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Asia: Muistutus Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä koskevasta asemakaavaehdotuksesta 

 

Muistuttaja: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa 

ry (rek.nro 116.353, 2261 jäsentä vuoden 2013 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. 

 

Tringa ry on tutustunut Kruunuvuorenrannan joukkoliikenneyhteyttä koskevan asemakaavaehdotuksen 

aineistoon ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa. 

 

Emäntä- ja Nimismies -luodot, joiden välistä sillan linjaus kulkee, ovat osa kansallisesti tärkeää, BirdLifen ja 

ympäristöhallinnon nimeämää FINIBA-aluetta (Finnish Important Bird Areas), Helsingin edustan luodot 

(FINIBA 2010265). Luodoilla sijaitsevat muun muassa kyseisen FINIBA-alueen kriteerilajeihin kuuluvien 

naurulokin ja tiirojen koloniat. Lisäksi naurulokit ovat todennäköisesti osa populaatiota, joka käyttää 

Vanhankaupunginlahden Natura-aluetta ruokailuun. Siten ne ovat osa myös Natura-alueen 

monimuotoisuutta. Lokki- ja tiirakoloniat pitävät linnunpesiä hävittävät pedot kurissa ja houkuttelevat 

vesilintuja suojiinsa pesimään. Luodoilla pesii myös uhanalaisia lajeja, kuten tukkasotka ja selkälokki. 

 

Kyseessä oleva siltalinjaus tulee heikentämään merkittävästi lintujen mahdollisuuksia pesiä luodoilla ja 

vaikuttaa kokonaisuudessaan negatiivisesti FINIBA-alueen linnustoarvoihin. Alueen linnustosta konsulttityönä 

laaditussa Ympäristötutkimus Yrjölän selvityksessä esitettiin sillan linjauksen siirtämistä selvästi luotojen 

eteläpuolelle. Selvityksen suosituksina ovat: 

 silta linjataan kauemmas etelään luodoilta 

 melua aiheuttavat työvaiheet lähellä luotoja tehdään pesimäkauden ulkopuolella 

 siltavaihtoehtona on kansisilta 

 sillan alitus sijoitetaan lähemmäs Kruunuvuorta 

 sillalla vältetään kirkkaita valoja 

 

Näitä suosituksia ei ole asemakaavaehdotuksessa linjauksen ja siltatyypin osalta huomioitu lainkaan. Tringa 

ry katsoo, että silta tulee ensisijaisesti linjata linnustoselvityksen suositusten mukaisesti niin, että se kiertää 

lintuluodot. Mikäli siltaa ei ole mahdollista toteuttaa tällä tavalla, tulee sillan aiheuttama haitta kompensoida 

rakentamalla linnuille vastaavan pesimäympäristön tarjoavat tekoluodot. Edelleen, mikäli katsotaan, ettei 

muuta ratkaisua ole ja siltaratkaisun aiheuttama haitta päädytään kompensoimaan rakentamalla tekoluodot, 

tulee kaavan edistäminen pysäyttää siksi aikaa kunnes korvaavat luodot on lähistöllä toteutettu ja vastaavan 

arvoinen pesimälinnusto niille asettunut. 
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Kaavaa ei tule hyväksyä, mikäli 

a) vaihtoehto FINIBA-alueelle rakentamiselle on olemassa 

b) siltalinjaus pysyy kaavaehdotuksen mukaisena eikä vaihtoehtoisia luotoja ole toteutettu ja niille ole 

asettunut vastaavan arvoista pesimälinnustoa kuin Emäntä ja Nimismies luodoilla. 

 

Tringa esittää, että kaava palautetaan valmisteluun, jossa linjaus muutetaan linnustoselvityksen suosituksen 

mukaiseksi. 

 

Tringa ry pyytää kirjallista vastinetta muistutuksemme huomioon ottamisestä yllä olevaan osoitteeseen. 

Kaavan hyväksymispäätöksestä pyydämme ilmoittamaan viipymättä yllä olevaan osoitteeseen maankäyttö- 

ja rakennusasetuksen 94§:n mukaisesti. 
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