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Asia: Mielipide Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arvointisuunnitelmasta 
 
Mielipiteen antaa: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening 
Tringa ry (rek.nro 116.353, 2825 jäsentä vuoden 2015 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). 
 
 
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry kiittää Kirkkonummen kuntaa osallistamisesta 
kaavaprosessiin. Yhdistys pitää Luoman osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa selkeänä ja 
monipuolisena, ja korostaa omassa lausunnossaan kaava-alueella olevia linnustoarvoja ja niiden turvaamista.  
 
 
Suunnittelualue rajautuu kahteen tärkeään lintualueeseen, joiden arvot tulee turvata kaavaratkaisussa. 
Espoonlahti on maakunnallisesti tärkeä lintualue, jonka Tringa on rajannut osana Uudenmaan maakunnallisesti 
tärkeiden lintualueiden tunnistamishanketta (MAALI-alue, Ellermaa 2010). Espoonlahti on rehevä ja matala 
merenlahti, ja erityisesti lahden pohjoisosassa on säilynyt lähes luonnontilaisia alueita lehtoineen ja niittyineen. 
Alueella on maakunnallista merkitystä isokoskelon muutonaikaisena levähdys- ja ruokailualueena. 
Espoonlahdella on merkitystä myös pesimäalueena kyhmyjoutsenelle, silkkiuikulle ja sinisorsalle. Vitträsk on 
määritelty potentiaalisesti maakunnallisesti merkittäväksi lintualueeksi (Ellermaa 2010). Järvi on yksi 
Uudenmaan tärkeimmistä kuikan syksyisistä levähtämispaikoista.   
 
Tringa toteaa, että alueen kehittäminen tulee tapahtua siten, ettei arvokkaille lintualueille aiheudu 
haittavaikutuksia. Tämä tarkoittaa erityisesti sitä, että rannat säilytetään mahdollisimman luonnontilaisina ja 
rauhallisina. Toivomme myös, että vähintään Espoonlahden MAALI-alue tulee osoittaa kaavakarttaan luo-
merkinnällä. Lisäksi kaavoitustyössä tulee tehdä riittävät ja asianmukaiset selvitykset ja vaikutustenarvioinnit, 
jotta voidaan varmistua siitä, ettei osayleiskaava heikennä arvokkaiden lintualueiden tai muiden luonnon 
monimuotoisuuden kannalta tärkeiden kohteiden arvoja.  

 
Osallistumis- ja arviointisuunnitelman mukaan alueella on tehty vuonna 2015 Enviro Oy:n toimesta 
luontoselvitys (Kirkkonummen Masalan ja Luoman alueen luontoselvitys, Enviro 2015). Selvitystä ei kuitenkaan 
löydy kaava-aineistoista ja siksi on mahdotonta arvioida selvityksen riittävyyttä ja laatua sekä mahdollisten 
lisäselvitysten tarvetta. OAS-vaiheessa keskeistä olisi juuri tarvittavien selvitysten kommentointi. Toivomme, 
että luontoselvitys tulee saataville muun kaava-aineiston kanssa. 
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