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Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry

5.6.2017 PÄIVITETTY ASEMAKAAVA LINNAISTEN OMAKOTIALUEEN LAAJENNUS
(NRO 100400)
Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistys ry (tuonnempana Sll Vantaa) antaa
kaavaehdotuksesta seuraavan muistutuksen.
5.6.2017 päivitetyssä asemakaavaehdotuksessa on rakentamisella osoitettua aluetta jonkin
verran muutettu aiemmasta versiosta. Eteläisintä osaa on supistettu, mikä on myönteinen
seikka. Toisaalta rakentamista on vastaavasti laajennettu kaakkoon, mikä lisää olennaisesti
rakentamisen haittaa säilyvälle luonto- ja viheralueelle.
Sll Vantaa katsoo, että Aisakellonkujan sekä Aisaparinkujan ”tielenkit” tontteineen aiheuttavat
Linnaisten metsäluonnolle niin merkittävää haittaa, että kyseisille alueille ei tule osoittaa
rakentamista. Täydennysrakentamista tuleekin supistaa itä- ja kaakkoisosasta olennaisesti ja
rajata lisärakentaminen vain Aisaparintien varrelle.
Nyt nähtävillä olevassa asemakaavaversiossa rakentaminen on osoitettu siten, että merkittävä
joukko harvinaisten ja uhanalaisten eliölajien havaintopisteitä rajautuu juuri rakentamisalueen
ulkopuolelle. Tämä ei kuitenkaan missään tapauksessa riitä varmistamaan lajiston säilymistä
alueella. Lajiston suojelemiseksi tulisi suojella arvokkaat elinympäristöt, ja molempien
”tielenkkien” kohdalla arvometsät ulottuvat havaintopisteiltä huomattavasti lännemmäksi.
Rakentamisen vaikutukset ulottuvat reilusti tonttirajojen ulkopuolelle mm. lisääntyvän
metsänhoitopaineen vuoksi. Varsinkin alueen itä- ja kaakkoisosan metsät tulevat myös
kuivumaan liikaa ylläpitääkseen nykyisen kaltaista kostean metsän lajistoa.
Kaavaselostuksen luontovaikutusosa on tällä hetkellä tarpeettoman lajistopainotteinen. Sitä
tulee täydentää vähintään yhteenvedonomaisella luonnehdinnalla, josta käy ilmi
aluekokonaisuuden (johon kaava-alue kuuluu) vähintään maakunnallinen arvo monipuolisten
kangas-, lehto- ja korpimetsien sekä lahopuulajiston osalta. Arvoa lisää olennaisesti Linnaisten
metsän sijainti seudullisen ekologisen verkoston tärkeässä risteyskohdassa sekä nykyisen
(Gubbmossen) ja tulevan suojelualueen (Furumossen) välissä. Luontoarvojen tarkempi, myös
luontotyyppi- ja sijaintiarvot kattava yksilöinti auttaa jatkossa kaavamääräyksessä mainittujen
”erityisten luonnonarvojen” turvaamisessa.
Yhdistys esittää myös nykyisten, erillisten kahden luo-alueen yhdistämistä yhdeksi rajaukseksi
siten, että alueeseen sisältyy koko kaava-alueen kaakkoisosa. Alueella on mm. merkittävä
keskittymä lahopuustoisia lehto- ja kangasmetsiä.
Osallisten kannalta olisi tärkeää, että jatkossa nähtävinä oleviin kaava-aineistoihin sisältyvät

myös alueella tehdyt luontoselvitykset tai niiden koosteet. Tällainen olisi mm.
kaavaselostuksessa mainittu 26.5.2017 päivätty Vantaan ympäristökeskuksen tekemä kooste
(Linnaisten metsän luonnonarvot).
Yhdistyksen mielestä täydennysrakentamisen kannattavuutta ei pidä arvioida vain
kohdekohtaisesti vaan laajemmin, vaikkapa alueellisesti tai koko kunnan alueella. Tällä tavoin
täydennysrakentamista ei tarvitsisi osoittaa Linnaisiin luonnonarvojen kannalta liikaa.
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