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Asia: Lausunto Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavan ehdotuksesta

Lausunnon antaja: Lausunnon antaa Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry (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 ry kiittää lausuntopyynnöstä. Yhditys on tutustunut Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavan 
ehdotuksen aineistoihin ja lausuu niistä mielipiteenään seuraavaa.

Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavalla on tarkoitus mahdollistaa Espoon jätevedenpuhdistamon 
siirtäminen Suomenojalta Blominmäkeen. Puhdistamon uuden sijaintopaikan osalta Tringa viittaa  
aikaisempaan lausuntoonsa, jossa todetaan, että kaavaluonnos ei huomioi jätevedenpuhdistamon 
ympäristövaikutusten arvioinnin (YVA) tuloksia. Mainittu YVA esittää puhdistamon ensisijaiseksi 
sijaintipaikaksi Suomenojaa ja toissijaiseksi sijaintipaikaksi Sammalvuorta. 3. maakuntakaavan  
ehdotuksessa puhdistamoa ollaan edelleen siirtämässä Suomenojalta Blominmäkeen.

Suomenojan kosteikon linnustorvot ovat merkittävät ja se kuuluu kansainvälisesti arvokkaiden 
lintualueiden verkostoon (IBA, important bird area). Alueen linnustoarvot täyttävät Natura-SPA-
alueen kriteerit ja sen vuoksi aluetta tulee kohdella yhtä huolellisesti kuin Natura-alueita.  
Arviointien tuloksia on näin ollen noudatettava.

Lisäksi puhdistamon sijoittaminen Blominmäkeen uhkaa suunnitellun jätevedenvedenpuhdistamon 
alueen läpi kulkevaa maakunnallisesti merkittävää ekologista yhteyttä, joka yhdistää Espoon 
keskuspuiston ja Näkinmetsän alueita Nuuksion järviylänköön. Blominmäen alueelta löytyy myös 
arvokas Vitmossen-Teirmossenin suoalue sekä merkittäviä määriä luonnonsuojelullisesti arvokkaita 
kangas,- lehto-, ja kalliometsiä.
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Tringa katsoo, että ensisijaisesti puhdistamon tulee jäädä ympäristövaikustusten arvioinnin tulosten 
mukaisesti Suomenojalle. Toinen YVA:n mahdollistama vaihtoehto on Sammalvuori. Huolimatta 
siitä jääkö puhdistamo Suomenojalle vai siirretäänkö se, tulee Espoon ympäristölautakunnan kesällä  
2010 teettämän selvityksen (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy, 2010) mukainen alue osoittaa 
Uudenmaan 3. vaihemaakuntakaavassa SL-merkinnällä ja sen ympäriltä riittävä alue V/luo-
merkinnällä toimimaan puskurivyöhykkeenä ja suojaamaan kosteikon linnustoarvoja 
ihmistoiminnan aiheuttamilta vaikutuksilta luontodirektiivin tarkoittamalla tavalla. Ramsar-
kosteikkojen suojelusopimuksen suositusten perusteella laadittu esitys Suomenojan litukosteikon 
puskurivyöhykkeeksi on lausunnon liitteenä.   
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Liitteet:

Tringa ry: Suomenojan lintualue – ydinalue ja puskurivyöhyke 
1. Ilmakuva
2. Ilmakuvan merkinnät

Lähteet:

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy: Lammi, E. ja Nironen M. 2010: Suomenojan lintualue — 
Säilytettävän alueen rajaaminen linnuston perusteella. 
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