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Asia: Mielipide Östersundomin maa-aineshankkeen YVA-selostuksesta 
 
Mielipiteen antaa: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening 
Tringa ry (rek.nro 116.353, 2600 jäsentä vuoden 2015 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 (entinen Uudenmaan maakunta sekä 
Sipoo entisellä Itä- Uudellamaalla). 
 

Yhdistyksemme on tutustunut Östersundomin maa-aineshankkeen YVA-selostukseen. Keskitymme 

mielipiteessämme luontoarvoihin, joiden säilyttämisen tärkeyttä olemme korostaneet jo prosessin aiemmassa 

vaiheessa. Tällöin otimme kantaa mm. maakunnallisesti tärkeään lintualueeseen, joka on edelleen täysin 

sivuutettu hankkeen valmistelussa. Mielipiteemme sisältö vastaa siksi hyvin paljon jo YVA-ohjelmasta 

antamaamme kannanottoa. 

 

Maakunnalliset linnustoarvot sivuutettu  

Sipoonkorven metsämanner on valtakunnallisesti merkittävä luonto- ja virkistysalue. Alueen vahvuutena ovat 
nimenomaan metsäalueen laajuus sekä elinympäristöjen monipuolisuus. Tämä näkyy mm. alueen 
monipuolisena metsälinnustona. Sipoonkorven metsät ovat tällä hetkellä myös hyvin kytkeytyneet 
Östersundomin lintuvedet -Natura-alueeseen ja muihin rannikon ekosysteemeihin.  
 
Sipoonkorpi luokiteltiin vuonna 2010 maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi (Sipoonkorven seutu -MAALI-
alue) osana Uudenmaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden tunnistamista (Ellermaa 2010). Toimme 
tämän esille jo YVA-ohjelmasta antamassamme mielipiteessä ja vaadimme linnustoarvojen turvaamista. Tästä 
huolimatta kaikki esitetyt maa-aineksen otto- ja käsittelypaikat sijaitsevat edelleen Sipoonkorven MAALI-
alueen rajauksen sisäpuolella eikä hankkeen vaikutuksia alueeseen ole lainkaan punnittu. Myöskään tuoreessa 
linnustoselvityksessä ei ole huomioitu maakunnallisia linnustoarvoja. Katsomme, että YVA-selostus on 
linnuston kannalta puutteellinen ja riittämätön. 
 
YVA-selostuksen mukaan kaikki sijoitusvaihtoehdot heikentäisivät huomionarvoisten lintulajien 
elinmahdollisuuksia. Myös metsämantereiden yhtenäisyys ja niiden väliset toimivat ekologiset yhteydet 
vaaraantuvat, mistä kärsisivät erityisesti metsäkanalinnut. Yhdessä valmisteilla olevan yleiskaavan kanssa 
hankkeen vaikutukset alueen linnustoon ovat todennäköisesti hyvin merkittäviä. Hankkeiden yhteisvaikuksia 
ei tästä huolimatta ole käsitelty riittävästi YVA-selostuksessa.  
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Myös muut luontoarvot turvattava 

Linnustoarvojen lisäksi alueella on huomattavia muita luontoarvokeskittymiä, joita ei ole otettu huomioon 

hankkeessa. Osoitetut sijoituskohteet menevät päällekkäin mm. luontojärjestöjen yhteisen 

arvometsäaloitteen kohteiden kanssa (Helsingin arvometsät 2014). Myös maakuntakaavassa hyödynnetyssä 

tärkeimpien luontoarvojen tunnistamiseen tarkoitetussa Zonation-analyysissä suuri osa Sipoonkorven MAALI-

alueesta arvioitiin arvokkaimman 5 % joukkoon Uudellamaalla suojelualueiden ulkopuolella (Uudenmaan liitto 

2015). Lisäksi Suomen Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri on toteuttanut alueella tänä syksynä 

maastoselvityksiä, joissa on tunnistettu alueilta vähintään maakunnallisesti arvokkaita luontokohteita. Nämä 

ovat vahvoja näyttöjä Sipoonkorven metsämantereen eteläosien monipuolisista luontoarvoista. Katsomme, 

että arvokkaat luontokohteet tulee turvata ja ottaa täysimääräisesti huomioon vaikutuksia arvioitaessa.  

 

Lopuksi 

Esitetyt sijoitusvaihtoehdot perustuvat Östersundomin yleiskaavaehdotukseen, joka maakuntakaavoituksen 

ohella on kesken ja jolla on todettu olevan merkittäviä haittavaikutuksia luontoarvoihin. YVA:n tekeminen 

poikkeuksellisen kiistanalaisen kaavan pohjalta ei vastaa hyvää ja asianmukaista suunnittelua. Lisäksi hankkeen 

yhteisvaikutuksia yleiskaavan kanssa ei ole riittävästi arvioitu. Yleiskaavaehdotuksen mukainen rakentaminen 

aiheuttaisi jo itsessään merkittävää haittaa alueen luontoarvoille, jota maa-aineshanke entisestään pahentaisi.  

Pidämme tärkeänä, että hankkeessa pyritään minimoimaan ilmastovaikutuksia. Emme voi kuitenkaan 

hyväksyä, että keskeiset luontoarvot sivuutetaan ilmastonmuutoksen torjumisen varjolla. Olemassa olevien 

elinympäristöjen tuhoutuminen on lopullista ja luontoarvojen turvaamisen tulee olla keskeinen peruste 

hankepaikan valinnassa.  

Katsomme, että YVA-selostus on luontoarvojen huomioimisen ja yhteisvaikutusten suhteen riittämätön ja 

puutteellinen. Kaikkien esitettyjen vaihtoehtojen haitat linnusto- ja muihin luontoarvoihin ovat niin suuret, 

että maanottoa, -käsittelyä ja -sijoitusta varten tulee löytää uusi vaihtoehto.  
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