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Asia: Mielipide Itäisen saariston asemakaavan luonnoksesta

Mielipiteen lausuu Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens 
Ornitologiska Förening Tringa ry (rek.nro 116.353, 2186 jäsentä vuoden 2012 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 kiittää mahdollisuudesta lausua Helsingin itäisen saariston asemakaavasta sekä 
mielipiteelle myönnetystä lisäajasta. Tringa ry on tutustunut kaavaluonnoksen aineistoon ja lausuu 
mielipiteenään seuraavaa.

Luontoarvojen selvittäminen

Asemakaavaluonnoksen aineistosta ei selviä minkälaisiin luontoselvityksiin luonnos perustuu. 
Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaava perustuu riittäviin tutkimuksiin ja selvityksiin.  
Mikäli kaavaluonnos on laadittu ennen asianmukaisia luontoselvityksiä on mahdotonta kaikilta osin 
arvioida täyttääkö se maankäyttö- ja rakennuslain vaatimukset luontoarvojen vaalimisesta.    

Tringa ry:n tietojen mukaan Helsingin kaupunkisuunnitteluvirastossa korvataan välillä 
asemakaavojen luontoselvityksiä kaupungin luontotietojärjestelmän tiedoilla.  
Luontotietojärjestelmän asiantuntijoiden, Helsingin ympäristökeskuksen virkamiesten mukaan 
Helsingin luontotietojärjestelmä sisältää epätarkkaa ja osin hyvinkin vanhentunutta tietoa, eikä  
järjestelmän perusteella näin ollen ole mahdollista korvata maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämiä  
selvityksiä. Korkein hallinto-oikeus on useissa ratkaisuissaan todennut, että yksityiskohtaisen 
kaavoituksen tulee perustua yksityiskohtaisiin luontoselvityksiin siinä missä yleispiirteisessä 
kaavoituksessa riittävät yleispiirteiset selvitykset. 
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Maakunnallisesti tärkeän lintualueen huomioiminen

Osa kaava-alueesta kuuluu Kallahdenniemen vedet -nimiseen maakunnallisesti tärkeään 
lintualueeseen (Ellermaa 2010) (alueen rajaus liitteenä). Alueen linnustollinen arvo perustuu 
Kallahdenniemen harjun veden alla muodostamiin matalikkoalueisiin, jotka ovat tärkeitä  
vesilintujen ruokailualueita. Alueella tavataankin keväin syksyin satoja sorsia. Maakunnallista  
merkitystä alueella on silkkiuikun ja kyhmyjoutsenen syyslevähdysalueena sekä lähes 
maakunnallista merkitystä allin, tukkasotkan ja telkän levähdysalueena. Lintualueen rajaus eroaa  
Kallahdenniemen SCI-Natura-alueen rajauksesta.

Kaavaluonnoksessa tärkeää lintualuetta ei ole huomioitu lainkaan. Alueen huomioiminen linnuille  
tärkeänä muutonaikaisena levähdysalueena vaatii ruoppauksen kieltämistä alueella sekä veneilyn 
ohjaamista pois tärkeältä lintualueelta. Sopiva kaavamerkintä maakunnallisesti tärkeälle  
lintualueelle on luonnon monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä alue – luo. Tärkeän lintualueen 
huomioiminen korostuu entisestään, kun kaavalla tavoitellaan saariston käytön lisäämistä ja  
saavutettavuuden parantamista.
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