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Mielipide Suvimäen ja Majvikin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Mielipiteen jättää Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa r.y. 
(rek.nro 116.353). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta ja 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 Suvimäen ja Majvikin asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja 
haluamme tuoda suunnitteluun seuraavat näkökohdat. 
 
Asemakaavoituskohde rajoittuu linnustollisesti arvokkaaseen Espoonlahteen, joka kuuluu sekä Natura-
verkostoon että maakunnallisesti tärkeisiin MAALI-lintualueisiin (Ellermaa 2010). Lisäksi Espoonlahti on osa 
valtakunnallista lintuvesiensuojeluohjelmaa.  
 
Espoonlahdella pesii ja levähtää huomattava määrä vesi- ja kosteikkolintuja. Maakunnallista merkitystä 
alueella on mm. uhanalaisen isokoskelon (VU) muutonaikaisena levähdysalueena ja lähes maakunnallista 
merkitystä silmälläpidettävän silkkiuikun pesimäalueena (Ellermaa 2010). Alueella pesivät myös mm. 
uhanalaiset tukkasotka (EN), haapana (VU) ja punasotka (EN). Espoonlahdella on merkitystä myös monien 
varpuslintujen pesimäalueena sekä petolintujen ruokailualueena. 
 
Linnustoon on kohdistunut vuosien saatossa haittavaikutuksia mm. rantojen rakentamisen ja veneilyn 
lisääntymisen myötä. Jo noin puolet rannoista on asuinkäytössä (Lammi & Routasuo 2016). Linnustoarvot 
tuleekin ottaa yhä paremmin huomioon maankäytön suunnittelussa. 
 
Alueen asemakaavoituksessa tulee arvioida vaikutukset sekä Natura- että MAALI-alueen arvoihin. Natura-
arviointitarpeen olemme tuoneet esille jo Masalan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta vuonna 2014 
jättämässämme mielipiteessä. Natura-vaikutuksia on tärkeää tarkastella nimenomaan yleiskaavatason 
mittakaavassa, jotta eri hankkeiden yhteisvaikutuksia voidaan kunnolla arvioida. Osayleiskaavan ja siihen 
liittyvien vaikutusten arviointien tulisikin valmistua ennen asemakaavaa.  
 
Vaikutusten arviointien olisi tärkeää olla nähtävillä hyvissä ajoin, jotta osalliset pystyvät ottamaan kantaa 
kaavaratkaisuihin. Tällöin kaavan muokkaaminen palautteen perusteella on myös myöhempiä kaavavaiheita 
helpompaa. 
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