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Asia: Mielipide Helsingin Itäisen saariston 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 on tutustunut Helsingin Itäisen saariston asemakaavaluonnoksen aineistoon ja lausuu siitä 

mielipiteenään seuraavaa. 

 

Asemakaavan selostusluonnoksessa (s. 3, Asemakaavan valmistelun vaiheet) todetaan, että 

asemakaavan alustavasta luonnoksesta saadut mielipiteet on otettu huomioon asemakaavaluonnosta 

valmisteltaessa. Tringa ry jätti mielipiteen myös kyseisestä alustavasta luonnoksesta. Mielipiteessä 

lausuttiin mm seuraavaa “Kallahdenniemen vedet” -nimisen maakunnallisesti tärkeän lintualueen 

huomioimisesta:  

  

"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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Nyt nähtävillä olevasta kaava-aineistosta ei selviä, millä tavoin yhdityksen mielipide on näiltä osin 

otettu huomioon. Saariston käytön lisäämiseen tähtäävä tavoite voi vaarantaa Kallahden niemen 

vedet -maakunnallisesti tärkeän lintualueen linnustollisen merkityksen, mikäli samalla ei huolehdita 

liikkumisen ohjaamisesta pois lintualueelta.  

 

Maankäyttö- ja rakennuslaki velvoittaa selvittämään ja turvamaan merkittävät luontoarvot 

kaavoituksessa. On selvää, että maakunnallisen tason luontoarvot kuuluvat asemakaavoituksessa 

huomioitavien luontoarvojen joukkoon. Lisäksi asemakaavassa tulee huomioida paikallisen tason 

luontoarvoja ja huomioimisen tulee perustua riittäviin ja ajantasaisiin selvityksiin.  

 

Tringa ry huomautti edellisestä kaavaluonnoksesta jättämässään mielipiteessä kaupungin tapaa 

korvata maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämät luontoselvitykset Helsingin 

luontotietojärjestelmän tiedoilla, jotka ovat ainakin osittain vanhentuneita, eivätkä ole niin kattavia, 

että korvaisivat lain edellyttämät luontoselvitykset.   

 

Nyt nähtävillä olevan kaavaselostusluonnoksen mukaan "olemassa olevia inventointeja on 

tarkennettu ja ajantasaistettu maastokäynnein yhdessä Helsingin ympäristökeskuksen 

asiantuntijoiden kanssa". Edellä esitetty ei kerro osallisille sitä, minkälaisia täydennyksiä 

olemassaoleviin, itsessään selvästi riittämättömiin, luontotietoihin on tehty ja on mahdotonta 

edelleen arvioida perustuuko kaavaratkaisu lain edellyttämiin selvityksiin. Se, ettei maakunnallisesti 

tärkeää lintualuetta ole huomioitu kaavaluonnoksessa, eikä luonnoksen aineistossa ole esitetty 

luontoselvitystä tuloksineen ja menetelmineen, antaa kuitenkin aiheen epäillä, ettei kaava-alueen 

luontotietoja ole selvitetty ja huomioitu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla. 
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