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Asia: Lausunto Slussenin asemakaavaehdotuksesta 

Lausunnon 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 kiittää Siuntion kuntaa lausuntopyynnöstä. Tringa ry on tutustunut Stösrvikin Slussenin 

asemakaavan aineistoihin ja lausuu kaavaehdotuksesta seuraavaa. 

 

Slussenin asemakaava rajautuu kansallisesti tärkeään FINIBA-lintualueeseen, Pikkalanlahteen, joka on tärkeä 

sekä keväisenä että syksyisenä vesi- ja rantalintujen levähdysalueena. FINIBAN  perustelajina ovat alueella 

keväisin levähtävät sadat isokoskelot. Maakunnallisesti merkittäviä ovat alueella ainakin uivelo- ja 

tukkasotkamäärät, ja kaiken kaikkiaan levähtäviä lintulajeja tavataan noin 50. 

Slussenin uusi kaavaehdotus on parantunut selvästi luontoselvitysten sekä Natura-arvioinnissa esitettyjen 

lievennystoimien huomioisen ansiosta. Erityisesti Tringa ry pitää tärkeänä sitä, että venepaikkojen lisäyksestä 

on luovuttu, sillä veneilyn kasvu Pikkalanlahdella vaikuttaa suoraan heikentävästi alueella levähtäviin ja 

pesiviin lintulajeihin. 

Tehdyistä lievennystoimista huolimatta Tringa katsoo, että uusikin kaavaehdotus on ongelmallinen 

linnustolle. On väistämätöntä, että suuren asukasmäärän sijoittuminen lähelle rantaa lisää häiriötekijöitä. 

Esimerkiksi asuinalueelta ja rannan virkistyskäytöstä johtuva melu lisäävät häiriötä sekä jokisuussa että 

kauempana lahdella, huolimatta suojavyöhykkeelle merkityn ulkoilureitin poistamisesta. On myös 

todennäköistä, että vaikka venepaikkoja ei ole kaavassa osoitettu lisää, tulee Pikkalanlahden vesialueiden 

käyttö kasvamaan, kun osa asukkaista ottaa venepaikan lähiseudulta, ja myös olemassa olevan 

venevalkaman käyttö ja läheinen satama kasvavat.  

Slussenin alueen kaavoittaminen noudattaa trendiä, jossa luonnontilaisia rantoja varataan asumiskäyttöön. 

Tällainen kehitys vähitellen heikentää läheisillä vesialueilla sijaitsevien luontoalueiden arvoja. Siksi myös 

Pikkalanlahden rannikkovyöhykettä uhkaavat uudet vastaavat kaavahankkeet lisäävät jatkossa entisestään 

painetta lahden arvokkaalle linnustolle.  



Linnuston kannalta olennaista on, että Pikkalanlahden arvokkaat osat säilytetään rauhallisina. Suojelualueen 

perustaminen Pikkalanlahdelle on ainoa keino, jolla voidaan asianmukaisesti taata lahden valtakunnallisesti 

ja maakunnallisesti tärkeiden linnustoarvojen säilyminen. Suojeluun tulisi osoittaa Marsvikenin ja 

Marsuddenin edustalla olevat vesialueet sekä Grundetin luonto, joka todettiin myös Slussenin täydentävässä 

luontoselvityksessä linnustollisesti arvokkaaksi. Suojelualueen rauhoitussäännöissä tulisi vesiliikenne ja 

virkistyskalastus kieltää lintujen muuttokausina. Suojelualueen perustaminen on Siuntion kunnan vastuulla.  

Slussenin asemakaavan osalta on pidettävä huolta siitä, että asuinalueen ja rannan välillä olevaa 

suojavyöhykettä kehitetään mahdollisimman tiheäkasvuisena, jotta se vähentäisi lahdelle suuntautuvaa 

häiriötä. Kokonaisuudessaan on varmistettava, että alueelle laadittua ja kaavamääräyksissäkin esille tuotua 

hoito- ja käyttösuunnitelmaa sekä ohjeistuksia valaistuksen suuntaamisesta tullaan noudattamaan. Hoito- ja 

käyttösuunnitelmaa tulee päivittää lisäämällä siihen toteuttajatahot sekä tarkat suunnitelmat toteutuksesta 

ja rahoituksesta  

Tringa toteaa vielä, että kaavaprosessi olisi hyvää hallintokäytäntöä noudattaen kokonaisuudessaan tullut 

aloittaa alusta oikeuden kumoamispäätöksen jälkeen. Tämä olisi mahdollistanut asukkaiden ja muiden 

osallisten kuulemisen myös luontoselvityksiin liittyvistä asioista.  
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