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Mielipide Marsuddenin osayleiskaavan osallistamis- ja arviointisuunnitelmasta
Mielipiteen jättää: Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry
(rek.nro 116.353, 3000 toukokuussa 2017). 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 on tutustunut Siuntion Marsuddenin osayleiskaavan osallistamis- ja arviointisuunnitelmaan ja
keskitymme mielipiteessämme linnustoon, johon liittyviä seikkoja toimme esille jo Marsuddenin
osayleiskaavan aiemmassa valmisteluvaiheessa.
Pikkalanlahdella on suuri merkitys linnustolle etenkin keväisenä vesi- ja rantalintujen levähdysalueena, sillä se
vapautuu jäistä ennen merialuetta ja kerää suuria määriä muuttolintuja. Suurin osa Pikkalanlahdesta kuuluu
valtakunnallisesti tärkeiden lintualueiden verkostoon (FINIBA) ennen kaikkea isokoskelon kevätaikaisena
levähdysalueena. Kaava-alue rajautuu kokonaisuudessaan FINIBA-alueeseen. Kaavan aiheuttamat mahdolliset
vaikutukset Pikkalanlahden FINIBA-alueen linnustoon ovat välillisiä ja liittyvät lisääntyneen asutuksen myötä
Pikkalanlahdella lisääntyvään liikkumiseen ja häiriöihin. Suurin vaikutus levähtävään linnustoon on lisääntyvän
rakentamisen myötä lisääntyvällä laitureiden rakentamisella, veneilyllä, vapaa-ajankalastuksella sekä muilla
vesille suuntautuvilla toimilla.
Olennaista on, ettei kyseinen kaava ole ainoa alueella vireillä oleva hanke, joka lisää häirintää lahdella. Nyt
valmisteltavan osayleiskaavan lisäksi Siuntio on kaavoittanut Pikkalanlahden rantoja myös muulla alueen
FINIBA-statuksen toteamisen jälkeen. Painotamme, että kaavatyössä on tärkeää selvittää kaikkien alueella
vireillä olevien ja jo toteutettujen hankkeiden yhteisvaikutukset yhdessä ko. kaavan kanssa ja vasta selvityksen
perusteella päättää, voidaanko FINIBA-alueen "vaikutuspiirissä" enää rakentaa, ja jos voidaan, missä määrin se
on mahdollista. Kaavaratkaisun tulee olla sellainen, ettei se yhdessä muiden hankkeiden kanssa aiheuta
merkittäviä vaikutuksia Pikkalanlahden FINIBA-alueen linnustolle. Katsomme, että myös alueen tasapainoisen
kehittämisen kannalta osa rannoista tulisi jättää rakentamisen ulkopuolelle.
Kaavaratkaisussa tulee kiinnittää huomiota mm. veneilyn ja muun virkistyskäytön ohjaamiseen
Pikkalanlahdella. Lisäksi pidämme tärkeänä, että tuleva kaavaratkaisu mahdollistaa linnuista kiinnostuneille
kansalaisille lintujen havainnoinnin sopivilta paikoilta rannoilta ilman asukkaiden ja kävijöiden mahdollisia
konfliktitilanteita. Lisäksi haluamme huomauttaa, että kaavan suunnittelualue sisältää myös osan Båtvikenin
saaret - luonnonsuojelualueesta. Alueen suojelumääräyksissä kielletään mm. eläimistön häirintä.
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