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Asia: Lausunto ehdotuksesta Hangon kantakaupungin osayleiskaavaksi 

Lausunnon antaja: Lausunnon antaa 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).

Tringa r.y. kiittää lausuntopyynnöstä. Tringa on tutustunut ehdotukseen Hangon kantakaupungin 
osayleiskaavaksi ja lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Tulliniemi

Tringa toteaa Tulliniemen osalta, että kaavaluonnos on tarkentunut ehdotusvaiheesta, eikä 
ehdotuksessa enää osoiteta satamatoimintojen alueita laajennettavaksi Tulliniemen 
linnustonsuojelualueelle. Tringan kaavaluonnosta koskeva lausunto on näiltä osin kiitettävästi  
huomioitu. 

Kaava ei kuitenkaan vieläkään huomioi riittävästi valmisteilla olevaa Tulliniemen 
linnustonsuojelualueen ym. hoito- ja käyttösuunnitelmaa.  

-Kaavaehdotukseen on merkitty polku, joka kulkee lintuaseman poikki. Hoito- ja 
käyttösuunnitelman uusimmassa versiossa polkua ei kuitenkaan ole ja kaavastakin se tulee poistaa.  
Lintuaseman pihassa harjoitetaan lintujen rengastusta ja siksi se tulee rahoittaa ylimääräiseltä  
häiriöltä.

-Valmisteilla olevassa hoito ja käyttösuunnitelmassa Tullirannan puistoa esitetään säilytettäväksi  
luonnontilaisena. Kaavaehdotuksessa ko. puisto on kuitenkin merkitty VL-merkinnällä, joka 
mahdollistaa hakkuut puistossa. Merkintä tulee muuttaa sellaiseksi, joka turvaa puiston säilymisen 
luonnontilaisena (SL-merkintä), kuten valmisteilla olevassa hoito- ja käyttösuunnitelmassa on 
esitetty.  
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Hangon etelälahtien FINIBA- ja maakunnallisesti arvokas lintualue

Kaavaehdotus ei huomioi riittävästi Hangon etelälahtien FINIBA- ja maakunnallisesti tärkeää 
lintualuetta (MAALI). Kyseisellä alueella on valtakunnallista merkitystä kyhmyjoutsenen,  
ristisorsan ja lapasotkan levähdysalueena sekä maakunnallista merkitystä lukuisten lintujen kevät-  
tai syyslevähdys- tai pesimäalueena. 

Tietoa alueen maakunnallisista lintuarvoista löytyy Tringa r.y:n kotisivuilta:
http://www.tringa.fi/fi/pollo.html#Hanko-S-lahdet

tai Tringa-lehden numerosta 4/2010 – 1/2011 (Ellermaa 2010 – 2011). Kyseinen lehti toimitetaan 
Hangon kaavoittajille postitse.

Alueen rajaus löytyy BirdLife Suomen sivuilta osoitteesta:
http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/kartat/210180.jpg

Hangon etelälahtien FINIBA- ja maakunnallisesti tärkeän lintualueen linnustoarvot tulee kaavassa 
turvata osoittamalla alue suojelualuevarausmerkinnällä (SL-1).

Muuta

Kråkuddenin eteläpuoleisella luodolla Gåsörbuktenin pohjukassa pesii naurulokkiyhdyskunta (n.50 
paria 2006). Koska naurulokki on silmälläpidettävä laji, eikä luodolla ole pienen kokonsa vuoksi 
merkitystä virkistyskäytölle Tringa esittää, että luoto merkittäisiin suojelualueeksi. Naurulokilla on  
nk. sateenvarjolaji, jonka kolonian läheisyydestä hyötyvät myös mm. sorsalinnut.

Lopuksi

Hangon kantakaupungin osayleiskaavassa tulee huomioida valmisteilla oleva Tulliniemen 
luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma yllämainituilla tavoin. Hangon etelälahtien  
FINIBA- ja MAALI-alueen arvot tulee turvata osoittamalla alue suojeluvarausmerkinnällä. 

Kaavan muihin määräyksiin tulee lisätä merkintä, että alueen asemakaavoituksessa on huomioitava,  
mitä kaava-alueella voimassa olevat hoito- ja käyttösuunnitelmat edellyttävät.     

Helsingissä 10. päivänä kesäkuuta 2011
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys  —
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y.

Seppo Vuolanto 
puheenjohtaja
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Hangon Tulliniemen ja Bengtsårin hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos 
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