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Asia: Mielipide Finnoonkartanonkaarteen asemakaavasta ja asemakaavan muutoksesta

Mielipiteen lausuu Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens 
Ornitologiska Förening Tringa ry (rek.nro 116.353, 2104 jäsentä vuoden 2011 alussa). Tringa ry:n 
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).  

Tringa ry on tutustunut Finnoonkartanonkaarteen asemaakaavan ja asemakaavan muutosluonnoksen 
valmisteluaineistoon ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.

Nyt nähtävillä olevan kaavan mukaisella katulinjauksella on mahdollista säilyttää merkittävästi  
enemmän Suomenojan kansainvälisesti arvokkaan lintukosteikon linnustoarvoja voimassa olevaan, 
vuonna 1975 vahvistetun kaavan mukaiseen katulinjaukseen verrattuna. On hienoa, että Espoo 
pyrkii tällä kaavalla turvaamaan alueen luontoarvoja.

Suomenojan lintukosteikko kuuluu kansainvälisesti tärkeisiin IBA-alueisiin (Important Bird Area) 
ja täyttää SPA-Natura-alueen kriteerit. Siksi alueen suunnittelussa on huolellisesti huomioitava 
linnustoarvot ja valittava suunnitelmien vaihtoehdoista se, josta on linnustolle vähiten haittaa. 

Kadun siirtäminen nyt nähtävillä olevan kaavan katulinjauksen mukaiseksi ei yksin riitä turvaamaan 
alueen luontoarvoja. Katu tulee toteuttaa luhta-alueen kohdalta koko luhta-alueen ylittävänä siltana.  
Pitkää siltaratkaisua Suomenlahdentien toteutuksessa on edellyttänyt myös kaupunginhallituksen 
elinkeino- ja kilpailukykyjaosto. Kadun rakentaminen penkereelle tuhoaisi arvokasta lintualuetta  
penkereen alle jäävältä alueelta ja uhkaisi elinympäristön laatua luhdan mahdollisen kuivumisen  
muodossa. Myös toimiva ekologinen yhteys pohjoiseen on turvattavissa ainoastaan siltaratkaisuna. 
Näihin johtopäätöksiin tullaan myös kaavan valmisteluaineistoon kuuluvassa "Suomenlahdentien 
rakentamisen aikaiset vaikutukset ja toteutusaikataulu"-raportissa.    

Kaavaluonnoksessa arvokas lintualue on merkitty S1-merkinnällä (luonnon monimuotoisuuden 
kannalta tärkeä kosteikkoalue). S1-merkinnän sijaan Espoo voisi harkita arvokkaan lintualueen 
osoittamista kaavassa SL- merkinnällä alueen kansainvälisen merkityksen vuoksi.
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Tringa katsoo, että Espoon tulisi edistää tämän kaavan mukaista katulinjausta alueen 
jatkosuunnittelussa ja luopua yli 35 vuotta sitten hyväksytyn asemakaavan linjauksesta, joka 
vaarantaa vakavasti Suomenojan kosteikon linnustoarvot.
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