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K O R K E I M M A L L E   H A L L I N T O – O I K E U D E L L E 

 

ASIA: 

Selitys Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntöön 31.5.2018 (1099/1/18) koskien Helsingin kaupungin 

muutoksenhakua hallinto-oikeuden päätöksestä. 

 

SELITYKSEN ANTAA: 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry (rek.nro 

116.353). Yhdistyksen tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta sekä lintujen ja luonnonsuojelua 

sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-alue on Helsinki ja sen 

ympäristö (Uudenmaan maakunta ennen v. 2011 ml. Sipoo). 
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PROSESSIOSOITE: 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 

Annankatu 29 A 16 

00100 Helsinki  

puheenjohtaja@tringa.fi 

 

ALUKSI 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry katsoo, että hallinto-oikeuden päätös Vartiosaaren ja 

Ramsinniemen osalta on perusteltu ja se tulisi säilyttää ennallaan. Tuomme selityksessämme esille näkökohtia 

liittyen Vartiosaaren ja Ramsinniemen linnustoarvoihin ja niiden huomioimiseen.  

 

VAIKUTUKSET LINNUSTOARVOIHIN 

Ramsinniemi ja Vartiosaari ovat luonnoltaan rikkaita alueita, joiden linnustollinen arvo perustuu pääosin 

monipuoliseen metsälintulajistoon. Ramsinniemen ja Vartiokylänlahden linnustollinen merkitys on tunnistettu 

mm. Helsingin kaupungin omassa luontotietojärjestelmässä, jonka mukaan Vartiosaaressa ja Ramsinniemessä 

sijaitsee yhteensä kolme arvokasta lintukohdetta. Vartiosaari ja Ramsinniemi ovat osa laajempaa 

kokonaisuutta, johon kuuluvat muut Vartiokylänlahden metsäalueet. Linnuston kannalta olennaista on 

nimenomaan tämän kokonaisuuden kytkeytyneisyys ja säilyminen. 

Pesimälajiston lisäksi alueilla on merkitystä muuttolinnuille; Vartiosaari ja Ramsinniemi ovat osa keskeistä 

metsäistä akselia, joka on tunnistettu maakunnallisella tasolla tärkeäksi muuttolintujen, erityisesti petolintujen, 

kyyhkyjen ja varpuslintujen reitiksi Vuosaaresta kohti Santahaminaa ja merta (Ellermaa 2013). 

Helsingin yleiskaava osoittama voimakas rakentaminen Vartiosaareen ja Ramsinniemeen heikentäisi 

merkittävästi linnuston elinolosuhteita. Rakentaminen vähentää metsäisiä elinympäristöjä ja pirstoo 

metsäalueita. Myös jäljellejäävien metsien ekologiset ominaisuudet muuttuvat mm. reunavaikutuksen vuoksi, 

mikä heikentää niiden roolia lajien elinympäristöinä. Lisäksi moninkertaistuva virkistyskäyttö, liikenne ja muu 

häiriö aiheuttaisi merkittäviä haittoja lintulajistolle. Seudullisella tasolla keskeinen vaikutus aiheutuisi 

näkemyksemme mukaan edellä mainitun metsäisen muuttolintujen käyttämän reitin katkeamisesta.  

Ramsinniemen ja Vartiosaaren maakäytön muutoksen merkittävyys on tunnistettu yleiskaavasta laaditussa 

luontovaikutusten arvioinnissa. Arvioinnin mukaan yleiskaavan suhteellisesti suurimmat maankäytön 

muutokset kohdistuvat Malmin lentokentälle sekä Ramsinniemen ja Vartiokylänlahden metsiin. Lisäksi 
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luontovaikutusten arvioinnissa todetaan, että Malmin lentokentällä, Ramsinniemen ja Vartiokylänlahden 

alueilla linnustollisesti arvokkailla kohteilla elinympäristöjen pieneneminen olisi suhteellisesti suurinta ja 

linnustolliset muutokset suuria (Ojala ym. 2014).  

Katsomme, ettei Helsingin yleiskaava huomioi asianmukaisesti Vartiosaaren ja Ramsinniemen luontoarvoja ja 

niiden säilymistä eikä siten noudata riittävästi maankäyttö- ja rakennuslain vaatimuksia luontoarvojen 

vaalimisesta.  

 

MAAKUNTAKAAVAN VASTAISUUS 

Yleiskaava on sekä Vartiosaaren että Ramsinniemen osalta voimassaolevan maakuntakaavan vastainen. 

Vartiosaari on maakuntakaavassa aluetta, joka on tarkoitettu ensisijaisesti maa- ja metsätalouden käyttöön ja 

niitä tukeville sivuelinkeinoille. Lisäksi Vartiosaari on osoitettu valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi 

kulttuuriympäristöksi. Ramsinniemi on maakuntakaavassa merkitty virkistys- ja luonnonsuojelualueeksi. 

Katsomme, ettei maakuntakaavan ohjausvaikutus ole ollut riittävästi ohjeena yleiskaavaratkaisussa. Myös 

Uudenmaan ELY-keskus on todennut saman yleiskaavaehdotuksesta antamassaan lausunnossa (ELY-keskus 

2016).  

 

LOPUKSI 

Kaupungin kehittämisen tulee tapahtua tavalla, joka noudattaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja 

maakuntakaavaa. Luonto- ja virkistysalueiden vähentäminen asukasluvun kasvattamisen kustannuksella ei 

vastaa tasapuolista kaavaratkaisua ja kestävää kaupungin kehittämistä. Katsomme, että hallinto-oikeuden 

päätös koskien Vartiosaarta ja Ramsinniemeä tulee säilyttää ennallaan.  

 

 

 

Helsingissä kesäkuun 29. päivänä 2018 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry 

 

Jukka Hintikka 

Puheenjohtaja 
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