellut	rakennuspaikat	heikentävät	hieman	Sylvöjärven	itärannan	pohjois‐
eteläsuuntaista	ekologista	viheryhteyttä,	mutta	vaikutukset	viheyryhteyden	säilymiseen	
maa‐	ja	metsätalousvaltaisella	alueella	arvioidaan	lieviksi."	
	
Näistä	epäröintiä	ja	epäilyksiä	täynnä	olevista	arvioista	voidaan	hyvin	perustellusti	
esittää	myös	poikkeavia	näkemyksiä,	kuten	edellä,	mitkä	todentavat	rantarakentamisen	
peruuttamattomat	haitat	Sylvöjärven–Sammalsillan	alueen	luonnonarvoille.	
	
Ei	ole	vaikea	päätellä,	että	em.	lausunto	on	kirjoitettu	siten	kuin	tilaaja	on	käskenyt	
kirjoittaa.	Tarkoitushakuinen	tulos	on	kuitenkin	enemmän	häpeäksi	tilaajalle	kuin	
kirjoittajalle.	 	
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Rakennettavuuskartta,	Sylvöjärvi,	Sammalsillanlahti	(UOYK	Kaavaselostus	2014).	
Punainen	paksu	viiva:	Rakennettavuus	Tieokas	2014.	

	
Kuvapari	vuodelta	1978	ja	1993	näyttää,	miten	nopeasti	asiat	voivat	muuttua.	
Tämänpäiväisen	tilanteen	jokainen	ja	etenkin	kaavoittaja	voi	itse	käydä	tarkastamassa.	
Vas.	1978	Sammalsillantie	näkyy	selvästi.	Etelästä	laskee	Sammalsillanoja,	minkä	
lietevirtaus	sekoittuu	Sylvöjärven	pohjalietteeseen.	Oik.	1993	etualalla	on	Heinolantie	ja	
Manna	näkyy	vihreäkattoisena	lähellä	Sylvöjärveä.	Sammalsillantien	eteläpuolinen	
koivikko	on	selvästi	kasvanut	ja	sen	lehvästö	estää	jo	tehokkaasti	valon	pääsyä	metsän	
pohjakerrokseen.	Liejuvirtausta	näkyy	nytkin.	Liejua	on	pohjassa	todella	paljon,	
syksyllä	2003	veneen	airon	olisi	helposti	voinut	työntää	upoksiin	paksuun	liejupatjaan	
(vrt.	rakennettavuus!).	Talven	jäljeltä	paistavat	ruskeina	ruoko‐,	kaisla‐	ja	saralautat.	
Kesällä	ne	ovat	veneilijälle	lähes	läpipääsemättömät.	Kuvat	Nastolan	kunnan	arkisto.	
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Kymen	maaseutukeskus	tutki	2000	Sylvön	kasvillisuutta	ja	ravinnekuormitusta.	
Lainaan	kappaleen	heidän	raportistaan:	”Sylvöjärven	valuma‐alueesta	on	kolmannes	
peltoa,	kuitenkin	järvenrantapeltoa	on	vain	noin	100	metrin	matkalla.	Peltoviljelystä	
tulevien	päästöjen	hoito	onnistuu	parhaiten	laskuojissa,	mutta	näyttää	siltä,	ettei	se	ole	
ollut	tarpeeksi	tehokasta.	Kimmo	Tuikka	Arrajärven	hajakuormitus‐selvityksessä	1990	
kertoo	veden	fosforipitoisuuden	kolminkertaistuvan	siirryttäessä	Immilänjoesta	
Arrajokeen,	ja	että	Sylvöjärven	veden	laatua	on	tarkkailtu	pitkään,	koska	rannalla	
sijaitseva	vanhainkoti	laski	aiemmin	puhdistetut	jätevetensä	järveen.	Nastolan	kunnan	
seurantaraporteissa	on	todettu,	että	Sylvöjärven	fosforipitoisuudet	heilahtelevat	
voimakkaasti	vuodenaikojen	mukaan,	mikä	osoittaa	hajakuormituksen	olevan	
merkittävä	tekijä	Sylvöjärven	rehevöitymiselle.	Samassa	selvityksessä	todetaan	myös,	
että	korkeat	fosforipitoisuudet	ja	suhteellisen	lyhyt	viipymä	Sylvöjärvessä	estävät	
fosforin	sedimentoitumisen	pohjaan,	joten	järvi	”sylkee”	ylimääräisen	fosforin	
Arrajokea	pitkin	Arrajärveen.	Sylvöjärveen	tulee	myös	hajakuormitusta	asutuksesta	ja	
etelärannan	kuormitusta	lisää	alava	maatalousalue.	Lähde:	Sammalsilta‐raportti.	
	
Sylvöjärven–Sammalsillan	alueen	rakennettavuus	
Kuvat	Markku	Sakari	Meriluoto.	
	
Mikäli	maastossa	ei	ole	tullut	käydyksi,	kaavoittajan	kannattaa	viimeistään	nyt	syventyä	
tarkastelemaan	omia	arvioitaan	kriittisesti	seuraavien	kuvien	pohjalta.	Lähtökohta	on	
kolme	ensimmäistä	kuvaa,	joiden	alueella	–	Itäluhdalla	–	ja	kaavoittajan	ja	Tieokkaan	
rakennettavuus	on	0.	Kun	näitä	alueita	verrataan	kolmeen	jälkimmäiseen	kuvaan,	
joiden	alueella	–	Länsiluhdalla	–	kaavoittajan	rakennettavuus	on	0,5	ja	Tieokkaan	
rakennettavuus,	0,	havaitaan	kaavoittajan	esityksen	olevan	kestämätön:	
Sammalsillanlahtea	kiertää	hyvin	samankaltainen	leveä,	erilaisia	
kasvillisuusvyöhykkeitä	sisältävä	luhtavyöhyke,	minkä	rakennettavuus	on	
vuorenvarmasti	0.	Johtopäätös	pitää	taatusti	myös	mahdollisessa	oikeudellisessa	
arvioinnissa,	jos	sellaiseen	on	tarvis	vielä	tämän	jälkeen	mennä.

	
Itäluhta	(avo‐	ja	pensasluhta)	Latometsäsaarekkeesta	Sammalsillanojan	suulle	
(Sammalsilta‐raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0 – TIEOKAS 0. 
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Itäluhta	(avo‐	ja	pensasluhta)	Sammalsillantieltä	Latometsäsaarekkeeseen	
(Sammalsilta‐raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0 – TIEOKAS 0. 
	

	
Itäluhta	(avo‐	ja	pensasluhta)	Latometsäsaarekkeesta	Sammalsillanojan	suulle	
kevättulvassa	(Sammalsilta‐raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0 – TIEOKAS 0. 
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Länsiluhta	(avo‐	ja	pensasluhta)	Rantametsäsaarekkeesta	Mäyrämetsäsaarekkeeseen	
kevättulvassa	(Sammalsilta‐raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0,5 – TIEOKAS 0. 
	

	
Länsiluhta	(avo‐	ja	pensasluhta)	Mäyrämetsäsaarekkesta	Rantametsäsaarekkeeseen	
(Sammalsilta‐raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0,5 – TIEOKAS 0. 
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Länsiluhdan	eteläperukka	(avo‐	ja	pensasluhta)	Sammalsillantien	yläpuolella	
(Sammalsilta‐raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0,5 – TIEOKAS 0. 
	

	
Länsiluhdan	eteläperukka	(koivuluhta)	Rantametsäsaarekkeen	vieressä	(Sammalsilta‐
raportti).	
RAKENNETTAVUUS: UOYK 0 – TIEOKAS 0. 
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RANTARAKENTAMINEN	SYLVÖJÄRVELLÄ	
	
Kaavaluonnoskartta	2013	

	
Tieokkaan	ankaran	kielteinen	lausunto	aiheutti	tähän	luonnokseen	merkittäviä	
muutoksia,	mitkä	korjasivat	luonnolle	ja	ihmisille	tuhoisaa	suunnitelmaa.	
Vuoden	2014	luonnos	kuitenkin	säilytti	ja	jopa	palautti	kelvottomia	aineksia,	kuten	
seuraavasta	ilmenee:	
	 	

POIS 3 

POIS 2 

POIS 3 

RAUENNUT 2004 

RAUENNUT 2010 
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Kaavaluonnoskartta	2014	

	
	 	

2. RAUENNUT 2010 
    POIS RA 

1. POIS A-1 

1. POIS RA 

1. POIS RA 
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Rauenneita	rantarakennushankkeita	Sylvöjärvellä:	
	
1.	LÄNSILUHTA	2004	
	
Uudenkylässä	on	esitetty	asuinrakentamista	Sylvöjärven	eteläosan	länsipuoliskoon	
Sammalsillan	alueelle	ns.	Länsiluhdan	rantaan.	Mahdollinen	rakentaminen	haittaisi	
perinnemaiseman	säilymistä	ja	kehittämistä	sekä	tuhoaisi	merkittäviä	virkistys‐	ja	
luonnonarvoja.	Länsiluhta	on	metsälain	10	§:n	tarkoittama	erityisen	tärkeä	
elinympäristö,	mihin	sisältyy	luhtien	uhanalaisia	luontotyyppejä:	
	

Säädökset	ja	selvitykset	
	
"Rantaluhta	on	metsälain	10	§:n	tarkoittama	erityisen	tärkeä	elinympäristö	
[Meriluoto	Markku	&	Soininen	Timo.	1998.	Metsäluonnon	arvokkaat	
elinympäristöt.	1.	painos.	Metsälehti	Kustannus.	Helsinki]."	
	
"Rantaluhtien	...	erikoisten	ekologisten	olosuhteiden	vuoksi	eliölajistossa	on	
muusta	metsäluonnosta	poikkeavia	piirteitä	ja	niillä	on	usein	suhteellisen	
luonnontilaisena	säilynyttä	puustoa	vanhoine	järeine	ylispuineen,	keloineen	ja	
lahopuineen	(MetsätL	per).	Niiden	ominaispiirteitä	ovat	erityiset	kosteusolot,	
ravinnetilanne	sekä	luonnontilaisen	kaltaisena	säilynyt	puusto	vanhoine	
ylispuineen	tai	kelopuineen	ja	lahopuineen	(MetsäA).	Jos	rantaluhta	ei	täytä	
metsälain	erityisen	tärkeän	elinympäristön	vaatimuksia,	mutta	on	silti	
alueellisesti	tai	paikallisesti	arvokas	elinympäristö,	metsänomistaja	päättää	sen	
ominaispiirteiden	säilyttämisestä	hyvän	metsänhoidon	suositusten	mukaisesti."	
	
Luontotyyppeinä	luhdat	ryhmitellään	avo‐,	pensaikko‐	ja	metsäluhtiin,	joita	
kaikkia	esiintyy	Länsiluhdalla.	Etelä‐Suomessa	kaikki	luhdat	ovat	uhanalaisia	
luontotyyppejä:	metsäluhdat	vaarantuneita	(VU),	pensas‐	ja	avoluhdat	
silmälläpidettäviä	(NT)	[Suomen	luontotyyppien	uhanalaisuus	–	Osat	1	ja	2.	
Suomen	ympäristö	8/2008].	–	Kaikki	tässä	sanottu	koskee	myös	Sammalsillan	
alueen	Itäluhtaa	Sylvöjärven	Sammalsillanlahden	itärannassa.	

	
Sammalsillan	alueen	Länsiluhta	sijaitsee	Sylvöjärven	eteläosan	lounaiskulmassa.	Se	on	
järven	laajin	yhtenäinen	rantaluhta,	monimuotoinen	avo‐,	pensas‐	ja	metsäluhta,	joka	
ulottuu	leveänä	yhtenäisenä	vyöhykkeenä	Sammalsillantieltä	pohjoiseen	noin	1,5	km	
matkan	Toivonojan	kartanolle	asti.	Länsiluhta	on	säilynyt	koko	pituudeltaan	
luonnontilaisena	lukuun	ottamatta	sen	edustalle	ruovikkoon	aikoinaan	kaivettua	ns.	
hengityskanavaa	ja	paria	taitamattomasti	luvitettua	huvilarakennuspaikkaa	
käytännössä	rakennuskelvottomalle	maalle.	Länsiluhtaan	liittyy	pellon	puolella	kaksi	
metsäsaareketta,	eteläosassa	suurehko	ns.	Rantametsäsaareke.	
	
Rantaluhta	on	maa‐	ja	vesiekosysteemin	vaihettumisvyöhyke.	Rantaluhdan	eliöstö	on	
luontomme	monipuolisimpia,	niin	myös	Länsiluhdalla.	Vuotuinen	tulvavaikutus	keväin	
ja	syksyin,	usein	sateisena	kesänäkin,	synnyttää	vyöhykkeisen	kasvillisuuden	ja	siihen	
sitoutuneen	muun	eliöstön	erilaisia	kehitysasteita.	Rantaluhdan	muodostama	
kokonaisuus	on	sangen	herkkä	luonnon	tasapainon	muutoksille.	 	
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Länsiluhta	järven	ja	pellon	sekä	niihin	rajoittuvien	metsäsaarekkeiden	välissä	on	
säilynyt	toistaiseksi	rauhallisena	elinpiirinä	myös	suurille	linnuille.	Länsiluhdalla	
pesivät,	asustavat	tai	ruokailevat	säännöllisesti	muun	muassa	joutsen,	kurki,	
kaulushaikara	ja	ruskosuohaukka.	Luhtaranta	tarjoaa	myös	muuton	aikana	rauhallisen	
levähdyspaikan	esimerkiksi	aroille	hanhilajeille	ja	lukuisille	sorsalintulajeille.	
Länsiluhdalla	on	yhä	merkitystä	myös	kalojen	kutualueena.	
	
Esitetty	asuinrakentaminen	Länsiluhdan	rantaan	vaatisi	suorastaan	epätoivoisen	
mittavat	leveän	ruovikkovyöhykkeen	raivaus‐,	kaivu‐,	ruoppaus‐,	läjitys‐	ja	
pengerrystyöt.	Ne	huonontaisivat	ennestäänkin	kriittistä	Sylvöjärven	veden	tilaa	
sekoittamalla	ja	samentamalla	usean	metrin	paksuista	muta‐	ja	savipohjaa,	mikä	
vaikutus	ulottuisi	koko	järvialueelle.	Lisäksi	rantarakentaminen	häiriövaikutuksineen	
katkaisisi	täydellisesti	eliöiden	kulku‐	ja	leviämistien,	tärkeän	ekologisen	yhteyden	
Länsiluhdan	pituussuunnassa,	mikä	heikentäisi	huomattavasti	koko	Sammalsillan	
alueen	luonnonarvoja.	Suljettu	yksityisalue	keskellä	rantaluhtaa	estäisi	myös	kaiken	
virkistyskäytön,	minkä	painopiste	on	vuosikymmenet	ollut	pitkäjänteisessä	eliöstön	
havainnoinnissa.	Kalojen	kutualueena	Länsiluhta	menettäisi	tärkeää	arvoaan.	
	
Rantaan	rakentaminen	muuttaisi	ja	suorastaan	tuhoaisi	laajalti	näkyvällä	tavalla	
Sammalsillan	perinnemaiseman	arvoja,	joita	viime	vuosina	on	pyritty	tarmokkaasti	
palauttamaan	ja	kehittämään	laajassa	yhteistyössä.	Rakennukset	rannassa	olisivat	
väistämättä	alttiita	tulvavaikutukselle,	mistä	viime	vuosienkin	yllätysten	eri	puolilla	
maata	pitäisi	varoittaa.	Tulvasuojelun	vuoksi	rakennukset	rannassa	sangen	alavalla	
maalla	pitäisi	nostaa	niin	korkealle	pengermälle,	että	maiseman	luonne	muuttuisi	
täydellisesti.	Järven	nimi	"Sylvö"	tarkoittaa	"tulvivaa",	joten	kautta	aikain	on	tiedetty	
järven	alttius	tulville.	Useana	vuonna	esimerkiksi	runsaiden	syyssateiden	nostama	
tulvavesi	on	jäätynyt	rannoille	laajalti	koko	talveksi.	
	
Alava	kohdealue	ei	kerta	kaikkiaan	sovellu	asuinrakentamiseen,	eikä	mitään	
rakennuslupia	tulisi	myöntää	säädösten	tarkoittamalle	200	m	rantavyöhykkeelle	jo	
pelkästään	tällä	perusteella.	Lisäksi	Sylvöjärven	rannat	on	jo	rakennetty	niin	täyteen,	
ettei	järvi,	minkä	vesitalous	tarvitsisi	tehokkaita	kunnostustoimia,	siedä	enää	yhtään	
lisää	rantarakentamista.	
	
Yhteenvetona	kaavaluonnoksessa	esitetty	lisärakentamissuunnitelma	on	kaikilta	
keskeisiltä	osiltaan	ristiriidassa	Sylvöjärven	vesiensuojelun	ja	Sammalsillan	alueen	
luonnonarvojen	kehittämisen	kanssa.	Suorastaan	käsittämätön,	törkeä	ja	ehdottomasti	
oikeuskäsittelyyn	johtava	on	edellisen	luonnoksen	jälkeen	Länsiluhdalle	ilmestynyt	A1‐
merkintä	neljästä	rakennuksesta	rantasaunoineen:	
	
"Erillispientalojen	alue	A‐1	
	
Alueelle	voidaan	rakentaa	erillispientaloja	ja	niihin	liittyviä	talousrakennuksia	sekä	
palveluja	ja	ympäristöä	häiritsemättömiä	työtiloja.	Kullekin	rakennuspaikalle	saa	
sijoittaa	yhden	asunnon	pientalon	ja	talousrakennuksia.	Rakennusten	
enimmäislukumäärä	on	neljä.	Rakennusoikeus	on	enintään	7	%	rakennuspaikan	pinta‐
alasta,	rantaan	rajoittuvalla	rakennuspaikalla	kuitenkin	enintään	300	k‐m².	
Muodostettavan	uuden	rakennuspaikan	vähimmäispintaala	on	4000	m2." 
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Rakentamissuunnitelma	–	yhteensä	peräti	kuusi	rakennuspaikkaa	–	on	arvioitava	
kokonaan	uudelleen	painottaen	kestävän	kehityksen	arvoja	eikä	yksinomaan	soveltaen	
maanmittaustekniikan	lupamitoituksia.	Kaavan	laatijalta	näyttää	täydellisesti	puuttuvan	
alkeellisinkin	luonnontieteellinen	asiantuntemus.	Nastolan	kunta	pitää	velvoittaa	
tuntemaan	julkisviranomaisen	juridinen	vastuu,	vastuu	luonnonsuojelusta	ja	
ympäristönhoidosta	sekä	vastuu	asukkaiden	hyvinvoinnista	ja	–	jos	ei	muu	auta	–	
oikeusteitse	määrätä	poistamaan	karttaan	merkityt	rakennuspaikat	kaavaluonnoksesta.	
(Rakennushanke	raukesi	2004.	Samat	perustelut	pätevät	yhä	2014).	
	
2.	Hautaanranta	2010,	tila	Kaislaranta	(Heinolantie	602)	
	
Rakennuspaikkana	Heinolantie	602:n	kiinteistöllä	on	suuria	maisemallisia	ja	teknisiä	
ongelmia.	Kiinteistö	ei	sovellu	rakentamiseen	eikä	täytä	rantarakentamisen	edellytyksiä	
Kallioperän	topografia	johtaa	siihen,	että	kaikki	sadevedet	ohjautuvat	
naapurikiinteistön	Heinolantie	600	suuntaan.	Kallion	peitteestä	osa	on	jo	kuorittu	pois	
ja	jäljellä	on	vain	n.	0,5‐2	m	pintamaata,	mistä	johtuen	valumat	ovat	suuria	ja	erittäin	
nopeita.	Tähän	ympäristöön	ei	jätevesijärjestelmien	rakentaminen	onnistu.	
Naapurikiinteistön	600	kaivo	sijaitsee	juuri	tällä	valuma‐alueella	n.	15	m	kiinteistön	
Heinolantie	602	rajasta.	Korkeuserot	ovat	erittäin	suuret,	joten	rakennusten	
sijoittaminen	suhteessa	naapurikiinteistön	rakennuskantaan	ja	erityisesti	
järvimaisemaan	on	ongelmallista.	Rannan	ilmiselvä	laajamittainen	ruoppaustarve	
aiheuttaa	väistämättömiä	ymparistövaurioita.	Kiinteistön	Heinolantie	602	omistajan	
aiemmat	brutaalit	toimet	tuntien	hän	varmaan	suunnittelee	kallion	louhintaa	
saadakseen	rakennustilaa	–	edellisessä	yrityksessään	maanomistaja	toimi	koko	ajan	
kuin	mikään	lainsäädäntö	ei	koskisi	häntä.	Louhintaa	kapeassa	järvimaisemassa	ei	tule	
sallia	missään	tapauksessa,	vaan	rakennuspaikka	tulee	poistaa	kaavaluonnoksesta	nyt	
kuten	rakennuslupahakemus	hylättiin	2010	ja	ja	jättää	avohakattu	tontti	palautumaan	
metsätalouden	maaksi.	Ratkaisun	pohjaksi	on	syytä	tuntea	asian	käsittelyn	aiemmat	
vaiheet	seuraavasta.	

	
Kaislaranta,	Heinolantie	602,	Sylvöjärven	rantamaisemassa	korkealla	jyrkällä	kalliolla.	
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HEINOLANTIE 602 
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TIETOAINEISTOT 
 
http://www.tieokas.fi/Hautaanrannan%20rakennushankkeet.pdf 
 
EDELLISEEN LIITTYVÄT: 
 
SAMMALSILLAN LUONNONSUOJELUALUE 
http://www.tieokas.fi/Sammalsillan_luonnonsuojelualue.pdf 
 
SYLVÖJÄRVEN KULTTUURIMAISEMA-ALUE 
http://www.tieokas.fi/Kulttuurimaisema-alue.pdf 
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VAATIMUS	HAUTAANMÄEN	LUONNONSUOJELUALUEEN	LAAJENTAMISESTA	
	

	
Kartta:	Hautaanmäen	luonnonsuojelualueen	laajennus	kahdessa	osassa	nykyisen	ls‐
alueen	molemmin	puolin.	
	
Sylvöjärvellä	Nastolan	kunta	on	aiemmin	myöntänyt	ja	yrittää	vielä	nytkin	
kaavaluonnoksessa	sallia	huvilarakentamista	yli	kestävän	kehityksen	kaikkien	rajojen	
ainoana	tavoitteena	kasvattaa	kunnan	verotuloja.	Rantakaavoituksen	mitoitusnormit	on	
ylitetty	rankasti	jo	aikaa	sitten.	Tuloksena	on	luonnolle,	maisemalle	ja	ihmisille	karmeaa	
huvilaslummia	eri	puolilla	Sylvöjärveä,	mikä	kuitenkin	on	Nastolan	järvistä	ekologisesti	
kaikkein	haavoittuvin	ylirakentamisen	seurauksille.	 	



30 
 

Holtittoman	rakennuslupakäytännön	virheet	korostuvat	ja	uhkaavat	vain	lisääntyä	
etenkin	järven	arimmissa	kohdissa,	Sammalsillanlahden	rannoilla	ja	Hautaan	
kapeikossa,	näkyvimmin	sen	pohjois‐	ja	länsirannassa.	Niitä	saartaa	jo	nyt	katkeamaton	
huvilaketju,	mikä	muistuttaa	suunnittelematonta	siirtolapuutarhamökkikylää.	Toisaalta	
länsirannassa	on	valtakunnallisesti	arvokas	Toivonojan	kartanon	kulttuurimaisema,	
mihin	virherakentamisen	näkymä	törmää	rajusti.	
	
Nastolan	kunta	on	Tieokkaan	vaatimuksesta	perustanut	Hautaanmäen	
luonnonsuojelualueen	pieneen	osaan	luonnon	ja	maiseman	arvoiltaan	merkittävää	
vuosisataista	kulttuurimaisemaa	Sylvöjärven	itärannassa,	missä	keskiaikainen	
Heinolantie	ja	Sylvöjärvi	kohtaavat	eräässä	pitäjän	upeimmista	luonnonympäristöistä:	
	

Sylvöjärven	maisematie	
	
.....	
Uudenkylän	peltojen	jälkeen	Heinolantie	sukeltaa	metsäisen	mäkimaan	viileään	
varjoon.	Korkean	Mustakallion	ylikalteva	tumma	kylki	melkein	pelottaa.	Sylvöjärven	
puolimatkassa	Uudenkylän	ja	Immilän	rajalla	Heinolantie	nousee	jyrkästi	
Hautaanmäen	kalliolle.	Luonnontilaisen	kaltaisen,	suojelun	arvoisen	metsän	ja	
kauniin	näköalapaikan	kaikkine	mahdollisuuksineen	omistaa	Nastolan	kunta.	
Yllättävän	korkealta	kalliolta	kukkulalta	honkien	lomasta	näkyy	Sylvöjärven	
kapeikon	yli	Toivonojan	kartanon	valtakunnallisesti	merkittävä	kulttuurimaisema.	
Hautaanmäen	rehevissä	reunametsissä	kukoistavat	keväiset	valkovuokot	
vuokkovyöhykkeen	pohjoisrajoilla.	Niiden	perään	varjoisen	kuusikkomaan	täyttää	
valkea	matto	uudelleen,	kun	käenkaali	kukkii.	Kevään	1918	tapahtumissa	
Hautaanmäkeen	ammuttiin	Arrajoen	kartanon	isännöitsijä	ja	metsänvartija.	
.....	
http://www.tieokas.fi/KULTTUURIMAISEMA.pdf	

	
Vähimpänä	korjauksena	tasapainottamaan	luonnon	ja	maiseman	tehtyjä	ja	uhkaavia	
vaurioita	Nastolan	kunnan	tulee	yhteistyössä	luonnonhoidon	asiantuntijoiden	(Lahden	
seudun	ympäristöpalvelut	ja	ja	Tieokas)	kanssa	rajata	luonnonsuojelualueeksi	oma	
palstansa,	vanha	metsä	Hautaanmäen	pohjoisosassa	–	minkä	huvilarakentamisen	
Tieokas	siis	torjui	–,	ja	neuvotella	esimerkiksi	METSO‐luonnonsuojelualueen	
perustamisesta	Hautaanmäen	eteläosaan	Koivumäen	ja	Kaislarannan	(Heinolantie	602)	
tiloille.	Edellinen	on	biologisesti	arvokas	vanhan	metsän	alue	ja	jälkimmäinen	
rakennuskelvoton	tontti	(vrt.	edellä),	mikä	toimisi	luonnonsuojelualueen	välirajana.	
	
Osallistuminen	
	
Allekirjoittanut	asiantuntijayritys	Tieokas	osallistuu	jatkossakin	tiiviisti	Uudenkylän	
osayleiskaavan	laadintaan.	Tärkeää	on	keskustelun	käyminen	etenkin	kunnan	
omistamien	rantamaiden	käytöstä	Sylvöjärven–Sammalsillan	alueella.	Verrokkina	voi	
toimia	suunniteltu	10	M€	kustannus	Uudenkylän	neljän	koulun	(Uusikylä,	Kanerva,	
Männistö	ja	Rakokivi)	purkamisesta	ja	uuden	koulun	rakentamisesta	niiden	
korvikkeeksi.	Tätä	hanketta	ei	paljon	paikkaa	muutaman	arvokkaankaan	rantatontin	
myynti	–	mammuttilaina	jää	tulevan	kuntahallinnon	–	eli	Uudenkylän	asukkaiden	–	
maksettavaksi.	Tämä	kaavapeli	pitää	keskustella	ajoissa	auki	kaikkine	seurauksineen.



31 
 

Yleisesti	tulee	osapuolten	tiedostaa	kaavoittajan	ristiriitaiset	näkemykset:	
yleiskaavoituksessa	sanotaan	asian	olevan	liian	vähäinen	merkittäväksi,	mutta	
asemakaavoituksessa	kysytään,	miksi	asiaa	ei	ole	merkitty	yleiskaavaan.	
	
	
	 Ystävällisin	tervehdyksin	
	 Tieokas	
	 Markku	Sakari	Meriluoto	
	 metsänhoitaja,	erityisasiantuntija	
	

	

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________	
	

   				–	itsenäinen,	riippumaton	ja	puolueeton	asiantuntijayritys	ja	rekisteröity	tavaramerkki. 
®  


