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Lausunto asetusluonnoksista koskien Uudellemaalle perustettavia valtion
luonnonsuojelualueita (VN/5011/2018)

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa
ry:n (rek.nro 116.353, 3100 jäsentä loppuvuonna 2018) 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 ympäristöministeriötä
lausuntopyynnöstä. Kannatamme uusien luonnonsuojelualueiden perustamista ja kiitämme
ministeriötä tehdystä työstä. Uudet suojeluesitykset ovat pääsääntöisesti hyvin valmisteltuja. Tringa
esittää asetuksiin alla listattuja muutoksia ja muistuttaa, että Uudenmaan luonnonsuojelun tila on
vielä kaukana tavoitellusta. Monia näissä asetuksissa esitettyjä kohteita olisi syytä laajentaa ja uusia
kohteita rajata suotuisan suojelutason saavuttamiseksi.

Asetus Porkkalan luonnonsuojelualueesta
Alueen rajaus on osittain päällekkäinen kansanvälisesti tärkeän lintualueen (IBA-alue)
”Kirkkonummen saaristo” (210107) kanssa ja maakunnallisesti tärkeän lintualueen (MAALI-alue) ”
Sommarnin, Kallbådanin ja Söderskärin matalikot” (210324) kanssa. Esitämme asetukseen
muutoksia seuraavasti:

§ 3 Rauhoitussäännökset
3) Minkki ja supikoira ovat haitallisia vieraslajeja, joiden kantaa tulee rajoittaa erityisesti huonosti
saalistusta kestävien saaristolintujen pesimäalueilla. Minkin ja supikoiran pyynnistä vastaavan
Metsähallituksen mukaan pyynti on tehokkainta keskittää huhtikuuhun (ennen lintujen pesintää) ja
elokuuhun (lintujen pesinnän jälkeen). Esitämme tästä syystä pyyntiajan pidentämistä em. lajien
osalta aikavälille 1.8. – 30.4.

4) Alli on luokiteltu edellisessä uhanalaisuusarviossa kansallisesti silmälläpidettäväksi (Tiainen ym.
2015) ja maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi (IUCN 2018) lajiksi. Haahka on luokiteltu edellisessä
uhanalaisuusarviossa kansallisesti vaarantuneeksi (Tiainen ym. 2015), maailmanlaajuisesti
silmälläpidettäväksi (IUCN 2018) ja EU:n alueella erittäin uhanalaiseksi (BirdLife 2015) lajiksi.
Molempien lajien osalta Suomenlahden rannikko muodostaa tärkeän syyslevähdysalueen ja allin
osalta myös merkittävän talvehtimisalueen. Esitetty sinisorsan ja telkän metsästys häiritsee myös
kaikkia muita alueella esiintyviä lintuja. Esitämme siksi kaikkien lintulajien osalta metsästyksen
täyskieltoa perustettavalla luonnonsuojelualueella.

Valtioneuvoston asetus Uudenmaan maakunnan luonnonsuojelualueista
Uusi luonnonsuojelualue ”Segelskärin ulkoluotojen luonnonsuojelualue” kattaa kokonaan vuonna
2018 nimetyn maakunnallisesti tärkeän lintualueen ” Segelskärin matalikko” (210313, Aintila &
Ellermaa 2018). Alue on luokiteltu maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi, koska sillä levähtää
merkittäviä määriä haahkoja (syksyisin) ja alleja (syksyisin ja keväisin). Esitämme asetukseen
muutoksia seuraavasti:

§ 3 Rauhoitussäännökset

5) Alli on luokiteltu edellisessä uhanalaisuusarviossa kansallisesti silmälläpidettäväksi (Tiainen ym.
2015) ja maailmanlaajuisesti vaarantuneeksi (IUCN 2018) lajiksi. Haahka on luokiteltu edellisessä
uhanalaisuusarviossa kansallisesti vaarantuneeksi (Tiainen ym. 2015), maailmanlaajuisesti
silmälläpidettäväksi (IUCN 2018) ja EU:n alueella erittäin uhanalaiseksi (BirdLife 2015) lajiksi.
Molempien lajien osalta Suomenlahden rannikko muodostaa tärkeän syyslevähdysalueen ja allin
osalta myös merkittävän talvehtimisalueen. Esitetty sinisorsan ja telkän metsästys häiritsee myös
kaikkia muita alueella esiintyviä lintuja. Esitämme siksi kaikkien lintulajien osalta metsästyksen
täyskieltoa perustettavilla luonnonsuojelualueilla.
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