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Mielipide Kivikon pelastusasematontin asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n 

(rek.nro 116.353, 3300 jäsentä loppuvuonna 2019) tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, 

lintujen- ja luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen 

toiminta-alue on Helsinki ja sen ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-

Uudellamaalla). 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry on tutustunut Kivikon pelastusasematontin 

asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan ja lausuu siitä mielipiteenään seuraavaa.  

Asemakaavan muutoksen tarkoitus on mahdollistaa kaupallisen helikopteriliikenteen aloittaminen nykyisin 

tyhjältä tontilta. Oletettu lentoreitti Kivikosta Tallinnaan kulkisi todennäköisesti Viikki-

Vanhankaupunginlahden alueen (Natura 2000- alue FI0100062 Vanhankaupunginlahden lintuvesi) 

välittömässä läheisyydessä. Alue on luokiteltu kansainvälisesti tärkeäksi lintualueeksi eli IBA-alueeksi 

(Important Bird and Biodiversity Areas) ja on kiistatta yksi koko Suomen merkittävimpiä lintualueita niin 

pesimälinnuston kuin levähtävien muuttolintujen osalta.  

Tontille saa voimassa olevan asemakaavan mukaan rakentaa helikopterikentän. Kivikon sopivuus 

helikopteriliikenteen käyttöön selvitettiin Helsingin nykyisen yleiskaavan laatimisen yhteydessä ja se 

perustuu Ramboll Oy:n laatimaan selvitykseen (Hokkanen & Siren 2014). Ainoa tässä selvityksessä 

tarkasteltu ympäristöhaitta on melu, jota sitäkin tarkastellaan vain huomattavan suppealta alueelta Kivikon 

ympäristössä. Selvitys on siis ympäristövaikutusten osalta selvästi puutteellinen.  

Esitetty asemakaavan muutos edellyttää huolellista vaikutusten arviointia etenkin Viikki-

Vanhankaupunginlahden alueen linnustoon. Alueella jo nyt tapahtuva lentoliikenne (Malmin lentokentän 

pienkoneet ja viranomaisten helikopterit) häiritsevät ja pelottavat lintuja haitaten niiden ruokailua ja 

lepäämistä. Suunniteltu kaupallinen helikopteriliikenne lisäisi alueen läheisyydessä kulkevaa 

lentoliikennettä huomattavasti ja lisäisi näin linnustoon kohdistuvia haitallisia vaikutuksia.  

Helikopterikentän sijoittamisen vaikutukset Vanhankaupunginlahden lintuveteen tulee selvittää 

Luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla. Arvioinnissa tulee selvittää tarvittavat lieventävät 



toimenpiteet Natura-alueen suojeluarvoihin kohdistuvan mahdollisen haitan estämiseksi. Tringa esittää 

kaupungille myös muilta osin laajan ja kattavan selvityksen laatimista kaupallisen helikopteriliikenteen 

aiheuttamien luontovaikutusten osalta. 
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