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§ 17
Hakemus Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle 
Vanhankaupunginlahden -Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuun-
nitelman vahvistamiseksi

HEL 2015-004004 T 11 01 04

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskukselle Vanhankaupunginlahden lintuvesi -Natura 2000 -
alueen hoito- ja käyttösuunnitelman 2015-2024 vahvistamista. Hoito- ja 
käyttösuunnitelmaan on sisällytetty myös uudet, perustettavat luonnon-
suojelualueet Mölylän metsä ja Pornaistenniemen tervaleppälehto. 

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhankaupunginlahden_hks_raportti.pdf
2 Vanhankaupunginlahden_hks_liitteet_1-9.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Ympäristölautakunta pyysi 14.4.2015 lausuntoja Vanhankaupunginlah-
den lintuvesi Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2015-
2024. Lausuntopyyntö lähetettiin seuraaville tahoille: kaupunkisuunnit-
telulautakunta, kiinteistölautakunta, liikuntalautakunta, yleisten töiden 
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lautakunta, Arabianranta-Toukola-Vanhankaupunki -kulttuuri- ja kau-
punginosayhdistys, Helsingin latu ry., Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
ry. HELSY, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforst-
raktens Ornitologista Förening Tringa ry., Hermanni-Vallila-seura, Hert-
toniemi-seura ry., Kanta-Helsingin omakotiyhdistys ry., Kivinokkalaiset 
ry., Koskela-Forsby –seura, Kulosaarelaiset ry., Kumpula-seura, Käpy-
lä-seura, Pihlajamäki-seura, Pihlajisto-Viikinmäki asukasyhdistys PNV, 
Raittiusyhdistys Koitto ry., Roihuvuori-seura ry., Vanhankaupungin kult-
tuuri-ekologinen klubi ja Viikki-seura ry. Lausuntoa pyydettiin 31.8. li-
säksi Helsingin Seudun Ympäristöpalvelut –kuntayhtymältä ja 
10.9.2015 Helen Sähköverkko Oy:ltä. Ympäristölautakunta sai asiasta 
13 lausuntoa. 

Kaupunkisuunnittelulautakunnan lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa lausunnossaan, että Vanhankau-
punginlahden lintuvesi on kansainvälisestikin arvokas kosteikkoalue ja 
tärkeä virkistysalue helsinkiläisille. Alueen ydinosa on Viikin-Vanhan-
kaupunginlahden luonnonsuojelualue ja Vanhankaupunginlahden lintu-
vesi –Natura 2000 –alue. Hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimmät toi-
menpiteet kohdistuvat tälle alueelle, mutta hoitotoimia osoitetaan myös 
koko Vanhankaupunginlahden ympäristöön.

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelussa hoito- ja käyttösuunnitel-
man käsittelemä alue on merkitty lähes kokonaisuudessaan virkistys- ja 
viheralueeksi. Yleiskaavamerkintä sisältää Natura- ja luonnonsuojelua-
lueet. Lisäksi yleiskaavaa valmisteltaessa selvitetään, kuinka Pornais-
tenniemellä voidaan turvata virkistys-, luonto- ja suojeluarvot. Hoito- ja 
käyttösuunnitelman Natura-alueeseen kuuluva osa on asemakaavoitta-
matonta lukuun ottamatta Lammassaarta ympäröivää vesialuetta. Na-
tura-alueeseen kuulumattomat Lammassaari ja Kuusiluoto on asema-
kaavoitettu kesämaja- ja virkistyskäyttöön.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa, että monet hoito- ja käyttösuun-
nitelmassa esitetyt toimenpiteet, kuten ruoppaukset, polkuverkoston 
kunnostaminen ja lintutornien rakentaminen, vaativat tarkempia suunni-
telmia ennen kuin ne voidaan toteuttaa. Natura-alueen ulkopuolella toi-
menpiteet koskevat lähinnä vain polkuverkoston, katselutornien ja piilo-
kojujen kunnostamista ja rakentamista, eivätkä estä alueen muuta käyt-
töä. Toimenpiteiden tarkemmassa suunnittelussa on otettava huomioon 
vaikutukset maisemaan ja kulttuurihistoriallisiin arvoihin.

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa myös, että kaupunkisuunnittelu-
virastossa laadittu alustava suunnitelma vanhankaupunginlahtea kiertä-
vistä virkistysreiteistä on otettu huomioon hoito- ja käyttösuunnitelmaa 
laadittaessa, ja suunnitelmassa on esitetty vain muutamia alueen hoi-
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toa ja käyttöä palvelevia uusia polkulinjauksia. Eri käyttäjäryhmien liik-
kumisen huomioiminen vaatii erityisesti lahden itärannalla jatkosuunnit-
telua ja hallintokuntien yhteistyötä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan mukaan hoito- ja käyttösuunnitelmas-
sa Natura-alueelle esitetyt tavoitteet ja toimenpiteet ovat tarpeellisia ja 
niiden vaikutukset ovat oikeansuuntaisia. Koko lahden ympäristöä kos-
kevat ehdotukset edistävät osaltaan alueen kehittymistä ja markkinoin-
tia. Pornaistenniemen mahdollisesti perustettavan luonnonsuojelualu-
een rauhoitusmääräyksissä tulisi kuitenkin sallia nykyisen asemakaa-
van mahdollistamat toiminnot.

Helsingin uusi yleiskaava ja Vanhankaupunginlahden uusi hoito- ja 
käyttösuunnitelma tukevat toisiaan ja turvaavat alueen suojeluarvot se-
kä käyttäjien palvelut. Lähiympäristön maankäytön suunnittelussa var-
mistetaan, ettei lähistölle suunnitella toimia, jotka voisivat merkittävästi 
heikentää alueen suojeluarvoja. Hoito- ja käyttösuunnitelmaa on toteu-
tettu viranomaisten yhteistyönä ja yleisöä osallistaen. Kaupunkisuunnit-
telulautakunta puoltaa suunnitelman hyväksymistä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu pinta-alaltaan laajalle Natura-
alueelle, ja siinä esitetään yleiset suuntaviivat alueen hoidolle ja kehit-
tämiselle. Monille alueen hoitotoimille, kuten ruoppauksille sekä polku-
jen, piilokojujen ja lintutornien rakentamiselle, tehdään yksityiskohtai-
semmat toteutussuunnitelmat. Suunnitelmissa kunnioitetaan alueen 
maisemaa ja kulttuurihistoriaa. Esittelijä toteaa kaupunkisuunnittelulau-
takunnan tapaan, että eri käyttäjäryhmien liikkuminen Vanhankaupun-
ginlahden alueella vaatii vielä suunnittelua ja yhteistyötä eri hallintokun-
tien ja järjestöjen kanssa, tarvittaessa myös kuntalaisia osallistaen.

Pornaistenniemelle mahdollisesti perustettavalla luonnonsuojelualueel-
la sallitaan jatkossakin asemakaavan mukaiset toiminnot, joita ovat vir-
kistyskäyttöä edistävien reitistöjen rakentaminen ja niiden turvallisuu-
desta huolehtiminen. Myös kalastustarvikevaraston sekä vene- ja ka-
noottivajojen käyttö on mahdollista, mistä on tehty maininta luonnon-
suojelualueen rauhoitusmääräyksiin. Rakennusten uusimisella voi kui-
tenkin olla huomattavia ympäristövaikutuksia, joten siihen on haettava 
lupa Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta.

Kiinteistölautakunnan lausunto

Kiinteistölautakunta puoltaa Vanhankaupunginlahden lintuveden hoito- 
ja käyttösuunnitelman hyväksymistä. Kiinteistölautakunta kuitenkin to-
teaa, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulisi ottaa huomioon vierasla-
jien torjunta Mölylän metsän vieressä sijaitsevan viljelypalsta-alueen 
osalta. Lisäksi lautakunta toteaa, että suunniteltujen ruoppaustoimien 
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osalta tulee selvittää ruopattavien sedimenttien haitta-ainepitoisuudet ja 
niiden vaikutus ruoppausmassojen läjityskelpoisuuteen.

Vieraslajien torjunta on tarpeen, Helsingin vieraslajilinjauksen mukaan 
vieraslajien torjuntaan liittyvät työt jakautuvat kaupungin sisällä pääosin 
ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja liikuntaviraston kesken. Ym-
päristökeskuksen tehtäviin kuuluu mm. esiintymien kartoitus ja raken-
nusviraston ja liikuntaviraston tehtäviin käytännön torjuntatyön tekemi-
nen hoitamillaan alueilla. Rakennusvirasto on myös tilannut Gardenian 
kautta neuvontaa palstaviljelijöille, ja vuonna 2015 neuvontaan on si-
sältynyt vieraslajien torjuntaa. Vieraslajilinjauksen mukaan luonnoltaan 
arvokkaat kohteet ja niiden lähiympäristöt kuuluvat ensisijaisten torjun-
takohteiden joukkoon. Tällä hetkellä Herttoniemen siirtolapuutarhasta 
tiedetään, että alueella kasvavia vieraskasvilajeja ovat ainakin jättipal-
samit ja eri piiskulajit. Ympäristökeskus selvittää tilannetta tarkemmin, 
kun resursseja työhön riittää tai myönnetään. Vanhankaupunginlahden 
alueella rakennusvirasto on järjestänyt aiempina vuosina pääasiassa 
vapaaehtoisuuteen perustuvaa vieraskasvien torjuntaa Fastholmassa, 
Pornaistenniemellä, Säynäslahdessa ja Viikin arboretumin alueella. 
Lahden ympäristössä on tehty lisäksi pienpetopyyntejä. Myös järjestöt 
ovat järjestäneet alueella vieraslajitalkoita.

Ennen ruoppauksiin ryhtymistä selvitetään Vanhankaupunginlahden 
sedimenttien haitta-ainepitoisuuksia. Mahdollisten kunnostustöiden yh-
teydessä sedimentit käsitellään ja läjitetään siten, että niistä ei aiheudu 
haittaa luonnolle, maisemalle tai ihmiselle.

Liikuntalautakunnan lausunto

Liikuntalautakunta pitää erittäin hyvänä asiana sitä, että hoito- ja käyt-
tösuunnitelmaa jatketaan vuosiksi 2015-2024. Mitään estettä ei ole 
myöskään luonnonsuojelualueen laajentamiselle kahdella kohteella. 
Lautakunta pitää hyvänä asiana hopearuutanan poistokalastusta. Lau-
takunnan mukaan luontoneuvojan palkkaaminen on tarpeen sekä luon-
toneuvonnan että alueella tapahtuvan salakalastuksen vuoksi.

Hopearuutana on valtakunnallisesti ja myös Helsingin oman linjauksen 
mukaan haitallinen vieraslaji, jota on syytä poistaa vesistöistä erityisesti 
Natura- ja luonnonsuojelualueilla. Lisäksi hopearuutanoiden poistoka-
lastuksella on pystytty parantamaan linnustoarvoja muualla Suomessa. 
Poistokalastuksen jälkeen lintuvesille on palannut sellaisia lajeja, jotka 
Vanhankaupunginlahdeltakin ovat viime vuosina vähentyneet tai hävin-
neet.

Luontoneuvojan ja muiden työntekijöiden tarve Vanhankapunginlahden 
valvonnan hoitamiseksi ja asioiden edistämiseksi on tullut esiin useissa 
keskusteluissa ja lausunnoissa uutta hoito- ja käyttösuunnitelmaa teh-
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dessä. Liikuntalautakunnan mainitseman salakalastuksen lisäksi vierai-
lijat mm. kulkevat ruovikossa lintujen pesimäkaudella ja pitävät koiria 
vapaana. Lisäksi alueella laiduntava karja tarvitsee päivittäistä valvon-
taa, alueen rakenteet tarvitsevat huoltoa ja roskikset tyhjentämistä. Ra-
kennusvirasto on jo useiden vuosien ajan palkannut Vanhankaupungin-
lahdelle kesäajaksi luontovalvojan. Luontovalvojan 6 kk:n työpanos on 
lisätty myös uuden hoito- ja käyttösuunnitelman kustannusarvioon ra-
kennusviraston vastuulle. Vanhankaupunginlahden hoitoon liittyvien toi-
menpiteiden edistäminen vaatii tulevalla hoito- ja käyttösuunnitelma-
kaudella lisäksi uusien rahoitusmahdollisuuksien etsimistä, hoidon tar-
kempaa suunnittelua ja eri tahojen välistä yhteydenpitoa. Keskustelujen 
ja lausuntojen perusteella hoito- ja käyttösuunnitelman kustannusar-
vioon on lisätty ympäristökeskuksen alaisuuteen yksi kokoaikainen 
työntekijä, yhdyshenkilö, joka palkataan, mikäli ympäristölautakunnalle 
osoitetaan siihen resursseja. Samalla luontoneuvojan kokoaikainen 
työpanos, joka oli hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksessa ympäris-
tökeskuksen alaisuudessa, poistetaan. Valvoja ja yhdyshenkilö hyödyt-
tävät useiden kaupungin eri virastojen toimintaa, ja sen lisäksi edistävät 
myös järjestöjen ja kuntalaisten etuja.

Yleisten töiden lautakunnan lausunto

Yleisten töiden lautakunta toteaa, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
esitetyille toimenpiteille löytyy vahvoja perusteita alueella tehtyjen tutki-
mus- ja lajistoseurantojen perusteella. Yhteensä suunnitelmassa esite-
tään yli 70 toimenpidettä, joilla alueen luontoarvot saadaan säilymään 
ja käyttöä ohjattua. Rakennusvirasto vastaa pääosin suojelualueen yl-
läpidosta ja suunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuksesta.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään alueelle sekä kertaluonteisia 
investointeja että säännöllisesti toistuvia hoitotoimenpiteitä. Investoin-
tien kokonaiskustannusarvioksi esitetään 1 887 000 €. Säännöllisen yl-
läpidon kustannukset vaihtelevat vuosittain. Tällä hetkellä rakennusvi-
rasto käyttää ylläpitoon noin 50 000 € vuodessa. Suunnitelmassa esi-
tetty arvio vaihtelee 100 000 - 250 000 välillä. Natura-alueella maan 
hallintaolot vaihtelevat siten, että osa alueista on Helsingin kaupungin 
omistamaa ja hallinnoimaa ja osa valtion Senaatti-kiinteistöjen Viikin 
tutkimus- ja koetilalle vuokraamaa maata. Yleisten töiden lautakunta to-
teaa, että suunnitelmassa esitetyissä kustannusarviotaulukoista on vai-
kea tulkita eri maanomistajien kustannusvastuita, koska monien toi-
menpiteiden osalta kustannusvastuu on osoitettu sekä Helsingin kau-
pungille että valtiolle.

Yleisten töiden lautakunta esittää, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa 
mainittujen toimenpiteiden toteuttamiseksi on etsittävä uusia rahoitus-
muotoja tai erillisrahoitusta. Nykyisillä resursseilla kaikkia ehdotettuja 
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toimenpiteitä ei pystytä tekemään. Lautakunnan mielestä toteutuksen 
ohjelmointia helpottaisi toimenpiteiden priorisointi, mitä suunnitelmassa 
ei ole esitetty. Suunnitelmassa on ainoastaan jaettu toimenpiteet kah-
teen kiireellisyysluokkaan viisivuotiskausittain 2015-2019 ja 2020-2024.

Yleisten töiden lautakunnan mukaan rakennusviraston ja valtion välisin 
neuvotteluin on selkiytettävä eri maanomistajien vastuita hoitotoimenpi-
teiden suorittamisessa. Osa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyistä 
toimenpiteistä, kuten virkistyksen edistämiseen suunnitellut toimet, si-
joittuvat Natura-alueen ulkopuolelle, osin valtion maalle, mutta palvele-
vat myös Natura-aluetta. Lautakunnan mukaan myös yhteistyön paran-
taminen eri virastojen välillä Natura-aluetta ympäröivien alueiden suun-
nittelussa on tärkeää, koska näin saadaan resurssit parhaalla mahdolli-
sella tavalla käyttöön. Vanhankaupunginlahden alue on yksi Helsingin 
merkittävimmistä virkistys- ja luontokohteista, jonka kehittämien on jää-
nyt toistaiseksi melko vähäiseksi.

Lisäksi yleisten töiden lautakunta esittää, että hoito- ja käyttösuunnitel-
man luvun 6.5. ensimmäisen kappaleen kaksi viimeistä lausetta muute-
taan kuulumaan: ”Vaaralliset, pääkulkuväylien välittömässä läheisyy-
dessä kasvavat puut kaadetaan ja rungot jätettään maastoon laho-
puuksi. Myös pääkulkuväylien läheisyyteen jätetään lahopuustoa luon-
non monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lahopuun merkityksestä tiedo-
tetaan asukkaille viestinnän keinoin.”

Yleisten töiden lautakunta puoltaa suunnitelman hyväksymistä edellä 
esitetyin huomautuksin.

Natura-alueen maanomistusolot ovat haaste hoitotöiden tekemiselle. 
Ympäristökeskus on maanomistusolojen selkiyttämiseksi ollut yhtey-
dessä Ely-keskukseen, joka on vienyt asiaa eteenpäin omien yhteistyö-
tahojensa kanssa. Tällä hetkellä asioita koskevat neuvottelut ovat kes-
ken.

Hoito- ja käyttösuunnitelman hoitotoimet on suunniteltu alueittain ja si-
ten myös kustannusarvio on aluekohtainen ja suuntaa antava. Monista 
hoitotoimista täytyy tehdä tarkemmat suunnitelmat ennen kuin niitä 
päästään käytännössä toteuttamaan. Näissä tarkemmissa suunnitel-
missa määritetään täsmälliset hoitotoimet ja kustannusten jakautumi-
nen eri tahojen kesken.

Hoitotöiden priorisoinnista keskusteltiin useaan otteeseen hoito- ja 
käyttösuunnitelmatyön aikana. Työryhmä päätti jakaa hoitotoimet kah-
delle viisivuotiskaudelle, mutta tarkempaa priorisointia ei tehty. Työryh-
mässä tuotiin hyvin voimakkaasti esiin ruoppausten tarve alueen um-
peenkasvun estämiseksi sekä linnustoarvojen säilyttämiseksi ja paran-
tamiseksi.
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Hoitotoimia, jotka tulee tehdä linnustonsuojelualueella vuosittain, ovat 
laidunnus ja niitto sekä puiden ja pensaiden raivaukset. Harvemmin 
tehtäviä hoitotoimia ovat ruoppaukset. Ne vaativat jatkohoidoksi mielel-
lään laidunnusta ja niittoa. Laidunnus ja niitto pitävät alueen avoimena, 
ja säännöllisesti jatkuessaan vaikuttavat siten, että uusia ruoppauksia 
tarvitaan todennäköisesti harvemmin.

Tulevalla hoito- ja käyttösuunnitelmakaudella perustetaan hoitoa koor-
dinoiva ydinryhmä, joka mm. suunnittelee tulevan vuoden hoitotoimet, 
kerää kokemuksia hoidosta ja seuraa kustannuksia. Hoidon priorisoin-
tia on mahdollista tehdä tämän ryhmän työn yhteydessä.

Alueen hoidon rahoitus on haastavaa kaupungin nykyisessä talousti-
lanteessa. Budjettirahoituksen lisäksi EU-hankerahoituksen avulla on 
mahdollista edistää uusia hoitotoimia Vanhankaupunginlahdella. Syys-
kuun 2015 alussa tuli tieto, että Tallinnan ja Helsingin kaupunkien yh-
teinen hakemus NATTOURS-hankkeesta on hyväksytty. NATTOURS-
hankkeessa tuotetaan matkailijoita ja paikallisia käyttäjiä varten luonto-
totietoa sähköisiin viestimiin kaupunkien luontoalueista. Hankkeen yh-
teydessä pystytään myös valmistamaan alueiden kestävän käytön mu-
kaisia, yleisöä palvelevia rakenteita. Kaksi ja puolivuotinen hanke alkaa 
keväällä 2016, ja Vanhankaupunginlahti on keskeinen kohde Helsingin 
hankesuunnitelmassa. Sähköisen luonto- ja käyttäjätiedon tuottaminen 
auttaa osaltaan viestinnän puutteeseen, jonka yleisö on kokenut olevan 
ongelma Vanhankaupunginlahden yhteydessä. Hankkeen myötä saa-
daan myös uusittua korjaustarpeessa olevia rakenteita.

Vanhankaupunginlahden alueen kehittämiseksi kokonaisuutena tarvi-
taan kaikkien kaupungin hallintokuntien yhteistyötä. Lisäksi yhteistyötä 
ovat ehdottaneet kansalaisjärjestöt ja asiantuntijatahot, joilla on näke-
mystä ja tietoa alueen kehittämiseksi.

Lahopuun säilyttäminen alueella on tärkeään. Hoito- ja käyttösuunnitel-
man kappaleen 6.5 ensimmäisen kappaleen viimeiset lauseet juonta-
nevat juurensa suunnitteluryhmän keskusteluista. Niissä kävi ilmi, että 
rakennusvirasto kaataa ja vie pois lahopuut noin 10 metrin etäisyydeltä 
kävelyteiden vieriltä, koska kuntalaisilta tulee valituksia epäsiististä ym-
päristöstä. Luonnonsuojelualueita tämä periaate ei kuitenkaan koske. 
Huomioitava on, että lahopuun jättäminen kulkuväylien vierille edellyt-
tää jatkuvaa seurantaa, jotta rakennusvirasto voi kaataa vaaralliset 
puut ennen mahdollisten onnettomuuksien sattumista. Hoito- ja käyttö-
suunnitelmaan on tehty ehdotettu muutos.

Yleisten töiden lautakunnan esiin ottama tiedottamisen tarve lahopuun 
merkityksestä metsien monimuotoisuudelle on noussut esiin yleisötilai-
suuksissa ja asiasta on tullut yleisöpalautetta ympäristökeskukseen. 
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Asia on tärkeä, ja ympäristökeskus pohtii mahdollisten yhteistyötahojen 
kanssa, millä tavoin asiasta voisi tiedottaa.

Arabianranta-Toukola-Vanhakaupunki –kulttuuri- ja kaupunginosayhdistys ry:n (Ar-
tova ry) lausunto

Artova ry on antanut yhteisen lausunnon Vanhankaupunginlahden lin-
tuvesi Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta sekä Por-
naistenniemen tervaleppälehdon luonnonsuojelualueen perustamises-
ta.

Artova ry:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma on yleisesti ottaen hyvä 
ja kannatettava. Yhdistys toivoo, että kaupunki varaa riittävät resurssit 
suunnitelman toteuttamiseksi.

Artova ry kannattaa laidunalueiden laajennuksia. Laajennukset tuovat 
laidunniityt lintuineen ja lehmineen paremmin kaikkien nähtäviksi, mikä 
parantaa asumisviihtyisyyttä. Yhdistys toteaa, että ruoppaukset tulee 
toteuttaa suunnitelman mukaisia, jollei jopa laajempina. Lisäksi yhdis-
tys ehdottaa, että suojelualuetta laajennetaan eteläsuuntaan. Ruovikon 
lisääntyminen mm. Kuusiluodon koilliskulmalla ja Kivinokan pohjoisran-
nalla on luonut uusia lamparemaisia pesimäpaikkoja linnuille. Laajenta-
minen suojelisi uusia pesimäpaikkoja veneliikenteeltä.

Artova ry kannattaa hoito- ja käyttösuunnitelmassa mainitun Vanhan-
kaupunginlahti-työtiimin perustamista. Vähintään alueella tulisi olla va-
kituinen palkattu henkilö, joka edistäisi aluetta koskevia asioita ja val-
voisi käyttöä. Yhdistys toteaa, että alueella liikkujien määrä on lisäänty-
nyt, ja kaikki eivät osaa käyttäytyä eläinten ja kasvien suojelun vaati-
malla tavalla.

Yhdistys pitää tärkeänä myös polkujen ja opasteiden parantamista. Tu-
lenteon kieltämisestä ja koirien kytkettynä pitämisestä tulee tarvittaessa 
muistuttaa kyltein. Uusien yleisöpalvelujen rakentamisen ei tule tapah-
tua luonnonsuojelullisten toimenpiteiden kustannuksella. Voimalinjan 
poistaminen tai maakaapelointi on suotavaa sekä lintujen kannalta että 
maisemallisista syistä.

Lintukantojen kehitystä Vanhankaupunginlahdella seurataan, ja mah-
dollisesti tulevaisuudessa laajennusesitykseen palataan. Suojelualueen 
laajentaminen edellyttää neuvotteluja kaupungin eri hallintokuntien ja 
muiden yhteistyötahojen kanssa.

Vakituisen henkilön tai henkilöiden palkkaamista Vanhankaupunginlah-
den asioita edistämään on ehdotettu useissa lausunnoissa. Kuten edel-
lä liikuntalautakunnan lausunnon yhteydessä on todettu, hoito- ja käyt-
tösuunnitelman kustannusarvioon on lisätty ympäristökeskuksen alai-
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suuteen yksi kokoaikainen työntekijä. Henkilö palkataan, mikäli siihen 
osoitetaan resursseja. Rakennusviraston kustannusarvion alaisuuteen 
on liitetty luontovalvojan 6 kk:n työpanos.

Tulevalla hoito- ja käyttösuunnitelmakaudella on tarkoitus lisätä ja pa-
rantaa opasteita sekä Natura- että sitä ympäröivällä alueella. Samassa 
yhteydessä uusitaan ja lisätään kylttejä tarvittaessa myös tulenteon 
kieltämisestä ja koirien kytkettynä pitämisestä.

Yleisön palvelut alueella on pyritty suunnittelemaan siten, että luonto 
voisi toimia mahdollisimman häiriintymättömästi. Yleisön kulkua alueel-
la pyritään ohjaamaan Natura- ja luonnonsuojelualueita ympäröiville vi-
heralueille parantamalla niiden yleisöpalveluita. Natura- ja suojelua-
lueilla kulku ohjataan pois herkimmiltä luontoalueilta. Ruovikon keskelle 
ei tehdä pitkospuita joistakin yleisön toivomuksista huolimatta, sillä kul-
ku alueella häiritsee lintujen pesintää. Luonnon suojaamiseksi joillakin 
metsäalueilla kulkeminen on ohjattu metsien ympärille, ei metsän si-
sään.

Voimalinjasta on Helen Sähköverkko Oy antanut oman lausunnon. He-
len Sähköverkko Oy toteaa, että linjalla on teknistä käyttöikää jäljellä 
10-20 vuotta. Johtoa ei voida poistaa, mutta se voidaan siirtää toiseen 
paikkaan. Sähköturvallisuuslain mukaan siirron aiheuttaja vastaa kai-
kista kustannuksista.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry HELSY:n lausunto

HELSY toteaa, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa on mukana paljon 
kunnostusesityksiä. Yhdistyksen mielestä erityisesti polkuverkoston 
kunnostamisessa ja mahdollisesti laajentamisessa tulee olla erityisen 
maltillinen. Kaikki alueelta poistettava puu tulee jättää alueelle maala-
hopuuksi.

HELSY kiinnittää huomiota lisäksi siihen, että Natura-alueen monimuo-
toisuuteen kuuluvat myös sen ulkopuolella pesivät linnut. Tällainen on 
esim. naurulokki, jonka pesintää Kruunuvuoren silta heikentäisi. Yhdis-
tys esittää, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa osoitetaan keinoja, joilla 
mahdollisen sillan haitat pesimälinnustolle estetään.

Vanhankaupunginlahden Natura- ja sitä ympäröivillä alueilla yleisön 
kulku on tarkoitus ohjata ”virallisille” poluille, joiden kuntoa seurataan, 
ja joita hoidetaan. Suuri käyttäjien määrä asettaa haasteita kulkureittien 
suunnittelulle. Tarkoituksena on, että ne polut, joilla on eniten kulkijoita 
tai kulumisen merkkejä, kunnostetaan leveämmiksi ja tarpeen vaaties-
sa päällystetään tai kosteilla alueilla tehdään pitkospuureiteiksi. Selkeät 
kulkuväylät houkuttelevat kulkijat reitille, jolloin ympäröivä maasto säi-
lyy kulumattomampana. Leveitä reittejä pitkin pystyy kulkemaan myös 
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esteettömästi esim. lastenrattaiden kanssa. Tarkoitus on kuitenkin, että 
alueelle jää myös pienempiä polkuja, joita pitkin voi vaeltaa metsän sii-
mekseen tai kulkea kapeita pitkoksia myöten ruovikon lomaan. Polku-
jen kunnostamisesta tehdään erilliset, tarkemmat suunnitelmat ennen 
töiden toteuttamista. Kunnostamisen yhteydessä myös parannetaan 
opasteita. Suunnitelmassa huomioidaan, että kaadetut puut jätetään 
alueelle maapuiksi.

Natura-alueen ruoppausten yhteydessä on tarkoitus tehdä suurimpiin 
lampareisiin pesimäsaarekkeita, joita linnut voivat hyödyntää. Erityisesti 
naurulokkien toivotaan taas palaavan Vanhankaupunginlahden pesi-
mälinnustoon.

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys – Helsingforstraktens Ornitologiska Fö-
rening Tringa ry:n lausunto

Tringa ry:n mukaan hoito- ja käyttösuunnitelma 2015-2024 sisältää 
edelliseen suunnitelmaan nähden riittävämmin mitoitettuja luonnonsuo-
jelullisia hoitotoimia, joiden toteuttamista yhdistys kannattaa.

Tringa toteaa, että Natura-alueen suojeltavan linnuston tila on tällä het-
kellä heikko: kahdeksasta suojeluperustelajista vain yhdellä on elinvoi-
mainen kanta. Edellisen hoito- ja käyttösuunnitelmakauden aikana lin-
nuston tila heikkeni, mikä johtui luonnonsuojelullisen hoidon laiminlyön-
nistä – juuri suojeltavalle lajistolle tärkeät hoitotoimenpiteet laiminlyö-
tiin. Tringan mukaan alue on tällä hetkellä suurelta osin lähivirkistys-
kohde, vaikka se voisi olla yksi kansallisista ja kansainvälisistä luonto-
matkailubrändeistä.

Tringa toteaa, että hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttamista varten tu-
lisi palkata koordinaattori, joka on suunnitelmakauden alussa kokopäi-
väinen, ja jatkossakin vähintään osa-aikainen.

Tringan mukaan koko alueen hoitoa vesittää luonnonsuojelullisesti ar-
vokkaimman osan halkova voimalinja: se pirstoo avoimuutta vaativien 
lajien elinympäristön (tähystyspaikka pedoille), on lentoeste saapuville 
muuttolinnuille (väistö- ja törmäystilanteita) ja on lisäksi valtava maise-
mahaitta. Luonnonsuojelullisesti suurempi haitta on elinympäristön pirs-
toutuminen, ei törmäykset. Huomiopallot eivät ratkaise edes törmäy-
songelmaa, sillä suurin osa törmäyksistä tapahtuu öisin. Tringan mu-
kaan ympäristökeskuksen tulee nopeasti aloittaa neuvottelut voimalin-
jan omistajan kanssa maakaapeloinnin aikataulutuksesta.

Natura-alueen suojelutavoitelajit vaativat avointa ympäristöä. Tringa to-
teaa, että tällä hetkellä lajeille sopivaa ympäristöä on 10 % pinta-alasta. 
Suojelutavoitteet voitaisiin saavuttaa 50 %:n avoimuudella, mutta hoito- 
ja käyttösuunnitelma tähtää vain 30 %:n avoimuuteen. Tämän vuoksi 
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kaikki hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteet tulisi toteuttaa, jotta 
suojelutavoitteita voitaisiin lähestyä. Tringa toteaa myös, että suunnitel-
massa ehdotettu seurantaohjelman laatiminen ja kehittäminen tieteelli-
sempään suuntaan on välttämätöntä.

Tringa ry kertoo olevansa yksi luontoa harrastavien kuntalaisten edus-
tajataho, ja ilmoittaa kannattavansa kunnan varojen satsausta ehdotet-
tuihin hoitotoimiin.

Lopuksi Tringa haluaa korostaa, että Vanhankaupunginlahden ympäris-
tössä on tapahtunut viime vuosikymmeninä suuria muutoksia, joiden 
seurauksena kosteikkoalue on pienentynyt huomattavasti. Tämä ilme-
nee Tringan lausunnon yhteydessä olevista kahdesta kartasta. Koska 
entisestä lintuparatiisista on hävinnyt paljon, on sitäkin enemmän pa-
nostettava säilyneiden alueiden hoitoon ja suojeluun.

Lisäksi Tringan lausunnon yhteydessä on artikkeli Vanhankaupunkilah-
den suojelun tila.

Ympäristökeskus työskentelee sen puolesta, että hoitotoimenpiteet voi-
taisiin toteuttaa täysimääräisinä. Tämä parantaisi suojelun perusteina 
olevien lintulajien elinmahdollisuuksia alueella. Koska alkuperäisen, 
luonnon muodostaman kosteikon pinta-ala on pienentynyt huomatta-
vasti, on tärkeää hoitaa hyvin jäljellä olevaa aluetta.

Työntekijän palkkaamista hoitotoimia koordinoimaan on ehdotettu 
muissakin lausunnoissa, ja kuten aiemmin liikuntalautakunnan ja Arto-
va ry:n lausunnon yhteydessä on todettu, kustannusarvioon on lisätty 
kokoaikainen yhdyshenkilö ja maastokauden ajan työskentelevä luon-
tovalvoja. Yhdyshenkilö palkataan, mikäli siihen osoitetaan resursseja.

Voimalinjan poistamista on kannatettu useissa lausunnoissa, ja Helen 
Sähköverkko Oy on antanut asiasta oman lausunnon. Kuten aiemmin 
Artova ry:n lausunnon yhteydessä on todettu, linjalla on teknistä käyt-
töikää vielä 10-20 vuotta.

Suojelun perusteina olevien lintulajien ja kasvillisuustyyppien tilan seu-
ranta Vanhankaupunginlahden alueella on tärkeää. Vanhankaupungin-
lahdella on tehty linnuston seurantaa vuodesta 1986 alkaen, ja toimin-
taa pyritään jatkamaan edelleen vuosittain. Muuta seurantaa tehdään 
resurssien mukaan. Olisi kuitenkin välttämätöntä, että tulevaisuudessa 
voitaisiin seurata suunniteltujen, huomattavan laajojenkin kunnostustoi-
mien vaikutuksia, ja tarvittaessa tehdä muutoksia.

Kivinokkalaiset ry:n lausunto
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Kivinokkalaiset ry toteaa, että he ovat Natura- ja suojelualueen lähinaa-
pureita, joten suunnitelmat yleisöpalveluiden kehittämisestä ovat tärkei-
tä. Esitetyt parannukset, kuten opastetaulut, polkupyöräverkostot, es-
teettömät polut, lintujen tarkkailumahdollisuuksien lisääminen ja moni-
puolistaminen, maisemankatselupaikkojen parantaminen sekä viestin-
nän kehittäminen ovat tarpeen. Polkupyöräreitistön kehittämistä on kui-
tenkin tarkoin suunniteltava, ja yhdistyksen mukaan reitistön ei tarvitse 
kaikkialla kulkea rannan tuntumassa.

Kivinokkalaiset ry pitää tärkeänä luonnonsuojelualueiden laajentamista. 
Samalla tulisi ohjata liikkujia niin, että kulkemisesta olisi mahdollisim-
man vähän haittaa luonnolle. Tämä edellyttää luontoselvitysten teke-
mistä ja niiden pohjalta harkintaa siitä, miten liikkuminen järjestetään.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tekemisessä Kivinokkalaiset ry pitää hyvä-
nä sitä, että luontoselvitysten ja maastokäyntien avulla on selvitetty 
luonnon tilaa ja kehityssuuntaa sekä sitä, että yleisön tietoja ja näke-
myksiä on koottu palveluiden parantamiseksi.

Kivinokkalaisten mukaan on hyvä, että jo nyt rantaniittyjä laidunnetaan 
ja niitetään, ja että toimintaa on tarkoitus lisätä. Matalan meren um-
peenkasvun estämiseksi ruoppaus saattaa olla tarpeen.

Osallistavaa suunnittelua Kivinokkalaiset ry pitää tarkoituksenmukaise-
na ja nykyaikaisena tapana suunnitella ja kehittää kaupunkia, ja yhdis-
tys ilmoittaa olevansa valmis osallistumaan suunnitteluun.

Vanhankaupunginlahden alueen kulkureitistön kehittäminen on herättä-
nyt keskustelua yleisötilaisuuksissa ja asiasta on tullut palautetta ympä-
ristökeskukseen. Varsinkin suojelualueilla rannat tulee säilyttää mah-
dollisimman luonnontilaisina. Reitistö on myös suunniteltava siten, että 
tarvitsee kaataa mahdollisimman vähän metsää. Myös eläinten liikku-
minen tulee ottaa huomioon. Kuten aiemmin kaupunkisuunnittelulauta-
kunnan lausunnon yhteydessä on todettu, suunnittelu vaatii vielä eri ta-
hojen yhteistyötä, jotta erilaisia kulkutapoja käyttävät voisivat mahdolli-
simman sujuvasti liikkua alueella.

Raittiusyhdistys Koitto ry:n lausunto

Raittuisyhdistys Koitto mainitsee, että hoito- ja käyttösuunnitelman visio 
(kappale 8.2) jää ristiriitaiseksi: onko tavoitteena lisätä luonnossa liikku-
vien retkeilijöiden määrää vai palvella nykyisiä käyttäjiä mahdollisim-
man hyvin. Koitto mainitsee, että suunnitelmassa ei ole arviota alueen 
käyttäjämääristä, nykyisistä tai tavoitteellisista. Suunnitelmasta ei 
myöskään Koiton mielestä käy ilmi, miten haasteeseen alueen ruuhkai-
suudesta vastataan. Myöskään ei ole viitteitä Metsähallituksen kestä-
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vän luontomatkailun periaatteisiin, kuten palvelun mitoittamiseen koh-
teen mukaan.

Koitto toteaa, että pääasiallinen pääsy Lammassaareen tapahtuu pit-
kospuiden kautta. Pitkospuita käyttävät luontomatkailijoiden lisäksi saa-
ren 113:n kesämajan mökkeilijät, ja joustava kulkeminen tulee turvata. 
Tätä taustaa vasten yhdistys lausuu seuraavaa:

- Opasteiden uusinta ja käyttäjien ohjaaminen nykyistä paremmin ovat 
hyviä toimenpiteitä. Polkupyörien, pyörätuolien ja lastenvaunujen kans-
sa kulkevien reitit olisi hyvä merkitä selvästi. Koitto toivoo myös lem-
mikkieläinkiellon uusintaa saaren opasteisiin.

- Koitto esittää, että Lammassaareen ei perusteta kahvilapalveluita tai 
nuotiopaikkoja jatkossakaan. 

- Koitto esittää toiveen, että kaupunki jatkossakin jatkaa kaivoveden 
näytteenottoa. Koitto toteaa, että yksi saaren kolmesta kuivakäymäläs-
tä on kaikille käyttäjille, ja toistaiseksi Koitto on huoltanut sen. Yhdistys 
esittää, että suunnitelman toimenpiteisiin lisätään kuivakäymälän huol-
lon jakamista myös kaupungille. Koitto on tyhjentänyt myös alueen ros-
kikset.

- Koitto huomauttaa, että Vanhankaupunginkosken rannalla oleva park-
kipaikka on hädin tuskin riittävä, ja parkkitilaa tarvitaan suurella toden-
näköisyydellä lisää.

Lopuksi Koitto toteaa, että suunnitelma poistaa jättipalsamia Lammas-
saaren lintutornin läheisyydestä on hyvä, ja yhdistys toivoo toimenpitei-
tä niin pian kuin mahdollista. Yhdistys toivoo toimia myös rehuvuohen-
herneen ja komealupiinin torjumiseksi, sillä ne uhkaavat huolestutta-
vasti levitä Lammassaareen.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkoituksena on palvella sekä nykyisiä et-
tä tulevia käyttäjiä mahdollisimman hyvin. Tulevaisuudessa alueen 
käyttäjämäärät todennäköisesti kasvavat, koska alueen ympärille ra-
kennetaan kerrostaloja ja luodaan työpaikkoja. Tarkoituksena on, että 
Vanhankaupunginlahdella on paikkoja suurille ryhmille, kuten koululuo-
kille, mutta myös luonnon rauhaan haluavat löytävät alueelta suojaisan 
sopukan. Yleisöpalveluita suunniteltaessa täytyy myös huomioida, että 
ne aiheuttaisivat mahdollisimman vähän haittaa luonnolle. Yleisöpalve-
luiden kehittäminen on haasteellista, sillä Vanhankaupunginlahti sijait-
see lähes keskellä Helsinkiä. Alue on lukuisten ihmisten lähiluontokoh-
de, ja tulijoiden määrää ei voi rajoittaa.

Vanhankaupunginlahdelta ei tähän mennessä ole tehty kävijälaskentaa 
resurssipulan vuoksi. Laskenta on kuitenkin sisällytetty uuteen hoito- ja 
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käyttösuunnitelmaan. Hoito- ja käyttösuunnitelmatyön yhteydessä teh-
tiin yleisökysely, jonka vastauksia käytettiin hyväksi suunnitelmassa.

Lemmikkieläinkiellosta kertovaa merkkiä ei voi Lammassaareen tuoda. 
Saari on yleistä aluetta, ja kenellä tahansa on oikeus tulla sinne, kun-
han lemmikki on kytkettynä. Kahvilapalveluita ja tulentekopaikkoja ei 
ole Lammassaareen suunniteltu. Ympäristökeskuksessa ei ole tietoa 
Lammassaaren kaivoveden näytteenotosta. Asiasta saattaa löytyä tie-
toa esim. vuokrasopimuksesta. Kuivakäymälöiden huolto ja roskisten 
tyhjentäminen kuuluvat rakennusviraston tehtäviin, ja ympäristökeskus 
välittää toiveen rakennusvirastoon tämän lausunnon myötä.

Ajankohtaisesta vieraslajien torjunnasta on mainittu aiemmin mm. kiin-
teistölautakunnalle annetun vastauksen yhteydessä. Ympäristökeskus 
tekee töitä osoitettujen voimavarojen mukaan, ja ympäristökeskus välit-
tää tiedon torjunnan tarpeesta myös rakennusvirastoon.

Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ry:n (VKEK) lausunto

Vanhankaupungin kulttuuri-ekologinen klubi ry kannattaa lämpimästi 
laidunalueiden laajennuksia. Tähän saakka laidunniityt lintuineen ja 
lehmineen ovat olleet kaukana, mutta laajennukset toisivat ne parem-
min kaikkien nähtäviksi.

Yhdistys toteaa, että eläinten näkeminen läheltä on arvo kaupunkilaisil-
le. Yhdistys on pitänyt lampaita vapaana Kuusiluodossa kesäisin, ja ku-
ka tahansa kaupunkilainen on voinut tulla niitä tervehtimään.

Yhdistys ilmoittaa kannattavansa katselumahdollisuuksien lisäämistä 
rannoille ulkoilupolkujen varteen erilaisten pienempien katselulavojen ja 
–paikkojen muodossa. Myös uudet lintutornit ja –piilot ovat mielenkiin-
toinen lisä.

Yhdistyksen mukaan maatuvalla merenlahdella lampareiden umpeen-
kasvun estäminen ruovikkoa niittämällä ja ruoppauksin on tärkeää. Osa 
maatumisesta on luonnollista kehitystä, jota ei voi ilman suuria kustan-
nuksia estää. Siksi tulisi varautua suojelualueen laajentamiseen etelä-
suuntaan. Ruovikon lisääntyminen Kuusiluodon koilliskulmalla ja Kivi-
nokan pohjoisrannalla on luonut uusia lamparemaisia pesimäpaikkoja 
linnuille. Näiden lintujen kosteikkoympäristön suojelu tulee turvata mm. 
veneliikenteeltä.

Yhdistys myös esittää, että alueen valvontaa voisi kokeilla esim. Klob-
beniin asetettavalla kameralla, joka samalla välittäisi kaupunkilaisille 
kuvaa pesivistä harmaahaikaroista ja muusta lintuelämästä.
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Esittelijä kiittää Vanhankaupungin kulttuuri-ekologista klubia Kuusiluo-
don laiduntamisen järjestämisestä. Eläinten näkeminen on arvo, ja on 
hienoa, että Kuusiluotoon voi kuka tahansa tulla eläimiä ihailemaan. 
Eläimet ovat lisäksi mitä parhaimpia luonnonhoitajia.

Vanhankaupunginlahden linnustoa seurataan, ja tarpeen tullen suoje-
lualueen laajentamiseen palataan tulevaisuudessa. Suojelualueen laa-
jentaminen edellyttää neuvotteluja kaupungin eri hallintokuntien ja mui-
den yhteistyötahojen kanssa, kuten Artova ry:n lausunnon yhteydessä 
aiemmin on todettu.

Toiveita Vanhankaupunginlahdelle asetettavista kameroista on esitetty 
useita kertoja hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelun yhteydessä, ja 
weppikameroita on sisällytetty kustannusarvioon. Klobben voisi olla 
erinomainen paikka kameralle.

Viikki-Seura ry:n lausunto

Viikki-Seura ry kannattaa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjä toi-
menpiteitä, mutta ei pidä niitä kaikilta osin riittävinä. Yhdistys esittää, 
että resurssit tulisi kirjata suunnitelmaan siten, ettei niistä tinkiminen ole 
helppoa. Yhdistys on myös sitä mieltä, että ehdotettujen hoitotoimien 
toteuttaminen edellyttää vain näihin tehtäviin keskittyvän henkilön palk-
kaamista.

Suojelualueen suojavyöhykkeitä ei yhdistyksen mielestä voi pitää ny-
kyisellään tyydyttävinä. Suunnitelma ei sisällä mitään ehdotuksia alu-
een luoteisosassa sijaitsevan teollisuusalueen tulevaisuudesta. Tavoit-
teeksi tulisi asettaa luonnonsuojelua ja lähiympäristön viihtyisyyttä hei-
kentävien toimintojen siirtämisen kokonaan pois suojelualueen läheltä.

Viikki-Seura kannattaa ehdotusta aluetta halkovan voimalinjan poista-
misesta. Huomiopallojen asettamista yhdistys ei pidä riittävänä toime-
na, koska johto on ilman niitäkin maisemallinen haitta. 

Yhdistys kannattaa keinoja, joilla lintujen tarkkailu tehdään paikallisille 
asukkaille ja vieraille nykyistä helpommaksi lisäämällä ja monipuolista-
malla tarkkailupaikkoja. Myös luontokuvausta helpottavat toimenpiteet 
ovat tervetulleita.

Viikki-Seura toteaa, että Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue 
tarvitsee hyvän huolto- ja opastuskeskuksen Nuuksion Haltian tapaan. 
Tarve tulee tulevaisuudessa vielä lisääntymään. Viikin Gardenia on jos-
sain määrin toiminut tällaisena paikkana, mutta nyt kaupunki on aikeis-
sa lopettaa toiminnan. Yhdistys ehdottaa, että keskus sijoitetaan Gar-
deniaan, ja kaupunki ja valtio yhdessä vastaavat sen toiminnasta. Ylio-
piston mukanaolo olisi toivottavaa. Hoito- ja käyttösuunnitelman kuvas-
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sa 6.7 esitetään hulevesikosteikon rakentamista Viikintien varteen, jol-
loin suojelualue käytännössä ulottuisi Gardeniaan asti.

Ympäristökeskus on ilmoittanut tekevänsä parhaansa, jotta alueen ke-
hittämiseksi suunnitellut toimet toteutuvat. Vanhankaupunginlahden 
asioita edistävän työntekijän tarpeen ovat huomanneet Viikki-seuran li-
säksi myös muut lausunnonantajat, ja asiasta on kerrottu liikuntalauta-
kunnan lausuntoa koskevan vastineen yhteydessä: kustannusarvioon 
lisätään yksi kokoaikainen yhdyshenkilö ja maastokaudeksi luontoval-
voja.

Teollisuusalueen sijainti määritetään kaavan laatimisen yhteydessä. 
Ympäristökeskus välittää toiveen teollisuusalueen poistamisesta kau-
punkisuunnitteluvirastoon.

Gardeniaa perustettaessa yhtenä sen tehtävänä piti olla tiedon jakami-
nen Vanhankaupunginlahden alueesta. Hoito- ja käyttösuunnitelman 
yhteydessä tehdyssä yleisökyselyssä vastaajat pitivät Gardenian sijain-
tia liian kaukaisena, ja yhdistivät paikan enemmän yliopistokampuk-
seen. Gardenia tuotti Helsingin kaupungille monia palveluita, mutta 
syyskuussa 2015 Helsingin kaupunki on päättänyt lakkauttaa Garde-
nian toiminnan vuoden loppuun mennessä. Vanhankaupunginlahden 
osalta toiminnan lopettaminen vaikuttaa mm. siihen, että Viikin luon-
nosta kertovat nettisivut lakkaavat ja luontoretkien järjestäminen sekä 
rakennusviraston tilaama vieraslajien neuvonta täytyy järjestää uudel-
leen.

Sähkölinjan poistamisesta on Helen Sähköverkko Oy antanut oman 
lausunnon. Kuten aiemmin Artova ry:n lausunnon yhteydessä on todet-
tu voimalinjalla on teknistä käyttöikää jäljellä 10-20 vuotta.

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY:n lausunto

Helsingin seudun ympäristöpalvelut –kuntayhtymä HSY on antanut yh-
teisen lausunnon Pornaistenniemen tervaleppälehdon luonnonsuoje-
lualueen perustamisesta ja Vanhankaupunginlahden lintuvesi –Natura 
2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta.

Pornaistenniemen halki kulkee Viikinmäen jätevedenpuhdistamon hätä-
purkukanava, joka on rakennettu puhdistettujen jätevesien johtamiseksi 
merelle. Hätäpurkureitti on välttämätön puhdistamon toiminnan varmis-
tamiseksi kaikissa tilanteissa. Toimintavarmuuden ja riittävän kapasi-
teetin ylläpitämiseksi kanavaa on ajoittain ruopattava.

Kanavan vieressä on patovalli, jonka tehtävänä on estää puhdistettujen 
jätevesien joutuminen Natura-alueelle. Valli on muodostettu uoman 
ruoppausmassoista, ja sitä on tuettu erilaisin rakentein. Käytännössä 
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valli on painunut ja tulee jatkossakin painumaan. Vallia on ajoittain ko-
rotettava, jotta sen toimintavarmuus voidaan säilyttää.

Vallin kunnossapito edellyttää liikkumista alueella työkoneilla. Patoval-
lin päälle rakennettava ja ylläpidettävä kulkuväylä helpottaisi vallin kun-
nossapitoa ja tarjoaisi ulkoilureitin koko patovallin matkalle. Kulkureitin 
rakentaminen edellyttää puuston raivausta erityisesti Viikin lumensula-
tusaltaan puoleisessa päässä.

Hätäpurkuyhteytenä toimiva uoma on osittain umpeen kasvamassa. 
Uoman avaamiseen tarvittavat ruoppaustoimet ovat mittavia ja edellyt-
tävät merkittävää massojen läjittämistä alueelle. Sopiva paikka masso-
jen läjittämiselle löytynee suojavallin reunasta. Osittain massoja kan-
nattanee sijoittaa myös patovallirakenteeseen erityisesti lähempänä Vii-
kin lumensulatusaluetta. Ruoppauksen teknistä toteutusta ei ole selvi-
tetty. Ruoppaus voitanee toteuttaa uomassa tai sen viereisellä matalan 
kasvillisuuden alueella eikä se edellyttäne merkittävää puuston raivaus-
ta. Uoman tilapäinen tyhjentäminen ja ruoppaus tyhjän uoman pohjalta 
on yksi vaihtoehto. Uoman muotoilu voi olla nykyistä monimuotoisempi.

Pornaistenniemen luonnonsuojelualueen perustamisesta HSY katsoo, 
että jätevesien purkukanava ja siihen liittyvä patovalli ovat teknisiä, jä-
tevesihuollon kannalta välttämättömiä rakenteita, joita ei tulisi sisällyt-
tää suojelualueeseen. Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 
HSY toteaa, että suunnitelmassa esitetyt patovallia ja kanavaa koske-
vat toimenpiteet ovat yhdistettävissä kanavan käyttöön hätäpurkureitti-
nä. HSY:n mukaan kanavan itäpuolelle suunniteltu ulkoilureitti on tar-
koituksenmukaista toteuttaa patovallin päälle, jolloin patovallin korotuk-
set voidaan toteuttaa ulkoilureittiä pitkin, ilman erillisen ajoväylän rai-
vaamista.

Pornaistenniemen luonnonsuojelualueen rajan on tarkoituksenmukaista 
olla mahdollisimman yhtenäinen ja selkeä. Sen vuoksi ei ole syytä raja-
ta kanavaa ja patovallia suojelualueen ulkopuolelle. Kanava ja patovalli 
ovat kuitenkin jätevesihuollon kannalta välttämättömiä rakenteita, joita 
on pystyttävä käyttämään ja huoltamaan. Jotta tämä olisi mahdollista, 
suojelualueen rauhoitusmääräyksiin on kirjattu, että jäteveden purkuka-
navaan liittyviä rakenteita voi hoitaa ja huoltaa voimassaolevan ympä-
ristöluvan mukaisesti. Tällöin suojelualueen perustaminen ei vaikuta 
käyttöön ja hoitoon.

Myönteistä on, että kanavan ja patovallin kunnostuksesta voidaan löy-
tää yhteisiä etuja. Patovallin päällä kulkee nykyään kulkuväylä Pornais-
tenniemen eteläosassa, mutta hienoa olisi, jos väylää saataisiin jatket-
tua Viikin lumensulatusaltaan lähelle saakka. Koska reitillä on pystyttä-
vä ajamaan työkoneilla, se toimii mahdollisesti jopa esteettömänä väy-
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länä, josta voi ihailla sekä ruovikkoa että kanava-alueen luontoa. Mai-
nio on myös ehdotus kanavan mutkittelevasta reunasta, joka loisi lisää 
elinympäristöjä monille eliöille, kuten linnuille ja sammakoille.

Helen Sähköverkko Oy:n lausunto

Helen Sähköverkko Oy toteaa, että hoito- ja käyttösuunnitelmassa on 
suunniteltu ruoppauksia, uomien kunnostuksia, uusien kanavien ja lam-
pareiden tekoa, laidunmaiden laajentamista ja lintukatsomoiden raken-
tamista johtokadulle. Lisäksi ruoppauksesta tulevaa maa-aineista on 
suunniteltu läjitettävän johdon alle.

Pylväät 7, 8 ja 11 ovat maavaraisesti perustettuja eli maan muutokset 
pylväiden ympärillä saattavat aiheuttaa pylvään kallistumista ja pahim-
millaan kaataa yhden tai useamman pylvään. Tämän vuoksi on tärke-
ää, että johtokadulle ei läjitetä maata. Kaivannon luhistumaton reuna ei 
saa myöskään tulla kolmea metriä lähemmäs pylvään perustusta.

Edelleen Helen Sähköverkko Oy toteaa, että laidunmaat tulee aidata 
niin, että pylväät jäävät laidunten ulkopuolelle. Pylväille tulee olla estee-
tön pääsy kunnossapitoa varten. Johtokadulle ei saa rakentaa mitään 
yli 2 metriä korkeita rakennelmia, joten lintukatsomoiden sijainti tulee 
vielä tarkistaa.

Helen Sähköverkko Oy mainitsee myös, että hoito- ja käyttösuunnitel-
massa on esitetty avojohdon poistoa. Johto on ollut samalla paikalla 
vuodesta 1986, joten sillä on teknistä elinkaarta vielä 10-20 vuotta. 
Johtoa ei voi suoraan poistaa, sillä se on tärkeä osa Helsingin sähkön-
siirtoa. Johto voidaan siirtää uudelle paikalle, mutta sähköturvallisuus-
lain 52 § nojalla siirron aiheuttaja vastaa kaikista siirtoon liittyvistä ku-
luista.

Helen Sähköverkko Oy toteaa myös, että ennen töiden aloittamista 
HSV:n edustaja tekee urakoitsijan työstä vastavan henkilön kanssa tur-
vallisuusauditoinnin työmaalle. Samassa yhteydessä tehdään urakoitsi-
jan kanssa Sähköturvallisuussopimus.

Esittelijä kiittää Helen Sähköverkko Oy:tä hyödyllisistä, hoitotoimenpi-
teisiin liittyvistä tiedoista. Hoitotoimet suunnitellaan siten, että johtoka-
dulle ei läjitetä maata eikä kaivantoja tehdä kolmea metriä lähemmäs 
pylväiden perustuksia.

Vanhankaupunginlahti on kansainvälisesti arvokas lintuvesi, jonka hoi-
tamiseksi laiduntaminen on ensiarvoisen tärkeää. Joitakin sähköpylväi-
tä jää suunniteltujen laidunalueiden sisäpuolelle. Esittelijä toivoo yhteis-
työtä, jotta laiduntamisen laajentamisesta voidaan sopia. Muualla Suo-
messa sähkölinjojen alusia laidunnetaan. Vanhankaupunginlahdella ta-
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vataan useita uhanalaisia ja EU:n lintudirektiivin I-liitteen lajeja, ja Suo-
mi on sitoutunut näiden lajien ja elinympäristöjen suojeluun kansallisin 
ja kansainvälisin sopimuksin. Lisäksi laiduntamisen laajentamista ovat 
lausunnoissaan toivoneet useat kansalaisjärjestöt.

Viikin-Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen rauhoitusmää-
räyksissä kielletään ruovikossa liikkuminen sulan veden aikana lintujen 
pesinnälle mahdollisesti aiheutuvan häiriön vuoksi. On toivottavaa, että 
sähkölinjojen kunnostamisesta kerrotaan ympäristökeskukseen, ja so-
vitaan kunnostustöiden aloittamisesta etukäteen. Jos karja tällöin lai-
duntaa linjojen läheisyydessä, se voidaan siirtää toiselle lohkolle. Myös 
hätätapausten sattuessa toivotaan ilmoittamista mahdollisimman pian.

Jos sähkölinjojen alle tehdään rakennelmia, ympäristökeskuksesta ote-
taan HSV:oon yhteyttä. Tällainen tilanne saattaa tulla vastaan, kun esi-
merkiksi sähkölinjan alle suunnitellaan lintukatsomoa. Lintukatsomon 
rakenteet, kuten penkit, ovat alle kahden metrin korkuisia. Todennäköi-
sesti katsomon rakentaminen ei aiheuta linjoille häiriötä, kuten ei nykyi-
nenkään linjojen alla kulkeminen. Sen sijaan linjasta olisi hyötyä lintu-
jen tarkkailulle, sillä linjan alus tulee pitää avoimeksi raivattuna. Pienillä 
lisäraivauksilla voidaan avata näkymiä merenlahdelle.

Esittelijä
apulaiskaupunginjohtaja
Pekka Sauri

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Liitteet

1 Vanhankaupunginlahden_hks_raportti.pdf
2 Vanhankaupunginlahden_hks_liitteet_1-9.pdf

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Otteet

Ote Otteen liitteet
Uudenmaan ELY-keskus (Ym-
päristö ja luonnonvarat)

Esitysteksti

Tiedoksi

Ympäristökeskus
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Päätöshistoria

Ympäristölautakunta 29.09.2015 § 323

HEL 2015-004004 T 11 01 04

Päätös

Ympäristölautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen 
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle Vanhankau-
punginlahden lintuvesi –Natura 2000 –alueen hoito- ja käyttösuunnitel-
man 2015-2024 vahvistamista. Hoito- ja käyttösuunnitelmaan on sisäl-
lytetty myös uudet, perustettavat luonnonsuojelualueet Mölylän metsä 
ja Pornaistenniemen tervaleppälehto.

14.04.2015 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Hanna Seitapuro, vs. ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Yleisten töiden lautakunta 18.08.2015 § 337

HEL 2015-004004 T 11 01 04

Lausunto

Yleisten töiden lautakunta antoi ympäristölautakunnalle seuraavan lau-
sunnon:

Vanhankaupunginlahden lintuvesi on Helsingin merkittävin Natura 
2000-alue ja kansainvälisesti mitattuna arvokas kosteikkoalue. Alue 
kuuluu Suomen arvokkaimpiin lintuvesiin.  Erityisen arvokkaan siitä te-
kee sen suuri koko, yhteensä 316 hehtaaria, ja sijainti keskellä Helsin-
kiä, aivan asutuksen tuntumassa.

Natura-alueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuosille 2015 -
2024 alueen suojeluarvojen turvaamiseksi. Hoito- ja käyttösuunnitelma 
tehtiin osallistavan suunnittelun periaatteella. Työtä ohjaavassa työryh-
mässä oli laaja edustus eri tahoja kaupungin virastojen edustajista tut-
kijoihin ja asiantuntijoihin. Rakennusviraston edustaja on ollut mukana 
työryhmässä. Suunnitelmatyön yhteydessä kerättiin laaja aineisto ylei-
söpalautteesta ja tehtiin erikseen asukaskysely, jonka tuloksia hyödyn-
nettiin suunnitelmatyössä.
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Yleisten töiden lautakunta toteaa, että suunnitelmassa esitetyille toi-
menpiteille löytyy vahvoja perusteita alueella tehtyjen lukuisten tutki-
mus- ja lajistoseurantojen perusteella. Lahden kosteikkoalueen pesi-
mälinnusto on monipuolistunut viimeisen kahdenkymmenen vuoden ai-
kana selvästi, mikä johtuu osittain vuosikymmenien aikana tehdyistä 
hoitotoimista: laidunnuksen tehostamisesta, ruovikoiden niitoista, pien-
petopyynneistä ja lahden veden laadun parantumisesta.

Yhteensä suunnitelmassa esitetään yli 70 toimenpidettä, joilla alueen 
luontoarvot saadaan säilymään ja käyttö ohjattua. Rakennusvirasto 
vastaa pääosin suojelualueen ylläpidosta ja luonnonsuojelualueen hoi-
to- ja käyttösuunnitelmassa esitettyjen toimenpiteiden toteutuksesta. 
Senaatti kiinteistöt on vastuussa valtion omistuksessa olevan Natura-
alueen pohjoisosassa tehtävistä toimista. Tärkeimpiä luonnonhoitotoi-
mia alueella ovat ruovikoiden ja rantaniittyjen umpeenkasvun ehkäise-
minen. Keinoina esitetään muun muassa ruovikoiden niittoa, laidunnuk-
sen jatkamista ja uusien laidunalueiden perustamista, lampareiden 
avaamista ja niiden reunojen vesikasvillisuuden poistamista sekä pui-
den ja pensaiden poistoa kosteikkoalueelta. Haitallisten vieraskasvila-
jien torjunnan sekä pienpetopyyntien jatkamista ja nykyisten toimien te-
hostamista pidetään myös tärkeänä.

Suunnitelmassa esitetään lukuisia toimenpiteitä, joilla yleisön kulkua ja 
käyttöä ohjataan. Vaikka alueen palveluvarustukseen kuuluu jo useita 
lintutorneja, piilokoju, katselulavoja ja eri puolilla lahtea rakennettuja 
reittejä ja infotauluja, suunnitelmassa ehdotetaan niitä rakennettavan li-
sää. Suunnitelman aikana tehdyn laajan asukaskyselyn perusteella 
alue koetaan erittäin tärkeäksi. Asukkaat toivoivat alueelle kahvilaa, ve-
sipistettä ja lisää käymälöitä. Alueen tiedottamisessa ja viestinnässä 
koettiin puutteita ja haluttiin parannuksia.

Kustannukset ja suunnitelman toteutusvastuu

Suunnitelman kustannusarvioissa todetaan, että kustannukset jakautu-
vat suunnitelmakaudelle 2015 - 2024. Suunnitelmassa on sekä kerta-
luonteisia investointihankkeita, kuten ruoppauksia, laidunten perustami-
sia ja uusien lintutornien ja katselulavojen rakentamista. Investointien 
kokonaiskustannusarvioksi esitetään yhteensä 1 887 000 euroa. Suurin 
osa investoinneista on osoitettu Helsingin kaupungille. Suunnitelmassa 
esitetyissä kustannustaulukoista on vaikea tulkita eri maanomistajien 
kustannusvastuut, koska monien toimenpiteiden osalta vastuutaho on 
osoitettu sekä valtiolle että Helsingin kaupungille. 

Ylläpidon kustannukset vaihtelevat vuosittain. Viime vuosien aikana 
Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualueen ylläpitoon on raken-
nusvirastossa käytetty noin 50 000 euroa vuodessa. Suunnitelmassa 
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esitetty arvio ylläpidon kustannuksista on 100 000 - 250 000 euron vä-
lillä. Perusylläpitoon kuuluvat mm. ruovikoiden niitot, haitallisten vieras-
lajien torjunta, rakenteiden ja varusteiden huolto ja ylläpito, luontoval-
vonta ja laiduntamisen järjestelyt. Suuria investointihankkeita ei viime 
vuosien aikana ole Vanhankaupunginlahdella toteutettu.

Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteiden, sekä perusylläpidon, että 
investointihankkeiden toteuttamiseksi on etsittävä uusia rahoitusmuoto-
ja tai erillisrahoitusta. Vanhankaupunginlahden lintuveden hoitoon ja 
virkistyskäytön kehittämiseen on kahteen otteeseen haettu ja myönnet-
ty EU:n Life-rahaston kautta resursseja, joiden avulla toteutettiin useita 
isoja investointihankkeita luonnonsuojelualueen luontoarvojen turvaa-
miseksi. Nykyisillä resursseilla kaikkia suunnitelmassa esitettyjä hank-
keita ja töitä ei pystytä kymmenvuotiskaudella tekemään. Suunnitelman 
toteutuksen ohjelmointia helpottaisi toimenpiteiden priorisointi, mitä 
suunnitelmassa ei ole esitetty. Suunnitelman kustannustaulukoissa ja 
teksteissä on ainoastaan luokiteltu toimenpiteet kahteen kiireellisyys-
luokkaan, suunnitelmakauden alkuun, vuodet 2015 - 2019 ja loppuun, 
vuodet 2020 - 2024.

Rakennusviraston ja valtion välisin neuvotteluin on selkeytettävä eri 
maanomistajien vastuita ja etsittävä yhteistyössä nykyistä tehokkaam-
pia keinoja toimenpiteiden toteuttamiseen ja rahoitukseen. Suurin osa 
hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyistä virkistyksen parantamiseen 
tähtäävistä toimista sijoittuu Natura-alueen rajojen ulkopuolelle. Alueen 
rakenteet ja varusteet palvelevat päivittäin alueella liikkuvia, niin luon-
nonsuojelualueeseen tutustujia kuin alueella muuten ulkoilevia. Uudet 
asukkaat Kalasatamassa, Arabianrannassa ja Viikinmäessä tulevat 
käyttämään Vanhankaupunginlahden ranta-ja metsäalueita lähivirkis-
tyskohteena jatkossa. Yhteistyön parantaminen kaupungin eri virasto-
jen välillä Natura-alueen ympäröivien alueiden suunnittelussa ja toteu-
tuksessa on tärkeää, jotta resurssit saadaan kohdistettua parhaalla 
mahdollisella tavalla. Vanhankaupunginlahden alue on yksi Helsingin 
merkittävimmistä laajoista virkistys- ja luontokohteista, jonka kehittämi-
nen kokonaisuutena on jäänyt toistaiseksi melko vähäiseksi.

Lisäksi lautakunnan mielestä lausunnon liitteen 1 otsikon "6.5 Puusto ja 
pensasto" ensimmäisen kappaleen kaksi viimeistä virkettä tulisi muut-
taa kuulumaan seuraavasti: Vaaralliset, pääkulkuväylien välittömässä 
läheisyydessä kasvavat puut kaadetaan ja rungot jätetään maastoon 
lahopuuksi. Myös pääkulkuväylien läheisyyteen jätetään lahopuustoa 
luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Lahopuun merkityksestä 
tiedotetaan asukkaille viestinnän keinoin.
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Yleisten töiden lautakunta puoltaa lintuvesi-Natura 2000 alueen hoito- 
ja käyttösuunnitelmaa vuosille 2015 - 2024 edellä esitetyin huomautuk-
sin.

Käsittely

18.08.2015 Esittelijän muutetun ehdotuksen mukaan

Esittelijän muutos: 
Lisätään lausuntoehdotukseen toiseksi viimeiseksi kappaleeksi seuraa-
va teksti: 

 "Lisäksi lautakunnan mielestä lausunnon liitteen 1 otsikon "6.5 
Puusto ja pensasto" ensimmäisen kappaleen kaksi viimeistä virkettä 
tulisi muuttaa kuulumaan seuraavasti: "Vaaralliset, pääkulkuväylien 
välittömässä läheisyydessä kasvavat puut kaadetaan ja rungot jäte-
tään maastoon lahopuuksi. Myös pääkulkuväylien läheisyyteen jäte-
tään lahopuustoa luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Laho-
puun merkityksestä tiedotetaan asukkaille viestinnän keinoin."

11.08.2015 Pöydälle

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.08.2015 § 218

HEL 2015-004004 T 11 01 04

Lausunto

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti antaa ympäristölautakunnalle 
seuraavan lausunnon Vanhankaupunginlahden lintuvesi – Natura 2000 
-alueen hoito- ja käyttösuunnitelmasta 2015–2024:

Vanhankaupunginlahden lintuvesi on kansainvälisestikin arvokas suo-
jeltu kosteikkoalue Helsinginniemen itäpuolella, keskellä tiiviisti raken-
nettua Helsinkiä. Vanhankaupunginlahden luonnonsuojelualue ja siihen 
liittyvät virkistysalueet reitteineen muodostavat helsinkiläisille tärkeän 
virkistysaluekokonaisuuden. Kasvavan virkistyskäyttöpaineen takia alu-
een polut ja lintutornit ovat jo nyt ajoittain ruuhkaisia.

Vanhankaupunginlahden lintuvesi – Natura 2000 -alueen hoito- ja käyt-
tösuunnitelmassa esitetään toimenpide-ehdotukset alueelle vuosiksi 
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2015–2024. Toimenpiteet koskevat osin koko Vanhankaupunginlahden 
ympäristöä. Alueen ydinosa on Viikki - Vanhankaupunginlahden luon-
nonsuojelualuetta ja Natura 2000 -aluetta. Samanaikaisesti suunnitel-
man laatimisen kanssa on vireillä Viikki - Vanhankaupunginlahden 
luonnonsuojelualueen laajentaminen Pornaistenniemen tervaleppäleh-
don ja Mölylän metsän alueilla. Nämä Natura-alueen ulkopuoliset koh-
teet kuuluvat Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2008–2017 sekä eh-
dotusvaiheessa olevaan luonnonsuojeluohjelmaan vuosille 2015–2024. 
Alueet on tarkoitus rauhoittaa vuoden 2015 aikana.

Helsingin uuden yleiskaavan valmistelussa hoito- ja käyttösuunnitel-
man käsittelemä alue on merkitty lähes kokonaisuudessaan virkistys- ja 
viheralueeksi. Yleiskaavamerkintä sisältää Natura- ja luonnonsuojelua-
lueet. Kaupunkisuunnittelulautakunnan käsittelyssä 16.12.2014 hyväk-
syttiin lisäksi ehdotus, että yleiskaavaa valmisteltaessa selvitetään, 
kuinka Pornaistenniemen alueella voidaan turvata virkistys-, luonto- ja 
suojeluarvot. Yleiskaavaluonnoksen kaupunkiluontoa koskevaan tee-
makarttaan on merkitty Natura- ja luonnonsuojelualueet sekä laajat vi-
heralueet. Teemakartassa myös Pornaistenniemen tervaleppälehto ja 
Mölylän metsä on merkitty luonnonsuojelualueiksi.

Vanhankaupunginlahden lintuveden eteläosassa sijaitsevan Kivinokan 
osayleiskaavan suunnitteluperiaatteiden käsittelyn yhteydessä vuonna 
2014 kaupunkisuunnittelulautakunta päätti palauttaa Kivinokan jatko-
suunnitteluun, joka pohjautuu kesämaja- ja virkistyskäyttöön ja sen laa-
jentamiseen. Kivinokka on merkitty yleiskaavaluonnoksessa virkistys- 
ja viheralueeksi.

Hoito- ja käyttösuunnitelman Natura-alueeseen kuuluva osa on asema-
kaavoittamatonta lukuun ottamatta Lammassaarta ympäröivää vesia-
luetta. Natura-alueeseen kuulumattomat Kuusiluoto ja Lammassaari on 
asemakaavoitettu kesämaja- ja virkistyskäyttöön. Osa Pornaistennie-
mestä on asemakaavoitettu luonnonsuojelulain perusteella suojeltavak-
si alueeksi, jolla erityinen virkistyskäyttömerkitys. Kaupunki omistaa 
hoito- ja käyttösuunnitelman alueet lukuun ottamatta pohjoisimpia maa-
alueita, joilla Senaatti-kiinteistöt tai yliopiston koetila päättävät tehtävis-
tä toimenpiteistä.

Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteena on suojeluarvojen kehittämi-
nen ja niiden sovittaminen yhteen alueen käyttöpaineiden kanssa. Alu-
eella pyritään estämään ruovikoituminen, metsittyminen, haitallisten 
vieraslajien leviäminen ja luonnon häiriintyminen. Koko aluetta koske-
vat toimenpiteet eivät suoranaisesti vaikuta alueen maankäyttöön. 
Suunnitelman tärkeimmät hoitotoimenpiteet kohdistuvat Natura 2000 -
alueelle. Monet toimenpiteet, kuten ruoppaukset, polkuverkoston kun-
nostaminen ja lintutornien rakentaminen vaativat tarkempia suunnitel-
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mia ennen kuin ne voidaan toteuttaa. Natura-alueen ulkopuoliset toi-
menpiteet koskevat lähinnä polkuverkoston, katselutornien ja piilokoju-
jen kunnostamista tai rakentamista. Toimenpiteet eivät estä alueen 
muuta käyttöä. Toimenpiteiden tarkemmassa suunnittelussa on huo-
mioitava myös vaikutukset Vanhankaupunginlahden maisemaan ja 
kulttuurihistoriallisiin arvoihin. 

Kaupunkisuunnitteluvirastossa on laadittu alustava yleispiirteinen suun-
nitelma koko Vanhankaupunginlahtea kiertävistä virkistysreiteistä. 
Suunnitelma on otettu huomioon hoito- ja käyttösuunnitelman laatimi-
sessa ja siinä itsessään on esitetty vain muutamia alueen hoitoa ja 
käyttöä palvelevia uusia polkulinjauksia. Esteettömyystavoitteiden to-
teuttaminen, hiihtäjien ja pyöräilijöiden tarpeiden huomioiminen ja kas-
vavaan virkistyskäyttöpaineeseen vastaaminen edellyttää erityisesti 
Vanhankaupunginlahden itäreunan alueella vielä jatkosuunnittelua ja 
eri hallintokuntien yhteistyötä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa Natura-alueelle esitetyt tavoitteet ja toi-
menpiteet ovat tarpeellisia ja niiden vaikutukset ovat oikeansuuntaisia. 
Koko lahden ympäristöä koskevat toimenpide-ehdotukset edistävät 
osaltaan alueen kehittymistä ja markkinointia. Laajennettaviksi esitetyil-
le alueille tai Natura-alueiden reuna-alueille suunnitelmassa esitetyt toi-
menpiteet olisi mahdollista toteuttaa ilman luonnonsuojelualueen laa-
jentamistakin. Pornaistenniemeen mahdollisesti perustettavan luonnon-
suojelualueen rauhoitusmääräyksissä tulisi kuitenkin sallia nykyisen 
asemakaavan mahdollistamat toiminnot alueella.

Helsingin uusi yleiskaava ja Vanhankaupungin hoito- ja käyttösuunni-
telma tukevat toisiaan ja turvaavat alueen luontoarvot sekä käyttäjien 
palvelut alueella. Lähiympäristön maankäytön suunnittelussa varmiste-
taan, ettei lähistölle suunnitella toimia, jotka voisivat heikentää merkittä-
västi alueen Natura-arvoja. Tarvittaessa hankkeiden vaikutukset arvioi-
daan erikseen.

Suunnitelmaa on valmisteltu viranomaisten yhteistyönä ja yleisöä osal-
listaen. Kaupunkisuunnittelulautakunta puoltaa Vanhankaupunginlah-
den lintuveden hoito- ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Esittelijä
asemakaavapäällikkö
Olavi Veltheim

Lisätiedot
Jouni Heinänen, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37257

jouni.heinanen(a)hel.fi
Liisa Kuokkanen-Suomi, suunnittelija, puhelin: 310 37362

liisa.kuokkanen-suomi(a)hel.fi



Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1/2016 26 (27)
Kaupunginhallitus

Ryj/3
11.01.2016

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 10 Pohjoisesplanadi 11-13 +358 9 310 1641 0201256-6 FI0680001200062637
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 17 Faksi Alv.nro
kaupunginkanslia@hel.fi http://www.hel.fi/kaupunginkanslia +358 9 655 783 FI02012566

Kiinteistölautakunta 25.06.2015 § 327

HEL 2015-004004 T 11 01 04

Lausunto

Kiinteistölautakunta antoi ympäristölautakunnalle seuraavan lausunnon 
koskien Vanhankaupunginlahden lintuvesi-Natura 2000 alueen hoito- ja 
käyttösuunnitelmaa vuosille 2015 - 2024:

Vanhankaupunginlahden lintuvesi on kansainvälisestikin mitattuna ar-
vokas kosteikkoalue Helsinginniemen itäpuolella. Alueella on ”Vanhan-
kaupunginlahden lintuvesi” -niminen Natura 2000 -alue, jonka suoje-
luarvoista pääosa on linnusto-arvoja. Natura 2000 -alueille tehdään 
säännöllisin väliajoin hoito- ja käyttösuunnitelmat, joissa esitetään ne 
toimet ja suunnitelmat, joilla alueiden luontoarvot saadaan säilymään 
tai jopa paranemaan. Tässä hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetään 
toimenpide-ehdotukset Vanhankaupunginlahden lintuvedelle vuosiksi 
2015 - 2024.

Kiinteistölautakunta puoltaa Vanhankaupunginlahden lintuveden hoito- 
ja käyttösuunnitelman hyväksymistä.

Hoito- ja käyttösuunnitelmassa tulisi kuitenkin ottaa huomioon Mölylän 
metsään suunnitellun luonnonsuojelualueen vieressä sijaitsevan viljely-
palsta-alueen osalta ennaltaehkäisevä vieraslajien torjunta. Lisäksi 
suunniteltujen vesialueiden ruoppaustoimenpiteiden suunnitelman yh-
teydessä tulee selvittää ruopattavien sedimenttien haitta-ainepitoisuu-
det ja niiden vaikutus ruoppausmassojen läjityskelpoisuuteen.

Esittelijä
osastopäällikkö
Juhani Tuuttila

Lisätiedot
Satu Järvinen, johtava ympäristöasiantuntija, puhelin: 09 310 39225

satu.jarvinen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 16.06.2015 § 130

HEL 2015-004004 T 11 01 04

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon ympäristölautakunnalle. 

Liikuntalautakunta pitää erittäin hyvänä asiana Vanhankaupunginlah-
den lintuvesi–Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelman jatka-
mista vuosille 2015–2024. Mitään estettä ei myöskään ole sille, että 
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luonnonsuojelualuetta laajennetaan kahdella kohteella, jotka ovat Por-
naistenniemen tervaleppälehto ja Mölylän metsä. Hyvänä asiana pide-
tään myös uutta hoitotoimenpidettä eli hopearuutanan poistokalastusta. 
Luontoneuvojan palkkaaminen on myös tarpeen muun muassa luonto-
neuvonnan ja alueen salakalastuksen vuoksi.

Esittelijä
osastopäällikkö
Turo Saarinen

Lisätiedot
Matti Mielonen, kalastuspäällikkö, puhelin: 310 87824


