
Hei, 

Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma 2021–2030 on ollut nähtävillä kaupungin 

sivuilla 16.8.–19.9.2021. Kirjoittamani palaute liittyy Tokoinrannan uudistamiseen ja alueen vesilintujen 

ruokintapaikkaan. 

Tokoinranta on tärkeä virkistysalue ja useiden kaupunkilaisten arjen tärkeimpiä lähiluontokohteita, ja alueen 

luontoarvoilla on tärkeä merkitys myös virkistyskäytön kannalta. Tokoinrannan ja laajemmin Töölönlahden 

alueella talvehtii Suomen merkittävimpiä sinisorsakeskittymiä vuosittain. Aluetta onkin syytä uudistaa 

luontoarvot huomioiden, ja vesilintujen ruokintapaikka on tarpeen säilyttää ja kehittää sitä edelleen. 

Nykyisen ruokinta-automaatin käytössä on ollut eräitä ongelmia. Nykyinen automaatti on kokonsa puolesta 

Tokoinrannan sijaintia ajatellen turhan massiivinen. Sillä voi olla tämän vuoksi vaikutusta veden virtaukseen 

alueella, joka taas etenkin kylminä pakkastalvina voi lisätä jäätyvää pinta-alaa ja hankaloittaa sorsien 

talvehtimista ja ruoansaantia. Kahden viime talven havaintojen perusteella ruokaa ei myöskään ole nykyisestä 

automaatista riittävästi ja jatkuvasti saatavilla, sillä laite toimiessaan säikyttää vesilinnut toiminnasta 

aiheutuvalla äänellä etäämmälle, ja ruokinnassa käytetty vehnä vajoaa pohjaan. Ruokaa ei ole paikalla 

talvehtivien sorsalintujen määrään nähden riittävästi. 

Ruokintaa kehitettäessä on syytä huomioida seuraavat tekijät: 

• ruokinnan täytyy olla mahdollisimman äänetön, jotta kaikki vesilinnut uskaltavat tulla ruokinnalle 
• ruokaa tulee olla riittävästi. Käytännössä tämä tarkoittaa varautumista siihen, että n. 1000 sorsalintua 

saa syötävää. 
• lähtökohtaisesti ruoan tulisi olla jatkuvasti lintujen saatavilla ja vedenpinnan yläpuolella. Ruokinta on 

pyrittävä aloittamaan jo talven alkupuolella marras-joulukuussa, kun sinisorsien muutto on ohi ja 

talvehtivat linnut saapuneet talvehtimisalueilleen. On huolehdittava myös siitä, ettei automaatti ole 

pitkiä aikoja tyhjillään. 
• ruokinnassa käytettävien automaattien täytön ja huollon tulisi olla mahdollisimman helppoa 

Alueen vesilinturuokinta on sekä talvehtivien sorsien että niitä seuraavien kaupunkilaisten kannalta tärkeä 

säilyttää ja kehittää toimivampaan suuntaan edellä mainitut suuntaviivat huomioiden. Automaatin olisi hyvä 

olla jo lähtökohtaisesti sellainen, joka on alun perin tarkoitettu ja suunniteltu nimenomaan talvehtivien 

vesilintujen ruokintaan. 

Mikäli kaipaatte asiantuntija-apua Tokoinrannan vesilinturuokinnan uudistamisessa, olemme mielellämme 

käytettävissä neuvontaa ja yhteistyötä varten. 

Alueen maisemanhoitoon liittyvässä uudistamisessa toivomme malttia pensaiden ja pienkasvillisuuden 

harventamisen suhteen. Pensaat ovat tärkeitä suoja- ja ruokailupaikkoja esimerkiksi erittäin uhanalaiselle 

varpuselle, ja viime talvina Tokoinrannassa on havaittu satojen yksilöiden parvia. Myös muut talvehtivat 

pikkulinnut hyötyvät pensaiden ja muun pienkasvillisuuden tarjoamasta suojasta. 
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