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Mielipide Uusimaa-kaavan 2050 osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 
 
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 on tutustunut Uusimaa-kaava 2050:n osallistumis- ja 
arviointisuunnitelmaan. Keskitymme palautteessamme erityisesti luontoarvojen turvaamiseen. 

Maakuntakaavoituksella on keskeinen rooli eri intressien yhteensovittamisessa. Maankäyttö- ja rakennuslain 
5 §:n mukaan kaavoituksen yhtenä tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden ja muiden luonnonarvojen 
säilyttäminen. Valtion viranomaisen vahvistusmenettelyn kumoaminen asettaa yleispiirteiselle kaavoitukselle 
uusia vaatimuksia ja maakunnanliittojen vastuu luonnon monimuotoisuuden säilyttämisessä korostuu. 
Erityisesti tiivistyvällä pääkaupunkiseudulla maakuntakaavan merkitys on olennainen ohjattaessa alemman 
tason kaavaratkaisuja. 

Uuden maakuntakaavan tavoitteiksi on listattu monia linnuston ja muun luonnon kannalta kannatettavia 
periaatteita. Erityisesti alatavoitteet luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä sekä ekosysteemipalvelujen 
tarjonnan lisäämisestä ovat positiivisia. Tavoitteiden toteuttaminen tarkoittaa käytännössä nykyistä 
voimakkaampaa panostusta viherverkoston laajuuteen, monipuolisuuteen ja kytkeytyneisyyteen. Tämä tukee 
myös luonnon virkistyskäyttöä ja sitä kautta ihmisten hyvinvointia. 

Luonnonsuojelua käsiteltiin viimeksi osana 4. vaihemaakuntakaavan viherrakenne-teemaa. Kaavan valmistelun 
loppumetreillä luovuttiin monista luonnon turvaamisen kannalta olennaisista ratkaisuista, minkä vuoksi 4. 
vaihekaava on luonnonsuojelun edistämisen kannalta täysin riittämätön. Kyseisen kaavaratkaisun tuominen 
sellaisenaan uuteen maakuntakaavaan ei siksi ole riittävää, vaan uudessa maakuntakaavassa luonnonsuojelu 
ja virkistys tulee ottaa painokkaammin huomioon.  

Kokonaisuudessaan maakuntakaavassa on tarkoitus keskittyä yhä selkeämmin vain valtakunnallisesti ja 
maakunnallisesti välttämättömiin asioihin. Katsomme, että strategisuus ei saa tarkoittaa luonnon 
heikentämistä. Riittävän tarkat säilyttävät merkinnät ovat välttämättömiä erityisesti luontoarvojen osalta 
varmistettaessa, että kunnat toteuttavat maakuntakaavan periaatteita omassa kaavoituksessaan.  

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa korostetaan osallistamisen ja yhteistyön merkitystä. Tarjoamme 
yhdistyksemme asiantuntemusta käytettäväksi kaavatyössä lintu- ja luontoalueisiin liittyen. 
 
Helsingissä 13.3.2017 
 
Jukka Hintikka 
Puheenjohtaja 
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