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Kapellviken-Karlviken ( Östersundom) lintuvesialueen jatkokunnostus.
Kapellviken – Karlviken merenlahti kuuluu kansalliseen lintuvesien suojeluohjelmaan
vuodelta 1982 sekä valtioneuvoston 20.8.1998 vahvistamaan esitykseen Suomen
kohteista EU:n Natura 2000 suojeluohjelmaan.
Alueella toteutettiin vuonna 2009 alustava kunnostusprojekti jolloin mm. edellisten
kunnostustoimenpiteiden penkereet poistettiin ja veden virtausta parannettiin.
Kunnostusprojektin toteuduttua päätettiin osallistuneiden osapuolten kesken että
jatkokunnostussuunnittelu aloitetaan välittömästi.
Helsingin Kaupungin kaavoitussuunnitelmat ko. alueella ovat kuitenkin siirtäneet
jatkosuunnitelmien aloittamista.
V. 1998 Koskimies on tehnyt alueesta selvityksen Helsingin Kaupungin
Ympäristökeskukselle (1) ja jo silloin todennut mm.;
- Lintuvesien säilyttäminen monimuotoisina edellyttää aktiivisia hoitotoimia, koska
liiallinen umpeenkasvu köyhdyttää elinympäristövalikoimaa ja lajistoa kiihtyvää
vauhtia ja hävittää kosteikkoluonnon ainutlaatuisimmat piirteet.
Alue oli alun perin mukana v. 2003-2007 toteutetussa EU:n Life Luonto rahaston
tukemassa Lintulahdet Life -hankkeessa (2). Hankkeen suunnitteluvaiheessa alue
kuitenkin poistettiin EU-komission vaatimuksesta koska Helsingin Kaupunki
suunnitteli samaan aikaan lähialueelle suurta satamahanketta ( Vuosaaren Satama)
joka EU-komission mukaan huomattavasti tulisi heikentämään alueen luontoarvoja.
EU-komission mukaan Helsingin Kaupungin tulisi pääasiassa vastata Östersundomin
lintuvesien kunnostuksen suunnittelusta sekä kunnostustoimenpiteistä
satamahankkeesta johtuen.
Uudenmaan Ympäristökeskus on v. 2007 tehdyssä selvityksessään (3) luokitellut
Östersundomin lintuvesialueen ´Erittäin kiireelliseksi kunnostuskohteeksi´.
SYKEn v. 2013 julkaisemassa valtakunnallisessa kunnostettavien kosteikkojen
tärkeysjärjestyksessä Östersundomin lintuvedet on arvioitu yhdeksi kiireellisimmistä
kunnostusta vaativaksi kohteeksi Uudenmaan alueella. (4)

2.
Alueen nykytilanne.
Alue muodostuu pääasiassa nopeasti umpeen kasvavasta kaislikosta. Metsittymistä
on havaittavissa kaislikon reuna-alueilla mutta nykyään jo kaislikkojen keskelläkin.
Avovesikaistaleet ovat suurelta osin hyvin matalat ja tulevat kasvamaan umpeen
hyvin pian.
Toimenpiteet.
Jotta Kapellviken – Karlviken merenlahti täyttäisi kansalliselle lintuvesiohjelmalle
sekä Natura 2000 luonnonsuojelualueille vaadittavat luonnonsuojeluarvot,
kunnostustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi ko. suojeluohjelmien
velvoitteiden mukaisesti.
Alueen metsittyminen ja umpeenkasvu on estettävä ja avovesialueita on lisättävä
jotta lintuvesialueille vaadittavat luonnonsuojeluarvot täyttyisivät. Lisäksi veden
virtausta olisi merkittävästi parannettava alueella.
Helsingin Kaupungin on aloitettava kaavasuunnitelmissa merkityn tulevan
virkistysalueen kunnostuksen suunnittelun välittömästi.
Alueen kunnostuksen suunnittelu ja toteutus tulee olla perusedellytys alueen uutta
kaavaa suunniteltaessa ja hyväksyttäessä. Alueen kunnostus tulee olla valmis ennen
kuin uusi kaava astuu voimaan.
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