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Muistuttaja: Muistutuksen jättää 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).

Muistutus

Morsfjärden kuuluu kokonaisuudessaan Uudenmaan tärkeisiin lintualueisiin (Ellermaa, M 2010). 
Maakunnallista merkitystä lahdella on heinätavin kevätlevähdysalueena sekä harmaasorsan, 
lapasotkan ja telkän syyslevähdysalueena. Lahden koillisosa (Smedjeviken) kuuluu Medvästö-
Stormossenin Natura 2000-alueeseen ja sillä on merkitystä kosteikkolinnuston pesimäalueena. 
Yhdistys katsoo, että hankkeesta pitäisi tehdä Natura-arviointi.

Huolimatta lahden merkityksestä muutolla levähtävälle linnustolle, hankkeen vaikutuksia  
linnustoon on pohdittu luontoselvityksessä ainoastaan ruoppauksen pesimälinnustolle aiheuttamien 
välittömien vaikutusten kannalta. Näitä vaikutuksia pyritään ehkäisemään ajoittamalla ruoppaukset  
lintujen pesimäajan ulkopuolelle. Koska koko lahti on tärkeä muuttolintujen levähdysalueena, tulisi  
mahdolliset ruoppaukset suorittaa myös lahdella levähtävien lintujen muuttoajan ulkopuolella ja  
arvioida ruoppauksen vaikutukset myös levähtävään linnustoon.
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Välittömien vaikutusten lisäksi hanke vaikuttaa myös välillisesti lahden linnustoon kun vesialueen 
käytön lisääntyminen lisää lintujen häirintää lahdella. Veneliikenteen linnustolle aiheuttamasta  
häiriöstä on tehty selvityksiä Suomessa mm. Paimionlahdella ja Laajajoen suistossa (Lindroos ym 
2000, Lindroos ja Alho 2007). Nyt vesiliikeenteen lisääntymisen vaikutuksia ei 
hakemusasiakirjoissa ole käsitelty lainkaan.
 
Morsfjärdenin rannoilla sijaitsee huomattavasti niin kesä- kuin pysyvääkin asutusta ja vesialueen 
käytön voi olettaa olevan nykyisellään varsin voimakasta. Nk. Natura-arvion ja sen tarvearvioinnin 
näkökulmasta olennaista on lisäävätkö suunnitellut ruoppaukset vesialueen virkistyskäyttöä niin,  
että se yhdessä yhdessä nykyisen virkistyskäytön kanssa lisää häirintää niin, että haitta 
Smedjevikenin Natura-alueen linnustolle muuttuu merkittäväksi. Merkittävän haitan ylittymisen  
“kynnyksen” toteaminen on vaikeaa, mutta sen selvittäminen on maakunnallisesti tärkeän 
lintualueen kannalta luontoselvityksessä olennaista ja Natura-alueen näkökulmasta lainsäädännön 
asettama välttämättömyys. 
 
Tringa ry katsoo, että ennen kuin hankkeelle voidaan myöntää haettuja ruoppaus-, läjitys- ja 
valmistelulupia tulee varmistua siitä, että ruoppaukset toteutetaan myös lahdella levähtävien  
lintujen muuttoajan ulkopuolella ja ettei hankkeella lisätä merkittävästi Morsfjärdenin linnuston  
häirintää ja Smedjevikenen osalta arvioida sen vaikutukset luonnonsuojelulain 65§:n tarkoittamalla  
tavalla.
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