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Aluksi 

Helsingin kaupunginhallitus perustelee vastineessaan yleiskaavan laillisuutta suurelta osin 

Helsingin yleiskaavan Natura-arvioinnin (Ramboll 2015) johtopäätöksillä, kuten ”Vaikutukset eivät 

kuitenkaan minkään direktiivilintulajin osalta kohoa merkittäviksi, sillä vielä rakentamisen 

jälkeenkin Vanhankaupunginlahden ja Viikin peltojen muodostama ekologinen kokonaisuus säilyy 

toimivana”. Vielä voimakkaammin asia on ilmaistu toisaalla selityksessä: ”Natura-arviointi osoittaa 

yksiselitteisesti, että yleiskaavan mahdollistamasta rakentamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa 

minkään luontotyypin tai lajin osalta kuin ei myöskään merkittäviä yhteisvaikutuksia Natura-

alueiden eheyteen”. Kuten Tringa ry totesi jo valituksessaan, yleiskaavalla olisi kuitenkin 

toteutuessaan merkittäviä luontoarvoja uhkaavia vaikutuksia ja merkittäviä haitallisia vaikutuksia 



Natura-alueen suojeluperusteena olevaan linnustoon. Lisäksi Natura-arvioinnissa on puutteellisesti 

arvioitu yhteisvaikutuksia muiden suunniteltujen ja toteutuneiden hankkeiden kanssa. Erityisen 

suurena puutteena Natura-arvioinnissa Viikin peltoalueille jo aikaisemmin toteutuneen 

rakentamisen ja käsittelyssä olevan yleiskaavan mahdollistaman lisärakentamisen yhteisvaikutusta 

Natura-alueen linnustoon ei ole arvioitu ollenkaan. Natura-arviointi ei siten täytä 

luonnonsuojelulaissa arvioinnille asetettuja vaatimuksia. 

Yhteisvaikutuksien arvioinnin puutteellisuus Natura-arvioinnissa 

Vanhankaupunginlahden Natura-alueeksi ehdottamisen jälkeen (virallisen Natura-lomakkeen 

laatimisvuosi 1998) toteutuneen rakentamisen ja yleiskaavan yhteisvaikutuksia ei Natura-arviossa 

käsitelty käytännössä ollenkaan, vaikka kumuloituvat vaikutukset sopivien elinympäristöjen 

vaiheittaisen vähenemisen kautta ovat erittäin oleellisia Natura-alueen eheyden säilymistä 

arvioitaessa. Yleiskaavan Viikin pelloille mahdollistama rakentaminen pienentäisi peltojen pinta-

alaa noin 17 % nykyisestä pinta-alasta (liite 1a), mikä Natura-arvioinnissa mainittiin melko 

vähäiseksi pienenemiseksi, ja pitkälti sen takia vaikutukset peltoja säännöllisesti hyödyntäviin 

Natura-alueen lajeihin arvioitiin vähäisemmiksi kuin merkittäviksi. Yleiskaavan mahdollistaman 

rakentamisen ja jo aiemmin toteutuneen, Natura-alueen ehdottamisen ajankohdan jälkeisen 

rakentamisen ja muiden maankäytön muutosten (Taka-Viikin peltojen muuttaminen puistoalueeksi) 

yhteenlaskettu pienennys Viikin peltojen vuoden 1998 pinta-alaan on kuitenkin selvästi suurempi, 

eli noin 39 % (liite 1b). Näin suurta peltoalan vähenemistä ei voi pitää vähäisenä, ja tämän 

vähenemisen vaikutukset pitäisi Natura-arvioinnissa ehdottomasti arvioida. 

Tutkimusten mukaan laajoja avoimia peltoaukeita elinympäristönään (pesiminen, ruokailu, 

levähdys) suosivien lintulajien määrät ovat joko pienempiä tai niitä ei esiinny ollenkaan vähintään 

noin 60 metrin etäisyydellä rakennetun tai puustoisen alueen reunasta, ja monilla lajeilla lintumääriä 

vähentävä vaikutus ulottuu 100 - 150 metrin päähän pellonreunasta (Piha ym. 2003, Besnard ym. 

2016, Harrison & Hilton 2014). Suurin osa Natura-alueen peltoja hyödyntävistä suojelun 

perustelajeista on tällaisia metsäisiä tai rakennettuja pellonreunoja välttäviä lajeja. Näille lajeille 

riittävän kaukana reunasta sijaitsevaa peltopinta-alaa yleiskaavan mahdollistama rakentaminen 

vähentäisi vielä selvästi enemmän (22 % 70 metrin etäisyydellä reunasta ja 31 % 100 metrin 

etäisyydellä reunasta, Liite 1c-f). Erityisen merkittävää riittävän kaukana reunasta sijaitsevan 

peltopinta-alan väheneminen olisi yleiskaavan osoittaman rakentamisen toteutuessa Natura-alueen 

ehdottamisvuoteen verrattuna (53 % 70 metrin etäisyydellä ja 64 % 100 metrin etäisyydellä, liite 

1g-h).   

Riittävän kaukana reunasta sijaitsevien peltojen pinta-alojen käyttäminen muutosten mittarina ottaa 

selvästi paremmin huomioon rakentamisen ja sen aiheuttaman peltojen pirstoutumisen vaikutukset 

laajoja avoimia alueita vaativaan linnustoon. Riittävän kaukana reunasta sijaitsevan pellon 

yhteispinta-ala on siis selvästi biologisesti merkityksellisempi arvioitaessa vaikutuksia Natura-

alueen linnustoon ja kuin Natura-arvioinnissa käytetyt peltojen pinta-alat sellaisenaan. Pelloista 

hyötyville Natura-alueen suojeluperustelajistolle aikaisemmin jo toteutuneen rakentamisen ja 

yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen yhteisvaikutuksena tapahtuvan yli 50 prosentin riittävän 

avoimen peltoalan pienentyminen aiheuttaisi merkittäviä haitallisia vaikutuksia. Nämä vaikutukset 

olisi tullut arvioida Natura-arvioinnissa ja huomioida yleiskaavan ratkaisuissa. 

Viikin peltojen merkitys Natura-alueen linnustolle 

Viikintien eteläpuolinen peltoalue kokonaisuudessaan sekä Viikintien pohjoispuoliset tien viereiset 

pellot on kokonaisuudessaan määritelty Vanhankaupunginlahden Natura-alueen hoito- ja 

käyttösuunnitelmassa Natura-alueeseen ekologisesti liittyväksi peltoalueeksi (Ympäristötutkimus 

Yrjölä / Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2016, s. 70). Myös virallisessa Natura-lomakkeessa 



Viikin pellot on mainittu lisäävän Vanhankaupunginlahden Natura-alueen linnustoarvoa. Näille 

alueille osoitetun rakentamisen toteutuminen vähentäisi Natura-alueeseen ekologisesti liittyvän 

peltoalueen pinta-alaa 18 % (liite 2). Natura-alueen linnuston kannalta ekologisesti liittyvän 

peltoalueen merkittävä kutistuminen yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen seurauksena 

aiheuttaisi merkittävän haitallisen vaikutuksen Natura-alueen linnustoon. Ihmisten lintuihin 

kohdistama häirintävaikutus on todennäköisesti jo nykyään suurin Viikintien läheisillä pelloilla 

molemmin puolin tietä, sillä juuri näillä pelloilla tapaa säännöllisesti esimerkiksi koiriaan pelloilla 

ulkoiluttavia ihmisiä. Rakentaminen lisäisi häirintävaikutusta todennäköisesti merkittävästi, koska 

aikaisemmin selkeästi rakentamaton pellonreunaympäristö muuttuisi rakennetuksi, jolloin kynnys 

liikkua pelloilla alentuisi entisestään. Jo melko vähäisellä häirinnällä, eli noin kerran tunnissa tai 

jopa vain kerran muutamassa tunnissa, voi olla lintujen riittävää ravinnonhankintaa selvästi 

haittaava vaikutus (Goss-Custard ym. 2006).  

Tarkempia Natura-alueen suojeluperustelajien Natura-arviointien tarkasteluja 

Metsähanhi  

Yleiskaavan osoittaman rakentamisen toteutuminen metsähanhelle tärkeimmän Etu-Viikin pellon 

pohjoisosiin vähentäisi todennäköisesti merkittävästi lajin levähtäjämääriä alueella. Etu-Viikin 

pellot täyttävät nykyään juuri ja juuri melko arkojen Anser-suvun hanhilajien (metsähanhi, 

tundrahanhi) ruokailu- ja levähdyspelloiltaan edellyttämät raja-arvot alueen rauhallisuuden ja 

peltoaukean koon suhteen. Nämä lajit kelpuuttavat ruokailualueikseen lähinnä sellaisiin 

peltoalueita, joissa lyhin etäisyys avoimen alueen reunasta toiseen on vähintään 500 metriä (Wisz 

ym. 2008, Harrison & Hilton 2014), mikä juuri täyttyy Etu-Viikin peltojen suhteen. Myös Natura-

arvioinnissa mainitaan lajin kannalta merkityksellisimmiksi Etu-Viikin peltoalueiden laajuus. 

Lisärakentaminen Etu-Viikin peltojen pohjoisosaan pienentäisi avointa aluetta ylipäänsä ja 

varsinkin reunasta riittävän kaukana olevan alueen määrä (liite 1). Lisäksi rakentaminen 

todennäköisesti lisäisi myös häirintävaikutusta. Metsähanhet liikkuvat muiden hanhien tapaan 

Viikin peltojen ja Vanhankaupunginlahden Natura-alueen muodostaman kokonaisuuden sisällä 

yöpyen lahdella ja ruokaillen pelloilla, joten peltojen rakentaminen vähentäisi sekä Viikin peltojen 

että Vanhankaupunginlahden alueella levähtävien ja ruokailevien metsä- ja tundrahanhien määriä 

merkittävästi. Natura-arvioinnin johtopäätös siitä, ettei yleiskaavalla olisi merkittäviä vaikutuksia 

alueilla levähtäviin metsähanhiin on siis virheellinen. 

Valkoposkihanhi  

Natura-arvioinnissa väitetään, että rakentamisella ei olisi merkitystä valkoposkihanhen 

esiintymiseen alueella, mutta reunasta riittävän kaukana sijaitsevan avoimen peltopinta-alan selvällä 

pienenemisellä olisi hyvin todennäköisesti valkoposkihanhien lukumäärää pienentävä vaikutus, 

koska lajille sopivan ruokailualueen saavutettavuus huononisi. Laji ei ole erityisen häiriöherkkä, 

mutta se kuitenkin välttää ruokailua avoalueiden metsäisissä tai rakennetuissa reunoissa. 

Heinäkurppa  

 

Yleiskaavassa rakentamiselle osoitetulla alueella sekä aivan rakentamiselle kaavoitetun alueen 

vieressä havaitaan säännöllisesti muutollaan levähtäviä ja ruokailevia heinäkurppia (Tiira.fi, Liite 

3). Heinäkurppa on Suomessa luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi ja se kuuluu 

luonnonsuojeluasetuksessa mainittuihin erityisesti suojeltaviin lajeihin. Lisäksi kansainvälisesti laji 

on luokiteltu vaarantuneeksi. Natura-arvioinnissa ei mainittu ollenkaan rakentamiselle osoitetuilla 

alueilla tehtyjä tai niiden läheisiä havaintoja, kuten ei muuallakaan Viikin pelloilla säännöllisesti 

tehtyjä havaintoja. Viikin peltojen ja Vanhankaupunginlahden Natura-alueen levähdyspaikat 

täydentävät toisiaan ja mahdollistavat lajin yksilöiden liikkumisen peltojen ja 



Vanhankaupunginlahden rantaniittyjen välillä vedenkorkeuden, petojen saalistuspaineen tai 

häirintävaikutuksen vaihdellessa. Niinpä pelloilla sijaitsevien sopivien ruokailualueiden 

väheneminen rakentamisen seurauksena todennäköisesti vaikuttaisi myös Natura-alueen 

heinäkurppien esiintymiseen. Heinäkurpan kohdalla Natura-arviossa todetaan virheellisesti, 

että ”Lajin tärkeimpiä levähdys- ja ruokailualueita ovat Purolahden tulvaniitty ja Ruohokarin 

hoitoniitty”, vaikka julkaisussa, johon Natura-arvion tiedot heinäkurpan osalta perustuvat (Mikkola-

Roos ym. 2013) todetaan, että ”Heinäkurpat tavattiin useimmiten Etu-Viikin pellolla tai Purolahden 

tulvaniityllä, joitakin myös Ruohokarin hoitoniityllä, Lammassaareen johtavien pitkospuiden 

varrella ja Kyläsaaressa”. Etu-Viikin peltojen merkitys heinäkurpan esiintymisalueena on siis 

Natura-arviossa täysin sivuutettu. Edellä esitettyjen seikkojen perusteella Natura-arvioinnin arvio 

merkittävien vaikutusten puuttumisesta on heinäkurpan osalta virheellinen ja perustui puutteellisiin 

tietoihin.  

 

Jänkäkurppa  

Yleiskaavassa rakentamiselle osoitetulla alueella ja aivan rakentamiselle kaavoitetun alueen 

vieressä havaitaan säännöllisesti muutolla levähtäviä jänkäkurppia (Tiira.fi, Liite 3). Natura-

arvioinnissa ei mainittu ollenkaan rakentamiselle osoitetuilla alueilla tehtyjä tai niiden läheisiä 

havaintoja, kuten ei muuallakaan Viikin pelloilla säännöllisesti tehtyjä havaintoja. Viikin peltojen ja 

Vanhankaupunginlahden levähdyspaikat täydentävät toisiaan ja mahdollistavat lajien yksilöiden 

liikkumisen peltojen ja Vanhankaupunginlahden rantaniittyjen välillä esimerkiksi vedenkorkeuden, 

petojen saalistuspaineen tai häirintävaikutuksen vaihdellessa. Niinpä pelloilla sijaitsevien sopivien 

ruokailualueiden väheneminen rakentamisen seurauksena todennäköisesti vaikuttaisi myös Natura-

alueen heinä- ja jänkäkurppien esiintymiseen. Jänkäkurpan osalta Natura-arviointi oli siis selvästi 

puutteellinen. 

Suokukko  

Erittäin uhanalaiselle suokukolle Viikin pellot ovat merkittävä muutonaikainen levähdys- ja 

ruokailualue. Yleiskaavan mahdollistama rakentaminen vähentäisi merkittävästi riittävän kaukana 

reunasta sijaitsevan ja siten suokukkojen ruokailulle sopivan peltoalueen pinta-alaa. Viikin ja 

Vanhankaupunginlahden muodostaman kokonaisuuden alueella suokukot liikkuvat säännöllisesti 

Viikin peltojen ja Natura-alueen välillä (Mikkola-Roos ym. 2013), joten sopivien ruokailu- ja 

levähdysalueiden väheneminen pelloilla vaikuttaisi vähentävästi myös Natura-alueella levähtävien 

suokukkojen määrään ja niiden mahdollisuuksiin hankkia riittävästi vararavintoa vaativaa 

muuttomatkaa varten. Etenkin kun otetaan huomioon yhteisvaikutukset jo aikaisemmin toteutuneen 

rakentamisen kanssa, vähentäisi yleiskaavan mahdollistama rakentaminen lajille sopivaa peltoalaa 

niin paljon, että vaikutukset suokukkoon olisi arvioitava merkittäviksi. Natura-arvioinnissa 

yleiskaavan vaikutuksia lajin esiintymiseen ei pidetty merkittävänä, mikä on vähintään 

yhteisvaikutuksen aikaisemman rakentamisen kanssa osalta virheellinen arvio. 

Punajalkaviklo  

Punajalkavikloja levähtää ja pesivät parit ruokailevat yleisesti Etu-Viikin pelloilla, myös aivan 

rakentamiselle kaavoitetun alueen vieressä. Vuoden 2017 kartoituslaskennoissa yksi reviiri oli vain 

170 metrin päässä yleiskaavassa rakentamiselle osoitetusta alueesta Etu-Viikin peltojen valtaojan 

ympäristössä (Tiira.fi). Kyseinen reviiri luultavasti häviäisi rakentamisen seurauksena. Natura-

alueella pesivät ja levähtävät punajalkaviklot käyttävät säännöllisesti peltoja ruokailualueinaan, 

joten sopivan peltopinta-alan väheneminen ja lisääntyvä häirintävaikutus vaikuttaisi haitallisesti 

myös Natura-alueen punajalkavikloihin. Yleiskaavan Natura-arvioinnissa ei mainittu peltojen 

merkitystä pesimä- ja ruokailualueena mitenkään eikä yleiskaavan vaikutuksista punajalkavikloihin 

arvioitu mitään. Natura-arviointi oli siten lajin osalta puutteellinen. 



Ruskosuohaukka 

Kuten ELY-keskus lausunnossaan yleiskaavan Natura-arvioinnista totesi, Viikin peltoalueet ovat 

olennaisen tärkeitä saalistusalueita Vanhankaupunginlahden Natura-alueella pesiville 

ruskosuohaukoille. Niinpä yhdymme edelleen ELY-keskuksen arvioon siitä, että yleiskaavan 

mahdollistaman lisärakentamisen merkittävää heikentävää vaikutusta Natura-alueen 

ruskosuohaukkoihin ei voi sulkea pois. Varsinkin jo aikaisemmin toteutuneen Viikin alueen ja 

muiden Vanhankaupunginlahtea ympäröivien alueiden rakentamisen ja yleiskaavan mahdollistaman 

rakentamisen lajille sopivien saalistusalueita vähentävä yhteisvaikutus olisi erityisen merkittävästi 

lajille haitallinen, mutta tätä yhteisvaikutusta ei Natura-arvioinnissa arvioitu ollenkaan. 

Vaikutus Natura-alueen eheyteen moniin lajeihin kohdistuvan vaikutuksen kautta 

ELY-keskuksen lausunnossa Natura-arvioinnista oli arvioitu rakentamisella olevan haitallista 

vaikutusta ainakin kymmeneen Vanhankaupunginlahden Natura-alueen suojelun perusteena olevaan 

lintulajiin (laulujoutsen, metsähanhi, valkoposkihanhi, ruskosuohaukka, sinisuohaukka, 

niittysuohaukka, ruisrääkkä, kapustarinta, suokukko ja heinäkurppa).  Yleiskaavan 

luontovaikutusten arvioinnissa (Ramboll 16.10.2014) nimettiin vielä erittäin uhanalainen 

peltosirkku, viiriäinen, vaarantunut keltavästäräkki ja vaarantunut sitruunavästäräkki lajeiksi, joiden 

kannat saattaisivat laskea alueella rakentamisen seurauksena. Kyseinen arviointi perustui hiukan 

käsittelyssä olevaa kaavaa laajemmin Viikin pelloille sijoittuvaan rakentamiseen, mutta muutaman 

rakentamispikselin poistuminen ei perustellusti ole poistanut näihin lajeihin luontovaikutuksen 

arvioinnissa arvioituja uhkia. Vaikka vaikutukset näihin lajeihin arvioitiin merkittää vähäisemmiksi 

Natura-arvioinnissa, ja ELY-keskuksen arvioinnissa muiden lajien kuin ruskosuohaukan osalta, 

myös merkittävää vähäisempien haitallisten vaikutukset näin suureen joukkoon lajeja (14 lajia) 

voivat olla merkittäviä Natura-alueen eheyden kannalta. Natura-arviointi tai Helsingin 

kaupunginhallituksen selitys ei kuitenkaan arvioinut tai ottanut tähän lajijoukkoon kohdistuvien 

haitallisten vaikutusten vaikutusta Natura-alueen eheyteen. Natura-arviointi oli siis tältäkin osin 

puutteellinen. On myös muistettava, että edellä mainitut yleiskaavan luontovaikutusten arviointi ja 

Natura-arviointi arviot lajikohtaisista vaikutuksista perustuivat pelkästään nyt käsittelyssä olevan 

yleiskaavan mahdollistaman lisärakentamisen vaikutuksiin, eli yhteisvaikutuksia jo aikaisemmin 

toteutuneen rakentamisen kanssa ei ollut arvioitu. 

Tiira-havaintojen hyödyntämättä jättäminen Natura-arvioinnissa 

Tiira-tietokannan havaintoja olisi pitänyt hyödyntää pitänyt yleiskaavan Natura-arvioinnissa, koska 

näistä havainnoista olisi selvinnyt kiinnostuksen kohteina olevien lintujen kokoomaraportteja 

tarkempi sijoittuminen kaava-alueella. Niinpä esimerkiksi edellä mainittu äärimmäisen uhanalaisen 

heinäkurpan esiintymisalueiden olisi Tiiran perusteella voinut havaita sijaitsevan 

asuntorakentamiselle kaavoitetulla alueella. Tiira-tietokannan havainnot olisivat olleet kaavoituksen 

suunnittelijoille ja luontoselvitysten tekijöille pyydettäessä saatavilla. Muiden Natura-arvioinnin 

puutteiden kanssa Tiira-havaintojen hyödyntämättä jättäminen osaltaan tekee Natura-arvioinnin 

riittämättömäksi täyttämään luonnonsuojelulain vaatimukset asianmukaisesta vaikutusten 

arvioinnista. 

Yhteenveto Natura-arvioinnista 

Yhteenvetona Viikin pelloille osoittama rakentamisen uhkaa siis merkittävästi Natura-alueen 

suojeluperusteena olevaa, peltoja hyödyntävää lajistoa ja sitä kautta Natura-alueen eheyttä. 

Helsingin kaupunginhallituksen selityksessään esittämä väite ”Natura-arviointi osoittaa 

yksiselitteisesti, että yleiskaavan mahdollistamasta rakentamisesta ei aiheudu merkittävää haittaa 

minkään luontotyypin tai lajin osalta kuin ei myöskään merkittäviä yhteisvaikutuksia Natura-



alueiden eheyteen” ei voi pitää luotettavana, koska Natura-arviointi on usealla tavalla puutteellinen: 

1) yhteisvaikutusten arvioinnin osalta, etenkin jo toteutuneen rakentamisen ja käsittelyssä olevan 

yleiskaavan yhteisvaikutusten täydellisen arvioimatta jättämisen takia, 2) lajikohtaisten arviointien 

puutteellisuuden ja osittain virheellisyyden takia, 3) suureen joukkoon lajeja kohdistuvan 

haitallisten vaikutusten yhteisvaikutuksen arvioimatta jättämisen takia, 4) Tiira-havaintojen 

hyödyntämättä jättämisen vuoksi. Natura-arvioinnin johtopäätös siitä, että "kokonaisuuden rakenne 

ja toiminta eivät häiriinny tavalla, joka olisi luonnonsuojelulain tai luontodirektiivin vastaista" ei 

edellä eritellyistä syistä perustu luonnonsuojelulain tarkoittamaan asianmukaiseen arviointiin, ja 

siten yleiskaavan haitallista vaikutusta Vanhankaupunginlahden Natura-alueen eheyteen ei voi 

sulkea pois. 

Yleiskaavan merkitys IBA-alueen linnustoarvoihin 

Yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset ovat merkittävän haitallisia Laajalahden – 

Vanhankaupunginlahden - Viikin kansainvälisesti tärkeään lintualueen (Important Bird Area, IBA) 

linnustoarvoihin. IBA-alue kattaa sekä yleiskaava-alueelta Viikin pellot, Vanhankaupunginlahden 

Natura-alueen, sekä muun Vanhankaupunginlahden sisältäen rantametsiä ja muita rantoja. 

Aikaisemmin toteutunut rakentaminen on jo muuttanut linnustollisesti aiemmin tärkeitä osia IBA-

alueesta linnuille kelpaamattomiksi siten uhaten alueen arvoa kansainvälisesti merkittävänä 

lintualueena. IBA-alueen linnustoarvojen turvaamiseksi Viikin pelloille tai muulle IBA-alueelle ei 

pitäisi rakentaa ollenkaan. IBA-aluetta ei kuitenkaan ole asianmukaisesti huomioitu Helsingin 

yleiskaavassa. IBA-alueen merkittävien luontoarvojen huomiotta jättäminen ei vastaa maankäyttö- 

ja rakennuslain asettamia vaatimuksia luonnonarvojen vaalimisesta. Vaikka Viikin peltoalueelle 

osoitettua rakentamista on vähennetty aikaisempaan suunnitelmaan verrattuna, on käsittelyssä 

olevassa yleiskaavassa osoitettu rakentamista vieläkin ylipäänsä Viikin pelloille ja erityisesti vielä 

linnustollisesti kaikkein arvokkaimmille Etu-Viikin pelloille, joten aikaisempaan kaavaan tehdyt 

rakentamisen vähennykset ovat riittämättömiä turvaamaan alueen linnustoarvot. Etenkin kaikella 

Viikintien eteläpuolisella rakentamisella olisi erityisen merkittävä alueen linnustoarvoja heikentävä 

merkitys 

Selityksessään Helsingin kaupunginhallitus ei suoraan ottanut kantaa rakentamisen vaikutuksiin 

IBA-alueen linnustoarvojen säilymiseen, vaan väitti linnustoarvojen tulevan turvatuksi kaava-

aluetta koskevalla määräyksellä: ”Suunnittelussa tulee ottaa huomioon luonnonsuojelun ja luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaat kohteet ja turvattava niiden säilyminen” Viikin peltoalueen 

merkittävät luontoarvot, kuten ne linnustoarvot, joiden perusteella alue on määritelty IBA-alueeksi, 

eivät kuitenkaan tule turvatuiksi pelkällä kaavamääräyksellä luontoarvojen turvaamisesta ja 

huomioimisesta, koska alueen linnusto- ja luontoarvoja uhkaa nimenomaan lisärakentaminen 

alueelle. Toisin sanoen kaavamääräyksen tarkoittama luonnonsuojelun ja luonnon 

monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden huomioon ottaminen ja niiden säilymisen 

turvaaminen toteutuisi vain jättämällä kaavassa osoitetut, Viikin pelloille sijoittuvat 

rakentamisalueet kokonaan rakentamatta. Niinpä kaavamääräyksen sijaan olisi 

tarkoituksenmukaisempaa olla osoittamatta ollenkaan rakentamista Viikin pelloille. 

Pornaistenniemen rakentamismerkinnät 

Helsingin kaupunginhallitus väittää selityksessään, että yleiskaavassa osoitetut Pornaistenniemen 

rakentamisalueet sijoittuvat maakuntakaavassa osoitetuille taajamatoimintojen alueelle. Tämä ei 

pidä paikkaansa, sillä kaavakarttoja vertailemalla on selvää, että useimmat Pornaistenniemen alueen 

rakentamisaluetta osoittavat pikselit ovat kokonaan maakuntakaavassa virkistysalueeksi osoitetulla 

alueella. Rakentamismerkinnät ovat siten maakuntakaavan vastaisia. 



Natura-arvioinnissa rakentamisen vaikutuksia vaarantuneeseen valkoselkätikkaan ei pidetty 

merkittävinä, koska rakentamista ei kohdistu suoraan lajin suosimiin rantametsiin. Kuitenkin 

asuntojen rakentaminen aivan kiinni Pornaistenniemen rantametsään, joka on yksi valkoselkätikan 

parhaista esiintymisalueista Vanhankaupunginlahden ympäristössä, uhkaa merkittävästi metsässä 

säännöllisesti ruokailevia, talvehtivia ja tulevaisuudessa mahdollisesti pesiviä valkoselkätikkoja, 

koska laji on erityisen altis törmäämään rakennusten ikkunoihin (Ikäheimo 2017). 

Lopuksi 

Edellä esitettyyn viitaten Tringa ry katsoo, ettei Helsingin yleiskaava täytä maankäyttö- ja 

rakennuslain vaatimuksia luontoarvojen vaalimisesta, eikä luonnonsuojelulain Natura 2000 –

verkostoa koskevia säännöksiä Vanhankaupunginlahden lintuvesi  - Natura 2000 –alueen ja 

Laajalahden – Vanhankaupunginlahden - Viikin kansainvälisesti tärkeään lintualueen (Important 

Bird Area, IBA) osalta. 

Uudistamme valituksemme kokonaisuudessaan ja vaadimme edelleen Korkeinta hallinto-oikeutta 

kumoamaan Helsingin kaupunginvaltuuston ja Helsingin hallinto-oikeuden päätökset Viikki-

Vanhankaupunginlahden alueelle sijoittuvan rakentamisen osalta valituksessa sekä tässä 

vastaselityksessä edellä esitetyin perustein.  
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Liite 1. Yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset Viikin peltojen pinta-aloihin.

a) Viikin peltopinta-ala kaavoituksen mahdollistaman rakentamisen jälkeen. Pellot on merkitty 
oranssilla, yleiskaavassa asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja 
Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä. 



b) Viikin peltopinta-ala Vanhankaupunginlahden Natura-alueen ehdottamisen aikaan. Pellot on 
merkitty oranssilla, yleiskaavassa asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja 
Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä. 



c) Nykytilanne Viikissä sellaisen pellon osalta, joka sijaitsee vähintään 70 metrin etäisyydellä 
rakennetusta tai puustoisesta pellonreunasta. Vähintään 70 metrin päässä reunasta oleva osuus 
peltoja on merkitty oranssilla, yleiskaavassa asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja 
Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä. 



d) Nykytilanne Viikissä sellaisen pellon osalta, joka sijaitsee vähintään 100 metrin etäisyydellä 
rakennetusta tai puustoisesta pellonreunasta. Vähintään 100 metrin päässä reunasta oleva osuus 
peltoja on merkitty oranssilla, yleiskaavassa asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja 
Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä. 



e) Yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen toteutumisen jälkeen sellaisen pellon pinta-ala, joka 
sijaitsee vähintään 70 metrin etäisyydellä rakennetusta tai puustoisesta pellonreunasta. Vähintään 70
metrin päässä reunasta oleva osuus peltoja on merkitty oranssilla, yleiskaavassa 
asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä. 



f) Yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen toteutumisen jälkeen sellaisen pellon pinta-ala, joka 
sijaitsee vähintään 100 metrin etäisyydellä rakennetusta tai puustoisesta pellonreunasta. Vähintään 
100 metrin päässä reunasta oleva osuus peltoja on merkitty oranssilla, yleiskaavassa 
asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä.



g) Natura-alueen ehdottamisen aikainen tilanne Viikissä sellaisen pellon osalta, joka sijaitsee 
vähintään 70 metrin etäisyydellä rakennetusta tai puustoisesta pellonreunasta. Vähintään 70 metrin 
päässä reunasta oleva osuus peltoja on merkitty oranssilla, yleiskaavassa asuntorakentamiselle 
osoitettu tummanharmaalla ja Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä.



h) Natura-alueen ehdottamisen aikainen tilanne Viikissä sellaisen pellon osalta, joka sijaitsee 
vähintään 100 metrin etäisyydellä rakennetusta tai puustoisesta pellonreunasta. Vähintään 100 
metrin päässä reunasta oleva osuus peltoja on merkitty oranssilla, yleiskaavassa 
asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä.



Liite 2. Yleiskaavan mahdollistaman rakentamisen vaikutukset Vanhankaupunginlahden Natura-
alueeseen ekologisesti liittyvään peltopinta-alaan.

a) Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen ekologisesti liittyvä osuus peltoja (Ympäristötutkimus
Yrjölä / Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2016, s. 70). Pellot on merkitty oranssilla, 
yleiskaavassa asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja Vanhankaupunginlahden Natura-
alue vihreällä.



b) Vanhankaupunginlahden Natura-alueeseen ekologisesti liittyvä osuus peltoja (Ympäristötutkimus
Yrjölä / Helsingin kaupungin ympäristökeskus 2016, s. 70), jäljelle jäävä peltoala yleiskaavan 
mahdollistaman rakentamisen toteutuessa. Pellot on merkitty oranssilla, yleiskaavassa 
asuntorakentamiselle osoitettu tummanharmaalla ja Vanhankaupunginlahden Natura-alue vihreällä.



Liite 3. Heinä- ja jänkäkurppahavainnot Viikin peltoalueella 2010-luvulla

a) Tiira-tietokantaan kirjatut Viikin pelloilla tehdyt heinäkurppahavainnot 2010-luvulla.



b) Tiira-tietokantaan kirjatut Viikin pelloilla tehdyt jänkäkurppahavainnot 2010-luvulla.


