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Aloite ns. ruderaattialueiden muodostamiseksi ja ylläpitämiseksi
 
Helsingin seudulla on vuosien varrella ollut hyviä suhteellisen laajoja aukeita alueita, joilla kasvaa  
runsaasti siemeniä tuottavia kasvilajeja. Näitä ns.ruderaatteja käyttävät hyväkseen harvinaiset  
talvilinnut (tunturikiuru ja muut kiurulajit, hemppo, vuorihemppo, lapinsirkku) sekä monet 
tavallisetkin siemeniä syövät linnut (urpiainen, viherpeippo, punatulkku) talvehtimis- ja  
ruokailualueinaan. Esimerkkejä ovat Helsingissä Kyläsaaren täyttömaa-alue, Vuosaaren 
kaatopaikan maantäyttöalue, Kivikko ja jopa Hernesaaren kärjen täyttö- ja maan varastointialue,  
Espoossa Kulmakorpi ja Mankkaan entinen kaatopaikka sekä Vantaalla Pitkäsuon maantäyttöpaikka 
ja Kulomäen täyttömäki Korsossa. Tällaisilla paikoilla alkaa kasvaa kuivalla alustalla menestyviä  
siemenkasveja kuten pujo eli maruna ja erilaiset 1-vuotiset ristikukkaiskasvit. Nämä ovat 
kansanomaiselta ilmaisultaan talventörröttäjiä ja lintujen suosimaa talviravintoa. Ne ovat kuitenkin  
syntyneet lintujen kannalta sattumalta, ylijäämämaan tuomisen seurauksena. Tällaiset paikat  
kiinnostavat suuresti jopa tuhansia lintuharrastajia. Myös hyönteis- ja kasviharrastajat löytävät  
tällaisista paikoista eksoottisia lajeja, jotka osoittavat niiden arvon biodiversiteetin kannalta. 

Usein nämä täyttöalueet on rakennettu muuta tarkoitusta varten tai ne ovat heinittyneet, eikä niillä  
juurikaan enää tavata kiinnostavia talvilintuja.  Suomenlinnan eteläiset vallit ovat oikeastaan ainoa  
paikka Helsingissä, jossa joitakin näitä lintuharvinaisuuksia satunnaisesti vielä tavataan. Talvella  
2009-2010 Vantaan Pitkäsuon massiivinen maantäyttöalue oli erinomainen lintupaikka. Sinne on 
jatkuva maa-aineksen kuljetusvirta, joten alue on otollista talventörröttäjien menestymiseksi.  
Lintuharrastajat kävivät paikalla lähes joka viikonloppu, ja paikka kuului koko pääkaupunkiseudun 
suosituimpiin lintupaikkoihin. Arkena kuorma-autoliikenne oli hyvin vilkasta, jolloin sinne ei  
voinut eikä saanut mennä.

Vastaavia talvisia siemenkasvivaltaisia biotooppeja olisi helppo muodostaa sopivasta maa-
aineksesta. Vuosaaren täyttömäki on pinta-alaltaan hyvin laaja, joten talventörröttäjäkenttä mahtuisi  
sinne helpostikin. Sen ylläpito olisi ilmeisesti varsin edullista, koska uutta maata tuskin tarvitsisi  
tuoda edes vuosittain. Pikemminkin syntyisi säästöjä. Kasvi- ja lintuasiantuntijoiden kanssa 
suunnitteleminen onnistuisi varmasti helposti. Toimenpide olisi mainio keino kaupungin luonnon 
biodiversiteetin ylläpitämiseksi ja parntamiseksi. Syntyvien lintupaikkojen virkistysarvo olisi  
huomattava, koska lintuharrastajien lukumäärä kasvaa koko ajan.

Tringa ry esittää lautakunnallenne, että ryhtyisitte suunnittelemaan, muodostamaan ja ylläpitämään  
tässä tarkoitettuja ruderaatteja nimenomaan lintuharrastustoimintaa ajatellen. Olemme valmiit  
antamaan lintuharrastajien asiantuntemuksen käyttöönne jatkossa.
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