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PPLY:n mielipide asemakaavan muutosehdotuksesta 564-2510 Heinäpään jalkapallostadion
Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys (PPLY) suhtautuu kriittisesti Oulun Heinäpään
stadionin uuteen kaavaehdotukseen kunnollisen linnustoselvityksen puuttumisen vuoksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan "Kaavaa laadittaessa on tarpeellisessa määrin selvitettävä
suunnitelman ja tarkasteltavien vaihtoehtojen toteuttamisen ympäristövaikutukset, mukaan lukien
yhdyskuntataloudelliset, sosiaaliset, kulttuuriset ja muut vaikutukset. Selvitykset on tehtävä koko
siltä alueelta, jolla kaavalla voidaan arvioida olevan olennaisia vaikutuksia."(MRL 9§)
Edellisen perusteella alueen pesimälinnusto tulee selvittää kahden käyntikerran kartoituslaskennalla kuten muissakin vastaavissa hankkeissa. Alueen merkitys kevät- ja syysmuutolla
lepääville lajeille tulee niin ikään selvittää. Lisäksi on arvioitava voiko hankkeella olla vaikutuksia
Kempeleenlahden Natura 2000 -alueen linnustoon.
BirdLife Suomen ylläpitämän Tiira-havaintopalvelun aineisto kertoo Heinäpään nurmikenttien
lähiympäristöineen olevan kulttuurialueeksi linnustoltaan monipuolinen ja tarjoavan
elinympäristöä useille uhanalaisille lajeille. Satunnaisella havainnoinnilla havaitut suuret
lintukertymät viittaavat siihen, että alueella voi olla vähintään paikallista merkitystä lintujen
levähdys- ja ruokailualueena.
Pesimäaikaisia havainnoista merkittäviä ovat naurulokkien ja kuovien ravinnonetsintä
nurmialueelta - naurulokki on uhanalaisluokituksessa vaarantunut, kuovi silmälläpidettävä.
Myös meriharakat ja rastaat käyttävät aluetta kesäisin säännöllisesti ravinnonetsintään. Pesintään
viittaavaa soidinlaulua alueella on kuultu mm. punavarpuselta ja viitakerttuselta.
Muuttoaikoina kentällä on havaittu ruokailemassa silmälläpidettävistä lajeista esimerkiksi 1400
järripeipon parvi ja 70 västäräkin parvi. Pienempiä uhanalaisten tai silmälläpidettävien lajien
muuttavia parvia tai yksilöitä on havaittu ainakin sepelrastaalta, mustaleppälinnulta ja
lapinsirkulta. Lisäksi elinvoimaisilta lajeilta suuria muuttoparvia on havaittu esimerkiksi
räkättirastaalta, kottaraiselta, keltavästäräkiltä ja meriharakalta.
Kaavaehdotuksen suhteen tulee myös selvittää, millainen yhteisvaikutus viheralueiden
vähenemisellä on paikallisten lintujen ravinnonhankintaan ja sitä kautta pesimämenestykseen.
Joka tapauksessa nurmialueiden vähentämisellä on heikentävä vaikutus hiilensidontaan ja lintujen

ruokailumahdollisuuksiin Oulun keskustaa ympäröivällä taajama-alueella. Tekonurmella ei linnuille
ole ruokaa tarjottavana. Jos stadionin ja parkkipaikkojen rakentamiseen päädytään, pitäisi
kaupungin kaavoitusprosessin yhteydessä tehdä periaatepäätös kompensaatiokohteesta ja lisätä
viheralueiden määrää Heinäpään lähialueella.
Huomautamme myös, että jostain syystä PPLY ei ollut osallisten joukossa kaavaluonnosta
tehtäessä, joten emme huomanneet toimittaa mielipidettä kaavasta aiemmassa vaiheessa.

Petri Haapala
PPLY:n suojelutoimikunnan puheenjohtaja

Heli Suurkuukka
PPLY:n sihteeri

