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Asia: Mielipide Kivinokan osayleiskaavan suunnittelun lähtökohdista ja osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmasta

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 Kivinokan osayleiskaavan valmisteluaineistoon ja lausuu siitä 
mielipiteenään seuraavaa:

Kaava-alue on luonnonsuojelun kannalta erityisen merkittävä. Kivinokan niemi rajoittuu osittain  
Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen. Natura-alue on kuitenkin jostakin syystä rajattu 
suppeammaksi kuin kansainvälisesti tärkeä, vastaava IBA-lintualue.  Kivinokan metsä on erityisesti 
metsälinnustolle tärkeä kohde, joka kuuluu Vanhankaupunginlahden – Viikin kansainvälisesti 
tärkeän lintualueen (IBA, Important Bird Area) rajaukseen (IBA-alueen rajaus liitteenä). Metsä 
turvaa myös osaltaan Natura-alueeseen kuuluvan Saunalahden säilymisen rauhallisena ja on 
linnustollisen arvonsa lisäksi myös kasvistollisesti arvokas (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005).

Liitteenä olevan rajauksen mukainen alue on kansainvälisen merkityksensä lisäksi valtakunnallisesti  
tärkeä (FINIBA) pesimä- tai muutonaikainen levähdysalue 7 eri lintulajille ja maakunnallisesti  
tärkeä (MAALI) peräti 15:stä alueella pesivälle tai levähtävälle lintulajille.

Tringa ry katsoo, että kaava-alueella ja sen lähialueilla olevien huomattavien luontoarvojensa  
vuoksi Kivinokan suunnittelun ensisijaisena periaatteena tulee olla näiden arvojen turvaaminen. 
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Kivinokan osayleiskaavan osallistumis-arviointisuunnitelmassa mainittu luonnonsuojelulain 65 §:n 
mukainen arviointi tulee toteuttaa niin, että kaavan vaikutukset Vanhankaupunginlahden lintuvesi  
-nimisen Natura-alueen luonnonarvoihin yhdessä muiden näihin arvoihin vaikuttavien hankkeiden 
ja suunnitelmien kanssa, mukaanlukien jo toteutuneet hankkeet. 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan kaavatyön valmisteluvaiheessa on tarkoituksena 
valmistella periaatteellisia vaihtoehtoja, joita osalliset pääsevät arvioimaan ja jonka jälkeen  
laaditaan kaavaluonnos. Edelleen OAS:n mukaan vaihtoehdoista on tarkoitus tehdä toisistaan 
poikkeavia. Tringa katsoo, että vaihtoehtojen laatiminen ja nähtäville asettaminen on kannatettavaa.  
Vaikka vaihtoehdoista on tarkoitus tehdä toisistaan poikkeavia, tulee kaikkien vaihtoehtojen turvata  
alueen merkittävät luontoarvot.    

Kivinokan vanha metsä, joka sisältyy IBA-alueen rajaukseen, tulee huomattavien luontoarvojensa 
vuoksi liittää luonnonsuojelualueeseen, kuten myös Vanhankaupunginlahden lintuveden hoito- ja 
käyttösuunnitelmassa (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005) ehdotetaan. Kaavassa tämä tarkoittaa 
SL-varausmerkintää. 

Kivinokan metsän lisäksi myös muut Kivinokan pohjoispuolen rannat on säilytettävä puustoisina. 
Vanhankaupunginlahden lintuvesi on säilynyt, keskeisestä sijainnistaan huolimatta, linnustollisesti  
arvokkaana kohteena pitkälti rauhallisuutensa vuoksi (ei juuri veneliikennettä, polut syrjässä 
rannalta) (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2005). Linnuille tärkeä alue ei pääty Natura-alueen 
rajaan vaan jatkuu Kivinokan pohjoisrannalla oheisen IBA-rajauksen mukaan ja myös näiden 
rantojen maankäytössä tulee huomioida vesialueen merkitys linnustolle.    

Ilmastonmuutoksen torjunnan vaatiman kaupunkirakenteen tiivistäminen on mahdollista myös 
rakentamatta Helsingin kaikista tärkeimpien luontoalueita, joihin Kivinokkakin kiistatta kuuluu  
osana Viikin-Vanhankaupunginlahden luontoaluetta. 

Pyydämme Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastoa lisäämään Tringa ry:n Kivinokan osayleiskaavan 
osallisten listalle. 

Helsingissä 2. päivänä joulukuuta 2011
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Laajalahden-Vanhankaupunginlahden-Viikin IBA-alueen tiedot löytyvät BirdLife Internationalin  
www-sivuilta osoitteesta:
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1302

Laajalahden-Viikin FINIBA-alueen tiedot löytyvät BirdLife Suomen www-sivuilta osoitteesta:
http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/finiba-21-alueet.shtml#210247

Viikin-Vanhankaupunginlahden MAALI-alueen tiedot löytyvät Tringa ry:n kotisivuilta osoitteesta:
http://www.tringa.fi/fi/pollo.html#Viikki-Vanhankaupunginlahti
 

Liitteet:

Vanhankaupunginlahden IBA-alueen rajaus (1:20 000)

Lähteet:

Ympäristösuunnittelu Enviro Oy (2005) Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -alueen 
hoito- ja käyttösuunnitelma.

3

http://www.tringa.fi/fi/pollo.html#Viikki-Vanhankaupunginlahti
http://www.birdlife.fi/suojelu/paikat/finiba/finiba-21-alueet.shtml#210247
http://www.birdlife.org/datazone/sitefactsheet.php?id=1302

