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Salpausselän luonnonystävät ry:n mielestä Alasenjärven rakentamattomat ranta-alueet tulee
säilyttää virkistysalueina, eikä aikaisempia vahvistettuja yleiskaavoja tai osayleiskaavoja
ilman painavaa syytä saa muuttaa siten, että virkistysaluevarauksia pienennetään tai
muutetaan yhä enemmän rakennettaviksi yksityisiksi alueiksi.
Meitä asukkaita ja luonnonystäviä on petetty, jos jatkuvasti muutetaan entisiä päätöksiä
huonompaan suuntaan ilmastomuutoksen, luonnon köyhtymisen ja yleisen virkistyskäytön
kannalta.
Nyt nähtävänä olevassa kaavaluonnoksessa on huomioitu muinaisrantamuodostumia jonkin
verran (s-1) ja (s-2), mutta koska koko alue on jääkauden aikaisia jäännöksiä (kivikkoa,
silokallioita, siirtolohkareita) ja koska Alasenjärven ranta-alueilla ei ole paljonkaan näin
monipuolisia luontoalueita enää jäljellä lähipuistoina, niin viimeistään nyt olisi jätettävä tämä
aluekokonaisuus virkistysalueeksi, joka on olemassa olevan yleiskaavan mukaisesti
määritelty.
Koko nykyinen luonnontilainen alue ansaitsisi olla vapaana luonto- ja virkistysalueena (VL).
Jos kaavaluonnoksen mukainen toimintakeskus sijoittuu alueen länsiosaan, niin sen ja
Alasenjärven väliin jäävä metsäalue tulee MU-merkinnän sijasta merkitä VL alueeksi, kuten
yleiskaavassa on merkitty! Koko olemassa oleva metsäalue on arvokasta vanhaa metsää,
siellä on runsaasti vanhaa puustoa ja lahopuuta, joten niin VL että MU alueet tulle merkitä
samalla merkinnällä, VL metsäksi, jossa on arvokasta vanhaa metsää.
Hietarannan pohjoispuolinen silokallioalue jyrkänteinen ja maisemineen on hieno muodostuma
ja sellaisena sen tulee olla vähintään suojeltu luonnonmuistomerkkinä. Ko kalliolle ei saa
kaavoittaa tonttialuetta, vaan se tulee jättää osaksi VL aluetta. Alasenjärven ranta-alueen
suunnittelussa ja vesistön suojelussa on ollut tietääksemme se periaate, ettei sinne lisätä
uusia rantatontteja eikä saunoja nykyisten lisäksi. Kolmen omarantaisen tontin kaavoittamista
Hietarantaan on vastoin aikaisempia periaatteita.
Kaavaluonnoksessa ei ole huomioitu alueen kokonaismaisemaa nähtynä kaikilta suunnilta,
läheltä eikä kaukaa. Savontien varsi on esitetty istutettavaksi tontinosaksi. Patakallionkadun
ja Savontien risteysalueen maisemaa ja luontoa isoine puineen on pidettävä samanlaisena
kuin vastakkaisilla puolilla olevia metsiä, verrattavissa Pesäkallion alueeseen ja sieltä hyvä
viher- ja ekoyhteys Alasenjärven rantaan. Ko. metsikkö on tärkeä myös automelua
vaimentamaan Alasenjärvelle ja lähiasutukselle sekä virkistysalueille (VL ja VR).
Hietarannankadun jatkeena tulee olla ulkoilutievaraus, joka jatkuisi Savontien varren

kevyenliikenteen myötä Takkulan uimarannalle jne. Sen mahdollisuutta ei saa Alasenjärven
lähiasukkailta (huom. lapset, vanhukset ym.) hukata.
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