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Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n 

(rek.nro 116.353, 3100 jäsentä loppuvuonna 2017) 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 Helsingin kaupunkia lausuntopyynnöstä. 

Yhdistyksemme on pääosin tyytyväinen Kallahden matalikon suojelusuunnitelmaan ja pitää alueen 

liittämistä luonnonsuojelualueverkostoon merkittävänä tekona ja tärkeänä avauksena matalikkojen 

ja merenalaisen luonnon suojelussa. Liikkumisrajoituksia olisi kuitenkin syytä laajentaa, jotta 

turvattaisiin alueen merkittävät linnustoarvot. Alue on mataluutensa vuoksi tärkeä vesilintujen 

ruokailualue ja todettiin vuoden 2011 tarkastelussa maakunnallisesti tärkeäksi lintualueeksi 

(”Kallahdenniemen vedet”, Ellermaa 2011). 

Kallahdenniemen eteläpuolen liikkumisrajoitusalue tulee vähentämään levähtäviin ja ruokaileviin 

lintuihin kohdistuvaa häiriövaikutusta, ja on siten hyvä muutos. Tringan mielestä liikkumisrajoitus 

pitäisi kuitenkin laajentaa ympärivuotiseksi, koska silloin vesilintupoikueet voisivat kesäaikaan 

käyttää aluetta nykyistä selvästi paremmin ruokailuun. Vesilintupoikueiden saalistuspaine on viime 

vuosina kasvanut etenkin ulkosaaristossa (Kurvinen ym. 2016), joten häiriöttömien ruokailualueiden 

perustaminen sisäsaaristoon auttaisi monien lajien poikueiden selviytymistä ja sitä kautta voisi 

kasvattaa niiden populaatiokokoja (tai hidastaa niiden vähenemistä). Lisäksi Tringan mielestä 

liikkumisrajoitus pitäisi laajentaa kattamaan koko perustettava suojelualue siten, että purje- ja 

leijasurffaus olisi kielletty koko suojelualueella ja moottoriveneily olisi kielletty väylien ulkopuolella. 

Näin levähtäville sekä ruokaileville linnuille kohdistuva häirintävaikutus olisi selvästi nykyistä 

vähäisempi. Lisäksi moottoriveneiden kulutukselle herkät pohjat säästyisivät ja kalojen, kuten 

uhanalaisen karisiian, kutu- ja elinalueet pääasiassa säästyisivät virkistyskalastuspaineelta. Yleisenä 

huomiona toteamme vielä, että ilman liikkumisrajoituksen laajentamista suojelualueen 

perustaminen ei muuttaisi alueen käyttöä ja siten vaikuttaisi luonnon tilaan nykytilanteeseen 

verrattuna käytännössä millään tavalla, lukuun ottamatta alueen kokoon suhteutettuna verrattain 

pientä liikkumisrajoitusaluetta sekä pieniä ankkurointikieltoalueita.  
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