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Asia: Mielipide Inkoon sisäsaariston asemakaavaluonnoksesta 

 

Mielipiteen jättää Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys ― Helsingforstraktens Ornitologiska 

Förening Tringa r.y. (rek.nro 116.353). 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). 

 

 

 

Tringa ry kiittää mielipiteelle myönnetystä lisäajasta. Yhdistys on tutustunut Inkoon sisäsaariston 

osayleiskaavan valmisteluaineistoon ja lausuu mielipiteenään seuraavaa.  

 

 

Luontoselvityksen riittävyys  
 

Osayleiskaavatyötä varten kaava-alueelle on teetetty yleiskaavatason luontoselvitys. Linnuston 

osalta selvitys vaikuttaa yleiskaavatarpeisiin riittävältä. 

 

Sisäsaariston osayleiskaavaa halutaan kuitenkin käyttää osalla alueista suoraan rakennusluvan 

perusteena ilman erillistä asemakaavoitusta. Tällaisilla alueilla tulee huolehtia siitä, että luonto- (ja 

muut) selvitykset on laadittu riittävän yksityiskohtaisella tarkkuudella, jotta rakentamisen 

vaikutukset voidaan todeta asemakaavalta edellytetyllä tarkkuudella. Osayleiskaavaa varten laadittu 

luontoselvitys on tehty yleiskaavalta vaadittavalla tarkkuudella eikä se yleispiirteisyydessään 

korvaa yksityiskohtaiselta kaavoitukselta edellytettyjä selvityksiä. Maankäyttö- ja rakennuslaki 

velvoittaa kiinnittämään erityistä huomiota luonnon ominaispiirteiden huomioimiseen 

rantarakentamista suunniteltaessa.  

 

Luontoselvitystä tulee täydentää niiden kohteiden osalta, jonne uutta rakentamista kaavassa 

osoitetaan ja osayleiskaavaa aiotaan käyttää suoraan rakennusluvan myöntämisen perusteena. 

Muutoin on vaarana, ettei kohteiden luontoarvoja pystytä huomioimaan maankäyttö- ja 

rakennuslain edellyttämällä tavalla.    
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Kaava-alueen maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden huomioiminen  
 

Kaava-alueelle sijoittuu kaksi maakunnallisesti tärkeää lintualuetta (MAALI): Torbackaviken ja 

Alholmen, joista jälkimmäisen rajaus sisältää myös Lilla Knapsholmenin. Kumpaakaan mainituista 

alueista ei ole kaavaluonnoksessa osoitettu merkinnällä, jolla pyrittäisiin turvaamaan kohteiden 

maakunnallisesti merkittäviä linnustoarvoja, vaikka kaavassa on osoitettu muita pienemmässä 

mittakaavassa tärkeitä lintukohteita luo-merkinnällä.  

 

Torbackaviken on mustakurkku-uikun säännöllisenä kevätlevähdysalueena, jolta lajia tavataan 

myös loppusyksystä (Ellermaa 2010). Mustakurkku-uikku on vähentynyt viime vuosina 

voimakkaasti ja viimeisessä uhanalaisuusarvioinnissa 2010 (Rassi ym. 2010) se todettiin 

vaarantuneeksi. Mustakurkku-uikku kuuluu myös lintudirektiivin I-liitteen lajeihin. Lajin 

vakiintuneita levähdyspaikkoja ei pesimäalueiden ulkopuolelta juurikaan tunneta ja siksi kohdetta 

on perusteltua pitää vähintään maakunnallisesti tärkeänä. Lahti on yhdessä Degeröfjärdenin kanssa 

tärkeä myös monille levähtäville sorsalinnuille (tukkasotka, lapasotka, telkkä). 

 

Alholmenissa (MAALI-alueen rajaukseen kuuluu myös Lilla Knapsholmen) pesii yksi Uudenmaan 

suurimmista harmaahaikarayhdyskunnista (Ellermaa 2010). Kaavan luontoselvityksen mukaan 

yhdyskunta on muuttanut MAALI-alueen nimisaaresta Lilla Knapsholmiin. Molemmat saaret tulee 

osoittaa MAALI-alueen rajauksen mukaisesti luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen 

tärkeäksi alueeksi. Alholmen ko harmaahaikarakolonian vaihtoehtoisena pesimäalueena.  

 

Torbackaviken ja Alholmen tulee huomioida kaavassa maakunnallisen merkityksensä vuoksi 

ainakin luo-merkinnällä. Torbackavikenin kohdalla tulisi kohteen merkityksen vuoksi harkita myös 

SL-merkintää ja alueen perustamista luonnonsuojelualueeksi. Alholmenin MAALI-alueelle MRL:n 

128§:n mukainen muuttavien toimenpiteiden luvanvaraisuus riittänee turvaamaan 

harmaahaikarayhdyskunnan pesimäedellytykset.  

 

 

Kaavan vaikutusten arviointi 
 

Kaavaselostuksen arvio kaavan vaikutuksista mm. luontoon ja luonnonympäristöön on hyvin lyhyt 

eikä anna osallisille riittävää kuvaa kaavan toteuttamisen todellisista vaikutuksista nykytilanteeseen 

verrattuna.  
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