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Asia: Muistutus Eriksnäsin osayleiskaavaehdotuksesta 

 

Muistutuksen antaa: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska 

Förening Tringa ry (rek.nro 116.353, 2580 jäsentä vuoden 2014 lopussa). 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 on tutustunut Eriksnäsin osayleiskaavaan ja lausuu ehdotuksesta mielipiteenään seuraavaa. 

 

Kalasääksen pesimismahdollisuuksien turvaaminen 

Kaava-alueella pesii silmälläpidettävä kalasääksi, jonka pesäpuu on luonnonsuojelulain 39 §:n mukaan 

rauhoitettu. Laji on myös lintudirektiivin I-liitteessä (79/409/ETY).  

Kaavaehdotuksessa pesän ympärille on jätetty suojavyöhykettä suurimmalta osalta n. 300 metriä, 

osittain myös tätä vähemmän. Raskas rakentaminen ympäröi kuitenkin pesää tällä etäisyydellä lähes 

kauttaaltaan. Vaikka pesän välittömään läheisyyteen ei ole kaavassa osoitettu virkistysreittejä ym. 

rakenteita, on selvää, että ulkoilu ja muu lintuja häiritsevä toiminta tulevat lisääntymään kaavan myötä. 

Tämä voisi olla pesinnälle kohtalokasta, sillä laji on hyvin arka ja pakenee pesältään jo kaukaa ihmisen 

lähestyessä. Myös rakentamisen aiheuttama häiriö aiheuttaisi todennäköisesti haittaa kalasääksille.  

Tringa katsoo, että kaavaehdotuksessa esitetty suojavyöhyke ei riitä turvaamaan lintujen säilymistä 

alueella ja huomauttaa, että Korkein hallinto-oikeus on linjannut tuoreessa vuosikirjapäätöksessään 

sääksen pesäpuuhun liittyen vähintään 500 metrin suojavyöhykkeestä (KHO:2015:3). Tringa katsoo, että 

kaavaehdotusta tulee muokata siten, että kalasääksen pesimisedellytykset turvataan KHO:n päätöksen 

mukaisesti.  

 

Muut lintu- ja luontoarvot 

Kaava-alueella on myös muita linnustollisia ja luonnonsuojelullisia arvoja. Kaava-alueen eteläosassa 

oleva Bastuvikenin ja Kaluholmenin alue on kaavan luontoselvityksen mukaan erityisen arvokas sekä 
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huomionarvoisten luontotyyppien keskittymänä sekä linnustollisesti tärkeimpänä alueena. 

Linnustollisesti tärkeimpään alueeseen on todettu kuuluvaksi myös Konäsuddenin nieni ja Mustalax 

rantoineen.  

Rakentaminen on pääosin rajattu pois arvokkailta alueilta, mutta kaava vaatii edelleen muutoksia, jotta 

arvokas rantavyöhykekokonaisuus säilyisi eheänä ja linnustoon kohdistuvat häiriöt vähenisivät. Tringa 

katsoo, että lahtien ympäristössä olevaa rakentamista tulisi supistaa. Lisäksi Långnäsin ja Kaluholmenin 

välissä oleva ruovikkoinen lahti tulisi säilyttää mahdollisimman luonnontilaisena ja venesatama poistaa 

lahdelta. Tringa esittää, että kaavoituksen pohjana hyödynnettäisiin täysimääräisesti luontoselvityksen 

suositusta rakentamisen ulkopuolelle jätettävistä alueista. 

 

Helsingissä maaliskuun 4. päivänä 2015 
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