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Asia: Lausunto Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta

Lausunnon antaja: Lausunnon antaa BirdLife Suomen jäsenyhdistys Helsingin Seudun Lintutieteellinen
Yhdistys Tringa r.y. (rek.nro 116.353, 2009 jäsentä vuoden 2008 alussa). Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää ja kehittää lintuharrastusta sekä lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa
lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö
(Uusimaa ja Sipoo Itä-Uudellamaalla).

Yhteystiedot: Tringa ry, Mari Pihlajaniemi suojelusihteeri@tringa.fi.

Itäniityn laakson ehdotettu uusi luonnonsuojelualue on hieno pieni lisä Helsingin suojelualueisiin.

Ihmistoiminnan aiheuttama häiriö alueella tullee voimakkaasti lisääntymään lähialueiden
rakentamisen myötä. On hyvä, ettei alueella tulla sallimaan esimerkiksi kalliokiipeilyä tai muita
maastotapahtumia. Koska alue on pinta-alaltaan pieni, olisi tällaisista tapahtumista aiheutuva häiriö
ja kuluminen todennäköisesti tuhoisaa alueen lajistolle. Kaiken kaikkiaan turhan häiriön
välttämiseen ja virkistyskäytön ohjaamiseen, erityisesti kulkureittien valintaan ja merkitsemiseen,
tulee kiinnittää huomiota. Maapuita on hyvä käyttää apuna kulun ohjaukseen. Hoito- ja
kunnostustoimet olisi hyvä tehdä lintujen pesimäajan ulkopuolella.

Kaikki hoitotoimenpiteet, erityisesti puuston karsinta, tulisi tehdä varovaisesti ja harkiten. Alueella
viihtyvät lintulajit kaipaavat erilaisia ympäristöjä. Joillekin lajeille esimerkiksi elinympäristön
kuusivaltaisuus on tärkeää ja jotkut lajit suosivat kuusta sekapuuston seassa. Hoitotoimenpiteet
pitäisi harkita siten, että ei karsita kuusia liikaa. Alueen hoidossa tulisi siis ottaa huomioon myös
kuusia suosivien lintulajien tarpeet.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainituista lintulajeista pikkutikka ja uuttukyyhky ovat lehtimetsien
lajeja. Harmaapäätikka suosii lehtipuuvaltaista sekametsää. Palokärki, lehtokurppa ja idänuunilintu
suosivat sekametsää, jossa on runsaahkosti havupuita, etenkin kuusia. Etenkin idänuunilinnulle
kuusikko on tärkeää. Hoitotoimenpiteissä tulisikin ottaa huomioon näiden lajien
elinympäristövaatimukset. Alueelle tulisi myös jättää riittävästi lahopuuta. Etenkin pikkutikka
suosii runsaslahopuustoisia lehtimetsiä. Uuttukyyhky ja leppälintu puolestaan tarvitseva
elinympäristössään kolopuita tai sopivia pönttöjä. Leppälintu poikkeaa muista mainituista lajeista
siinä, että se suosii elinympäristönään karumpia mäntykankaita.
On hyvä, että suojelualueella pyritään mahdollisimman luonnonmukaiseen hoitoon ja kehitykseen.
Alueen linnuston kannalta on hyvä, että turhia tai ei niin välttämättömiä toimenpiteitä alueella
vältetään.
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