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Kannanotto Sipoon rannikon ja saariston osayleiskaavaan
Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) lausuu mielipiteensä Sipoon rannikon ja saariston
osayleiskaavasta keskittyen luovutettaviin ranta-alueisiin sekä Granön liikenne- ja
asutussuunnitelmiin.
Helsy vastustaa Helsingin osin omistaman Granöhön suunniteltua siltaa. Granö on luontoarvoiltaan
merkittävä, etenkin veneilijöiden suosiossa oleva virkistysalue. Granöhön ei pystytä rakentamaan
pientä, saaren virkistysalueelle pyrkiviä pyöräilijöitä ja jalankulkijoita palvelevaa siltaa, koska se
katkaisisi tärkeän, Granön pohjoispuolelta itään kulkevan veneväylän. Väylällä on suuri merkitys
paitsi paikallisesti, myös myrskyillä suojaisena reittinä. Sillasta tulisi massiivinen, puolen
kilometrin mittainen, alikulultaan yli kymmenen metriä korkea rakennelma, joka olisi tavattoman
kallis ja maisemaan sopimaton rakennelma. Helsy väittääkin, että näin suureen hankkeeseen tuskin
investoitaisiin, ellei saarta olisi tarkoitus asuttaa tulevaisuudessa. Granön asuttaminen ei Helsyn
mielestä kuitenkaan ole suotavaa.
Osayleiskaavaa varten tehtyyn luontoselvitykseen viitaten Helsy huomauttaa, että Granössä on
paljon arvokasta, myös liialta metsien käsittelyltä säästynyttä luontoa. Rakentamattomat rannat ja
saaret tuleekin jättää koskemattomaksi paitsi niiden luonto- ja virkistysarvojen myös
tulevaisuudessa mahdollisen merenpinnan nousun ja tulvien lisääntymisen vuoksi. Nykyään
merenrannoille rakentaminen vaatii massiivisia maantäyttöjä, jotka tuhoavat luontoa ja ympäristöä.
Lopuksi Helsy muistuttaa, että saaristoaluetta tulisi katsoa kokonaisuutena, ei ainoastaan
yksittäisinä suunnittelualueina. Granö muodostaa Husön l. Talosaaren kanssa kokonaisuuden,
joka tulee säilyttää virkistyskäytössä myös Lounais-Sipoon rakentamissuunnitelmia laadittaessa.
Porvoontien ja Husön väliset pellot ja metsät ovat jo nyt alttiita merenpinnan nousulle. Alueella on
myös pohjavesialue, mikä estää alueen asuntorakentamisen. Talosaari on paitsi rakennuskelvotonta
myös merkittävää virkistysaluetta tuleville helsinkiläisille asukkaille. Tämä kokonaisuus on
säilytettävä arvossaan koskemattomana myös tulevaisuuden rakennuspaineiden kuohunnassa.
Edellä mainittuihin seikkoihin perustaen Helsy vaatii, että Sipoon rannikon ja saariston
osayleiskaavasta poistetaan siltayhteystarpeen merkintä Granöhön. Lisäksi Helsy katsoo, että jo
tässä vaiheessa on syytä ymmärtää Granön ja Talosaaren arvo ainutlaatuisena, tulevaisuudessakin
merkittävänä virkistys- ja luontoalueena.
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