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Asia: Mielipide Östersundomin yhteisen yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Mielipiteen jättää 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).

 

Natura-alueiden suojeluperusteet ja Natura-alueiden väliset yhteydet – reunaehdoista 
tärkeimmät

Kaava-alue on tunnetusti monella tavalla tärkeä luonnonsuojelun kannalta. Euroopan Unionin 
luontodirektiivin 6. artiklan kuvaama prosessi määrittelee rajat toiminnoille Natura-alueiden  
vaikutusalueella. Östersundomin alueen voimakas kehittäminen tietää vääjäämättä Natura-alueiden  
heikentämistä. Natura-arviointi on hyvin keskeinen selvitys- ja arviointiprosessi, joka edellyttää 
laajoja selvityksiä ja tutkijatason asiantuntemusta. Natura-arviointi on EU:n komission ohjeistuksen 
mukaan esimerkisi YVA-lain mukaisia arviointeja vaativampi. Natura-arvioinnin vaatimustasoon 
nähden OAS:n kirjaus on riittämätön. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta tulisi käydä 
vähintään ilmi, miten asiantuntijatahoja, kuten Tringa ry:tä osallistetaan vaikutusten arviointien  
tekemiseen. Tringalla asiantuntemusta suunnittelualueelle jäävien lukuisten 
linnustonsuojelualueiden suhteen.
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On jo prosessin alkuvaiheessa huomioitava, että osa Natura-alueiden suojeluperusteena olevista 
lintulajeista käyttää ja ovat suoraan riippuvaisia ympäröivistä alueista. Tällaisia ovat mm. kehrääjä,  
pyy ja ruisrääkkä, joiden elinpiirien selvittäminen vaatii huolellista suunnittelua ja laajamittaisia  
maastotöitä. Nämä on tehtävä ennen kuin maankäyttöä muuttavia toimenpiteitä pystytään 
esittämään. Suurin haaste on kuitenkin se, miten pyy säilyy Mustavuoren-Kasabergetin alueella. 
Viheryhteys on jo nykyään hyvin kapea. Lainsäädäntö kuitenkin korostaa Natura-alueiden yhteyden 
säilyttämistä. Täysin perusteltu tavoite on parantaa nykyistä ekologista yhteyttä metsittämällä  
peltoja pullonkaula-alueilla.

Asukasmäärätavoitteiden on oltava laillisia

Östersundomin kehitysalueen asukasmäärän tavoite (50000-80000), ei perustu lainsäädännön 
edellyttämiin selvityksiin. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa kunnallispoliittinen kilpailu  
asuntorakentamisesta on nostettu yleisen edun ja lain säädösten ohi. Vaadimme että Östersundomin 
alueen suunnittelussa edetään tarkasti noudattaen EU.n luontodirektiivin tarkoittamaa prosessia ja  
noudattaen maankäyttö- ja rakennuslain mukaista kaavatasojen järjestelmää. 
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