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Lausunto Marsuddenin alueen yleiskaavan muutosluonnoksesta 
 
Kiitoksia, että saamme olla osallisena tässä kaavamuutoksessa. 
 
Yhdistys on perehtynyt hankkeen uuteen aineistoon, samoin kuin aineistoon, joka tuotettiin alueen kaavoituksen 
ollessa edellisen kerran esillä 2011 - 2012. 
 
Yhdistys vastustaa asuntorakentamista Klovvikenin alueelle. Etenkin nyt rakentamiseen kaavoitettu kalliomännikkö 
tulisi säilyttää luonnontilaisena. Lisäksi vaadimme ainakin lepakkotutkimuksen uusimista, mutta koko luontoselvitys 
tulisi tarkistaa vanhentumisen vuoksi. 
 
Asuinrakentaminen vaikuttaisi väistämättä ja pysyvällä tavalla luonnonsuojelualueen perusteena oleviin 
luontoarvoihin. Vaikka uudessa suunnitelmassa merenrantaan jätettäisiin suojakaista, eikä laitureita sallittaisi, 
kuormittaisi asuinrakentaminen suojelualueen luontoa. 
 
Yhdistys sai erikseen pyydettäessä lausuntoaan varten nähtäväkseen alueella tehtyjä luonto- ja 
liito-oravaselvityksiä vuodelta 2010. Yhdistys pitää seitsemän vuotta vanhoja selvityksiä auttamatta vanhentuneina. 
Yleiskaavamuutoksessa esitetään rakennettavaksi kalliomännikkö joka on metsälain 10§:n mukainen luonnon 
monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeä elinympäristö. Lisäksi myös luontoselvitys suosittelee yksiselitteisesti 
sekä kasvillisuuden että linnuston kannalta kalliomännikön säilyttämistä. 
 
Lepakkotutkimuksen mukaan alueella huomattiin ripsisiippa, joka on Suomessa erittäin uhanalaiseksi luokiteltu 
lepakkolaji. Tutkimus tehtiin ainoastaan syksyllä ja liian kauan sitten. Tutkimus tulisi tehdä uudestaan ja 
keväälläkin. 
 
Läntisellä Uudellamaalla rakentamisesta vapaata merenrantaa on hyvin niukasti, ja Siuntiossa se edelleenkin 
vähenee Siuntionjoen suiston rakentamisen myötä. Asuntorakentaminen johtaisi siihen, että Klovvikenin ranta jäisi 
asuntojen omistajien yksityiseen käyttöön.  
 
Leveä luonnontilainen rantakaistale sekä rantaruovikko on välttämätön alueen eläimistölle ja 
luonnonsuojelualueelle. Puusto ja ruovikko tulee ehdottomasti säilyttää eikä niihin saa tehdä aukkoja.  
 
Hienoa, että tervalepikkö on jätetty rauhaan rakentamiselta kuten pitääkin.  
 
Yhdistys muistuttaa Uudenmaan liiton ja ELY-keskuksen aikaisemmissa vaiheissa antamista lausunnoista, jotka 
ovat sisällöltään suurelta osin yhä voimassa. Marsudden on maakuntakaavassa ns. valkoista aluetta, minne 
asuntorakentamista ei tule suunnata. Päinvastoin, rakentaminen on suunnattava Siuntion hyväksymän Maankäytön 
kehityskuvan mukaisille alueille kasvukeskuksiin, joista on toimivat julkisen liikenteen yhteydet. 
 
Siuntio on parhaillaan laatimassa uutta Etelä-Siuntion osayleiskaavaa, johon Marsudden sisältyy. Osayleiskaavan 
tavoitteisiin kuuluvat myös edellä mainitut tavoitteet asutuksen keskittämisestä järkevämpiin kohteisiin. Erillisen, 
pienikokoisen osayleiskaavan laatiminen vain yhden maanomistajan tarpeita silmälläpitäen on kyseenalaista ja 
kasvattaa epäilyjä maanomistajien eriarvoisesta kohtelusta. Tästä ELY-keskus ja Uudenmaan liitto ovat 
nimenomaisesti varoittaneet. Yhden maanomistajan suosiminen voi tuottaa rantarakentamiseen 
ennakkotapauksen, joka haittaisi vakavasti maankäytön suunnittelua tulevaisuudessa. 
 
Ympäristöyhdistys kyseenalaistaa myös kaikkien niiden lausunnot, jotka eivät ole saaneet luontoselvitystä 
nähtäväksi. Yhdistys sai vanhentuneen luontoselvityksen vasta erikseen pyytämällä. 



 
Yhteenvetona toteamme: 
 

1. Lepakkotutkimus tulee uusia 
2. Kalliomännikkö tulee säilyttää luonnontilaisena 
3. Rantakaistale tulee säilyttää luonnontilaisena 
4. Rantaruovikko tulee säilyttää luonnontilaisena 
5. Tervalepikkö tulee säilytttää luonnontilaisena 
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