
1 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 

Suojelusihteeri Aili Jukarainen 

Annankatu 29 A 16 

00100 Helsinki 
suojelusihteeri@tringa.fi 

 

 

Etelä-Suomen aluehallintovarasto  

Ympäristölupavastuualue  

Ratapihantie 9  

PL 110 

00521 Helsinki 

kirjaamo.etela@avi.fi 
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Hakija: Nordcenter Golfmarina Oy 

 

Muistuttaja: Hakemuksesta muistuttaa 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). 

 

 

 

 

Pohjanpitäjänlahden perukka on todettu vuonna 2010 julkaistussa selvityksessä maakunnallisesti 

tärkeäksi kevätlevähdysalueeksi kuikalle ja kaakkurille (Ellermaa 2010). Myös Natura-arvion 

tarvearviossa on myös todettu alueen olevan erityisen merkittävä kuikille ja kaakkureille, joita 

levähtää alueella useita kymmeniä. Alueella levähtää keväisin suuria määriä myös muita 

vesilintuja.(Silvestris luontoselvitys oy 2012.) 

 

Kaakkuri on silmälläpidettävä laji Suomessa ja erittäin harvinainen etelässä pesimälintuna. Se pesii 

Uudellamaalla ainoastaan Pohjan-Kiskon järvialueen pikkulammilla ja järvillä hakien ravintoa 

suurilta järven- ja merenseliltä. Laiturin suunnittelu- ja vaikutusalueelle ilmaantuvat ensimmäiset 

sulapaikat keväällä. Kyseinen alue on erityisen tärkeä kaakkurille juuri keväisin ennen kuin jäät 

ovat sulaneet pesimälammilta huhtikuun loppuun mennessä. Keväiset kerääntymisalueet ovat 

tärkeitä kaakkurin soitimelle ja edelleen pariutumiselle. 

 

Tringan havaintotietokannan mukaan laiturin viereinen alue on, Natura-arvion tarvearvion 

tulkinnasta poiketen, tärkeä levähtäville linnuille (ml. kuikka ja kaakkuri) huhtikuun loppupuolelle 

saakka (www.tiira.fi).  
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Laiturin Natura-arvion tarvearviossa todetaan vaikutuksista levähtävälle linnustolle seuraavaa: 

“Varhaiskeväällä laiturilla kävelijät aiheuttaisivat todennäköisesti merkittävää häiriötä levähtäville 

muuttolinnuille. Haitta voidaan estää esim. varustamalla laituri portilla, joka pidetään suljettuna 

maaliskuun lopulla ja huhtikuun alkupuolella kun alueella on levähtäviä vesilintuja. Laiturilla ei 

todennäköisesti ole muita merkittäviä haittavaikutuksia linnustoon.” 

 

Tringa ry katsoo, että on erittäin hankalaa varmistua siitä, ettei laituria käytetä keväällä, varsinkin 

kun kuikka-, ym. lintujen todellinen esiintyminen laiturin viereisellä vesialueella edellyttäisi laiturin 

käyttökieltoa huhtikuun loppupuolelle saakka, jotta alueen merkitys lintujen kevätlevähdysalueena 

ei vaaraantuisi. Näin ollen vasilain mukaisen luvan myöntäminen laiturille edellyttää laiturin 

vaikutusten arviointia Pohjanpitäjänlahden Natura 2000 -arvoihin luonnonsuojelulain 65 § ja 

66 § tarkoittamalla tavalla, sillä laituri vaikuttaa alueen koskemattomuuteen ja silmälläpidettävän 

lajin keskeiseen levähdys- ja ravinnonhankinta-alueeseen. Suunnitelman yhteydessä on 

laiturihankkeelle esitettävä vaihtoehtoja luontodirektiivin 6 artiklan perusteella. 

Vaihtoehtotarkastelussa laiturille on löydettävä paikka, jossa linnuston häirintä on vähäsempää. 
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