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Asia: Muistutus ympäristönsuojelulain mukaisesta hakemuksesta, joka koskee Vuosaaren 

kaatopaikan kunnostustoiminnan muutosta sekä hakemuksesta toiminnan aloittamiseksi 

muutoksenhausta huolimatta. 10.5.2012. ESAVI/101/04.08/2012 

 

Hakija: Helsingin kaupunki, rakennusvirasto. 

 

Muistuttaja: Muistutuksen jättää Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — 

Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry (rek.nro 116.353, 2186 jäsentä vuoden 2012 

alussa). Tringa ry:n 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). 

 

 

 

 

Muistutus 
 

Vuosaaren kaatopaikan täyttömäki on linnustolle tärkeä. Alue on yksi harvoista Uudenmaan 

säännöllisistä ruisrääkkäkeskittymistä ja merkittävä myös pikkulepinkäiselle sekä muille muutolla 

levähtäville varpuslinnuille. Vuosaaren täyttömäen alue yltääkin linnustoarvoiltaan miltei 

Uudenmaan maakunnallisesti tärkeiden lintualueiden joukkoon (Ellermaa 2010). 
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Huolimatta alueen linnustollisesta merkityksestä kaupunki ei ole esittänyt kaatopaikan 

kunnostustoiminnan muutoksen ympäristölupahakemuksessaan suunnitelmaa, miten linnustoarvot 

tullaan huomioimaan kunnostuksen yhteydessä. Alueella esiintyvälle uhanalaiselle perhoselle on 

laadittu tarkkailusuunnitelma, jonka suosituksia noudatetaan kunnoksen yhteydessä. Tringa katsoo, 

että ennen kuin Vuosaaren kaatopaikan kunnostustoiminnalle voidaan myöntää ympäristölupaa 

tulee hakijan esittää vastaava, asiantuntijatyönä laadittu suunnitelma, jossa esitetään, miten alueen 

linnustoarvot turvataan kaatopaikan kunnostustoimien yhteydessä.  

 

Tringa on jo vuonna 2010 tehnyt aloitteen pääkaupunkiseudun kunnille ruderaattien perustamisesta 

ja ylläpitämisestä (aloite liitteenä). Yhtenä kohteena Tringan aloitteessa mainitaan Vuosaaren 

kaatopaikan maantäyttöalue. Kaupunki kuitenkaan ei ympäristölupahakemuksessaan huomioi 

aloitettamme, vaikka se tukisi talvisen linnuston lisäksi uhanalaisten ja harvinaisten perhoslajien 

säilyttämistä. Viitaten aloitteeseemme kaupungille esitämme lisäksi, että kaupunki velvotettaisiin 

ylläpitämään alueella riittävän laajaa ruderaattialuetta myös linnustoa silmälläpitäen. 

Lintuharrastajat ovat runsaslukuinen ryhmä alueen potentiaalisia virkistyskäyttäjiä. Myös 

lintuharrastuksen edellytysten säilyttäminen ja parantaminen Vuosaaren kaatopaikan täyttömäellä 

tulee huomioida suunnittelussa.  
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