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Kaavamerkintä
Suomenojan eli Finnoon lintukosteikko on kansainvälisesti arvokas. Siksi Suomen
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esitti sitä Ramsarin kansainvälinen
kosteikkosuojelusopimuksen kohteeksi. Kohde nousi esiin myös hiljattain julkistetussa Espoon
uhanalaisten lajien selvityksessä.
Kansainvälisesti tärkeänä lintualueena (IBA) se kannattaa rinnastaa Nauturan
lintudirektiivialueisiin. EU-oikeudellisestikin varminta olisi varata alue SL-luonnonsuojelualueeksi,
koska luo-merkintä ei suojaa aluetta riittävästi kohteen kokonaisuutta. Tällaisen suojelualueen tulee
olla ensisijainen myös ET-alueeseen nähden. Alue tarvitsee myös laajemman suojavyöhykkeen,
Siton suositusten mukaan 150 metriä avomaastossa ja 50 metriä peitteisessä.
Suomenlahdentie
Suomenlahdentien pohjoinen vaihtoehto on kosteikolle eteläistä parempi, joskin senkin
suunnittelussa pitää vielä haittoja vähentää.
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Finnoonjoen suu ja edessä oleva merialue
Finnoonjoen suu on tärkeä vesilintujen kulkureitti meren ja altaan välillä. Sinne ei voi sijoittaa
joukkoliikennekatua, jonka käyttö herkästi laajenisi jakeluliikenteen kautta luvattomaan muuhun
autoiluun yms. Myöskään suunnitellut merentäytöt eivät käy, koska kulkuyhteyden lisäksi ne
jättäisivät alleen lintuluodon. Myös sataman vesiliikenne vaikuttaisi haitallisesti lintuihin.
Hydrologia
Osayleiskaavassa on jatkossa annettava riittävän yksityiskohtaisia määräyksiä alueen ja alueelle
johtuvien ulkopuolisten hulevesien käsittelystä. Myös lintualtaan, tulvaniityn ja Finnoonpuron
hydrologiaan on kiinnitettävä erityistä huomiota kaavamääräyksin.
Tulvariskit pitää ottaa huomioon kaavassa sen yhtenä reunaehtona.
Viheryhteydet
Osayleiskaavaan liittyvässä aineistossa ei ole selkeästi esitetty, kuinka turvataan maakuntakaavan
viheryhteydet.
Maakuntakaavan viheryhteystarvemerkintään liittyvässä suunnittelumääräyksessä on todettu muun
muassa, että alueen yksityiskohtaisemmassa suunnittelussa on huolehdittava siitä, että merkinnällä
osoitettu yhteys säilyy tai toteutuu tavalla, joka turvaa muun muassa virkistys- ja
ulkoilumahdollisuudet ja lajiston liikkumismahdollisuudet. Viheryhteyden mitoituksessa on
kiinnitettävä huomiota yhteyden merkitykseen ekologisen verkoston osana. Finnoon suistoalueen
ekologinen yhteys Keskuspuistoon ja merelle on varmistettava jatkosuunnittelussa.
Virkistyskäyttö
Olisi toivottavaa, että hevostalli säilyisi alueella. Ainakin sen niitty pitää säilyttää joka tapauksessa,
koska se on linnuille tärkeä. Ulkoilureitti tulee siirtää metsän puolelle.
Yhteenveto
Linnustoselvityksen (Sito 2011) suositukset tulee toteuttaa. Kaavaa pitää kehittää, koska nyt se ei
vastaa maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimuksia ja valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita.
Lopuksi
Pyydämme kaupungilta kirjallista vastinetta.
ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY
Stephen Venn
puheenjohtaja

Pasi Raipola
varapuheenjohtaja

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON UUDENMAAN PIIRI RY

Pertti Sundqvist
varapuheenjohtaja

Tapani Veistola
luonnonsuojeluasiantuntija

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry – Nylands distrikt vid Finlands naturskyddsförbund rf
c/o Suomen luonnonsuojeluliitto – Finnish Association for Nature Conservation
Kotkankatu 9, FI-00510 Helsinki, Finland | puh./tel. +358 44 258 0598 tai/or +358 400 615 530 | fax +358 9 228 08200
www.sll.fi/uusimaa | Y-tunnus 0471601-4 | uusimaa@sll.fi

