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Asia: Muistutus Tankovainio-Broända asemakaavaehdotuksesta 

 

Muistutuksen tekijä: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens 

Ornitologiska Förening Tringa r.y. (rek.nro 116.353, 2104 jäsentä vuoden 2011 alussa). Yhdistyksen 

tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia 

alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen 

ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla). 

 

 

 

KAUPUNKISUUNNITTELULAUTAKUNNALLE 

 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry muistuttaa mainitusta 

asemakaavaehdotuksesta ja pyytää kaupunkia kiinnittämään huomion seuraaviin seikkoihin: 

 

 

1. Yleiskaavan vastaisuus 

 

Yleiskaavan vastaisuuden osalta muistutuksentekijä viittaa aiemmin asiassa lausumaansa. 

 

Kaupungin virkamiehet ovat kertoneet, että yleiskaavan vastaisuudesta on keskusteltu Ely-

keskuksen virkamiesten kanssa eikä Ely-keskuksella ei ole annetun tiedon mukaan huomauttamista 

asiassa. 

 

Maankäyttö- ja rakennuslaissa (MRL) ei ole menettelyä, jossa Ely-keskus voisi antaa poikkeusluvan 

yleiskaavasta poikkeamiseen. Yleiskaavan vastainen asemakaava edellyttää yleiskaavan 

muuttamista. 

 

Kortteleiden 47363-47366 ja niiden pohjoispuolisen kaavan osalta yleiskaavan vastainen 

rakentaminen ei ole luontoarvojen kannalta merkittävää ja asia jätetään tässä vaiheessa maininnan 

varaan. Sen sijaan muu Tankomäen ympärille suunniteltu rakentaminen on erityisten haitallista ja 

yleiskaavan vastaisena sinne ei rakentamista tule sallia.  
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2. Luontoselvitysten laiminlyönti 

 

Kaava-alueella ei ole tehty MRL:n edellyttämiä luontoselvityksiä. Kaupungin viittaukset 

luontoarvoihin perustuvat yleisluonteisiin selvityksiin, jotka ovat myös kauttaaltaan vanhentuneita. 

Asemakaavaa varten ei ole tehty lain edellyttämiä luontoselvityksiä. Korkein hallinto-oikeus on 

useissa päätöksissä todennut, että yksityiskohtaisessa kaavoituksessa tulee toteuttaa 

yksityiskohtaiset luontoselvitykset, kun yleispiirteisemmässä kaavoituksessa yleispiirteisemmät 

selvitykset ovat riittäviä.  

 

Luontoselvitysten puuttuminen on erityisen merkityksellistä Tankomäen ympärille suunnitellun 

rakentamisen osalta, muilta osin suunniteltu rakentaminen ja muut maankäyttö ei tämän hetkisen 

tiedon mukaan ilmeisesti aiheuta merkittäviä kielteisiä muutoksia luontoarvoihin. 

 

 

3. Kaavoitus ja monimuotoisuussuojelusopimuksen tavoitteet ja Nagoyan pöytäkirjan 

tulkintavaikutus 

   

Kaava-alueella Tankomäen ympärillä tuhotaan alkuperäisintä helsinkiläistä luontoympäristöä 

muutaman kymmenen asunnon vuoksi. Metsäsaareke näkyy satoja vuosia vanhoissa kartoissa 

metsäisenä kuten tänäkin päivänä. Aloitteen Tankomäen saamiseksi asuinkäyttöön on tehnyt 

Tankomäen omistava yksityinen maanomistaja, kuolinpesä. Rakentamisen palvelee pääosin 

yksityistä etua. Yleistä etua ja monimuotoisuuden suojelua ei ole kaavoitusprosessissa riittävässä 

määrin arvioitu. 

 

Muistuttaja huomauttaa, että alueen suunnittelussa on otettava yleinen etu paremmin huomion. 

Tankomäen luonto- ja virkistysarvot ovat painavammat verrattaessa niitä rakentamisella 

saavutettavaan vähäiseen lisäasuntokantaan. Helsingin kaupunkirakentamisen kehittyminen ei 

edellytä Tankomäen luontoympäristön ottamista rakennuskäyttöön.  

 

  Euroopan unioni sekä Suomen valtio ovat sitoutuneet kansainväliseen biologista 

monimuotoisuuden suojelua koskevaan sopimukseen. Suomi on voimaansaattanut sopimuksen 

kansallisesti asetuksella (SopS 78/94). Sopimuksen tavoitteena on mm. monimuotoisuuden 

vähenemisen pysäyttäminen ja keskeisenä toteuttamistapana in-situ suojelu ja monimuotoisuuden 

suojelun integroiminen substanssilakeihin.      

 

Monimuotoisuudensuojelusopimuksen tavoitteena oli pysyttää luonnon monimuotoisuuden 

väheneminen vuoteen 2010 mennessä. Euroopan unioni on ilmoittanut epäonnistuneensa 

monimuotoisuuden suojelun tavoitteiden saavuttamisessa. EU on asettanut tavoitteen saavuttamisen 

uudeksi määräajaksi vuoden 2020.      

 

Biologista monimuotoisuudensuojelua koskevan sopimuksen kymmenes osapuolikokous päättyi 

lokakuussa 2010. Kokouksen asiakirjat on saatavissa osoitteesta http://www.cbd.int/cop10/. 

Osapuolikokouksessa päätettiin olennaisista tiukennuksista monimuotoisuuden suojelussa: mm 

suojeltu maa-ala kasvatetaan 17 %:iin ja lopetetaan luontotyyppien häviäminen ja vähintään 

puolitetaan niiden vähenemisvauhti.  

 

    Sopimusvelvoitteiden kansallinen voimaanpano on aloitettava välittömästi, jotta tavoitteet 

voitaisiin saavuttaa vuonna 2020. Monimuotoisuudensuojelusopimus on ollut pitkään osa 

kansallista lainsäädäntöä. Suomen valtio on ilmaissut kantansa yhdessä kansainvälisen yhteisön 

kanssa monimuotoisuuden suojelun tiukentamisesta. Tämä yhteiskunnallinen muutos on otettava 
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välittömästi huomion monimuotoisuuden suojelun merkitystä laajentavasti sekä lakien tulkinnassa 

ja soveltamisessa monimuotoisuudensuojelua edistävästi. 

  Tringa r.y. katsoo, että kaavoituksessa tulee ottaa huomioon mainitut biologista 

monimuotoisuudensuojelua koskevan sopimuksen määräykset ja sen Nagoyan kymmenennen 

osapuolikokouksen pöytäkirjan päätökset kansallisten normien tulkinnassa, yhteisöoikeuden 

edistämisen ja toteuttamisen sekä Suomen kansainvälisten sopimusvelvoitteiden täyttämisen 

kannalta. 

 

Tankomäen kaavoituksessa saavutetut edut suhteessa aiheutuneisiin peruuttamattomiin haittoihin 

ovat niin pienet, että, ottaen huomion edellä mainitut vaatimukset monimuotoisuuden suojelusta, 

intressipunninnan perusteella Tankomäki on jätettävä luonnontilaiseksi alueeksi. 

 

 

Tringa r.y. toivoo kaupungilta perusteltua vastinetta tähän annettuun muistutukseen. Vastine tulee 

toimittaa yhdistyksen osoitteeseen (muistutuksessa ylinnä). 

 

 

 

Helsingissä 14. päivänä helmikuuta 2010 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa 

r.y. 

 

 

 

Mari Pihlajaniemi      Aili Jukarainen 

suojelutoimikunnan pj.     suojelusihteeri 

 

 


