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S I U N T I O N   T E K N I S E L L E   L A U T A K U N N A L L E 

Asia: Lausunto Marsuddenin ja Kaakkois-Siuntion yleiskaavan muutosehdotuksesta

Lausunnon antaja: Lausunnon antaa 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 lausuntopyynnöstä. Yhdistys on tutustunut Siuntion Marsuddenin ja Kaakkois-
Siuntion yleiskaavan muutosehdotuksen aineistoon ja lausuu mielipiteenään seuraavaa.

Kuten Tringan ko. kaavan luonnosta käsittelevässä lausunnossa todetaan, kaavan merkittävimmät 
vaikutukset Pikkalanlahden FINIBA-alueen linnustoon ovat välillisiä ja liittyvät lisääntyneen 
asutuksen myötä Pikkalanlahdella lisääntyvään liikkumiseen. 

Kaavaselostuksessa todetaan, ettei kaavalla ole huomattavia vaikutuksia lahden linnustoon. 
Kyseinen kaava ei kuitenkaan ole ainoa alueella vireillä oleva hanke, joka lisää häirintää lahdella ja  
yksittäisen verrattain pienialaisen kaavahankkeen vaikutuksia olennaisempaa on kaikkien 
Pikkalanlahden FINIBA-alueen linnustoarvoihin vaikuttavien hankkeiden yhteisvaikutukset. 

Nyt nähtävillä olevan osayleiskaavan muutoksen lisäksi Siuntio on kaavoittanut Pikkalanlahden 
rantoja alueen FINIBA-statuksen toteamisen jälkeen ainakin Störsvikin ja golfkentän välille 
rajautuvalla kaavalla sekä Slussenin asemakaavalla, joka mahdollistaa veneliikenteen lisääntymisen 
Pikkalanlahdella, vaikkei itse kaava-alue lahteen rajaudu. 
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Tärkeintä olisikin selvittää kaikkien alueella vireillä olevien ja jo toteutettujen hankkeiden  
yhteisvaikutukset yhdessä ko. kaavan kanssa ja vasta mainitunlaisen selvityksen perusteella päättää 
voidaanko FINIBA-alueen "vaikutuspiirissä" enää rakentaa ja jos voidaan, missä määrin. 
Lausunnolle tulleen kaava-aineiston perusteella vaikuttaa siltä, ettei tällaista yhteisvaikutusten  
arviointia ole toteutettu ja Tringa katsookin, ettei kaavaa tule toteuttaa, ennen kuin on varmistuttu,  
ettei se yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheuta merkittäviä vaikutuksia Pikkalanlahden 
FINIBA-alueen linnustolle.

Tringa ry katsoo, että myös alueen tasapainoisen kehittämisen kannalta osa rannoista tulisi jättää 
rakentamisen ulkopuolelle.

Tringa ry myös huomauttaa, että päinvastoin kuin Siuntion teknisen lautakunnan kokouspöytäkirja 
17.1.2012 (s. 9) antaa ymmärtää, yhdistys ei ole sopinut tai edes keskustellut Siuntion kunnan 
kanssa minkäänlaisesta yhteistyöstä korvaavien kalasääsken pesien rakentamisesta alueelle.  

Helsingissä 29. päivänä helmikuuta 2012
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 
Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n puolesta
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