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Aihe: Vetoomus nro 0267/2007, Seija Pahl, Suomen kansalainen, (paikallisten 
yhdistysten tukemana,) Natura 2000 -verkostoon kuuluvalla 
kosteikkoalueella toteutettavasta kaupunkirakentamishankkeesta

1. Yhteenveto vetoomuksesta

Vetoomuksen esittäjä vastustaa valtavan asuntorakentamishankkeen (40 000 taloa) 
toteuttamista sellaisen alueen läheisyydessä, joka on luokiteltu Ramsarin yleissopimuksen 
nojalla kosteikoksi ja direktiivissä 79/409/ETY tarkoitetuksi lintujen suojelualueeksi. Lisäksi 
kyseinen alue sijaitsee Natura 2000 -verkoston alueella.

2. Käsiteltäväksi ottaminen

Vetoomus otettiin käsiteltäväksi 26. heinäkuuta 2007. Komissiota pyydettiin toimittamaan 
tietoja työjärjestyksen 192 artiklan 4 kohdan mukaisesti.

3. Komission vastaus, saatu 29. marraskuuta 2007

Tausta/tiivistelmä

Vetoomuksen mukaan Suomen viranomaiset ja Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ovat 
ryhtyneet laatimaan uutta kaupunkisuunnitelmaa, johon kuuluu tärkeä asuntorakentamishanke 
sellaisen alueen läheisyydessä, joka on luokiteltu vuonna 1917 tehdyn Ramsarin 
yleissopimuksen nojalla kansainvälisesti merkittäväksi kosteikoksi ja luonnonvaraisten 
lintujen suojelusta annetun neuvoston direktiivin 79/409/ETY1 nojalla erityisten 
suojelutoimien alueeksi (Natura 2000 -tietolomakkeessa alueen nimi on 
Vanhankaupunginlahden lintuvesi ja koodi on FI0100062). Lisäksi kohde on luontotyyppien 
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sekä luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston suojelusta annetun neuvoston direktiivin 
92/43/ETY mukaisesti yhteisön tärkeänä pitämä alue1. Natura 2000 -alueen koko on 
316 hehtaaria.

Vetoomus

Vetoomuksen esittäjä vastustaa mittavan asuntorakentamishankkeen toteuttamista Helsingissä 
sellaisen alueen läheisyydessä, joka on luokiteltu lintudirektiivin nojalla erityisten 
suojelutoimien alueeksi ja luontotyyppidirektiivin nojalla yhteisön tärkeänä pitämäksi 
alueeksi. Vetoomuksen esittäjän mukaan kaikki alueella toteutettavat rakentamistoimet 
vahingoittaisivat alueen luontoa merkittävästi.

Vetoomusta koskevat komission huomautukset

Suojelutoimenpiteitä koskevat säännöt sellaisilla alueilla, jotka on nimetty lintudirektiivin 
nojalla erityisten suojelutoimien alueiksi tai joita on ehdotettu luontotyyppidirektiivin nojalla 
yhteisön tärkeinä pitämiksi alueiksi, on annettu kyseisen direktiivin 6 artiklassa. Suojelua 
koskevilla säännöillä edellytetään, että on muun muassa arvioitava asianmukaisesti sellaisten 
hankkeiden vaikutuksia, joilla on todennäköisesti merkittävä vaikutus Natura 2000 
-alueeseen. Kyseiset hankkeet sallitaan vain tietyin ehdoin.

Toisaalta kaupunkisuunnittelua, maankäyttösuunnitelmaa tai -ohjelmaa varten on suoritettava 
strateginen ympäristövaikutusten arviointi tiettyjen suunnitelmien ja ohjelmien 
ympäristövaikutusten arvioinnista annetun direktiivin 2001/42/EY mukaisesti.

Mikäli vetoomuksessa mainittu asuntorakentamissuunnitelma todennäköisesti vaikuttaa 
merkittävästi Natura 2000 -alueeseen, kuten vetoomuksen esittäjä väittää, asiasta vastaavien 
Suomen viranomaisten vastuulla on varmistaa, että yllämainittuja säännöksiä kunnioitetaan. 
Viranomaisten on siis varmistettava, että suunnitelman vaikutukset luontoon arvioidaan 
perusteellisesti ennen luvan myöntämistä.

Vetoomuksessa ei anneta tietoja, jotka osoittaisivat, että Suomen viranomaiset ovat tehneet 
sellaisia asuntorakentamissuunnitelmaa koskevia päätöksiä, joilla rikotaan yhteisön 
luonnonsuojelulainsäädäntöä. Vetoomuksessa ei myöskään anneta tietoja ehdotetun 
suunnitelman tämänhetkisestä tilasta, joten vaikuttaisi, että hanke on vielä 
suunnitteluvaiheessa.

Johtopäätös

Vetoomuksen esittäjän antamista tiedoista ei käy ilmi, että yhteisön lainsäädäntöä olisi rikottu 
vetoomuksen kohteena olevan kaupunkisuunnitteluhankkeen yhteydessä. Näin ollen komissio 
ei voi puuttua asiaan.

4. Komission täydentävä vastaus, saatu 17. heinäkuuta 2008

Marraskuussa 2007 vetoomusvaliokunnalle lähettämänsä tiedonannon jälkeen komissio 
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osallistui valiokunnan kokoukseen 24. tammikuuta 2008. Valiokunta päätti kyseisessä 
kokouksessa lähettää Suomen viranomaisille kirjeen, jossa tiedusteltiin kehityssuunnitelmista.
Komissio sai jäljenteen Suomen ympäristöministeriön 11. huhtikuuta 2008 päivätystä 
vastauksesta, mutta se ei tunne valiokunnan Suomelle lähettämän kirjeen sisältöä.

Komission huomautukset ympäristöministeriön toimittamiin lisätietoihin

Ympäristöministeriö selittää Suomen lainsäädännön vaatimuksia, jotka koskevat Natura 2000 
-verkostoa ja luonnonarvoja maankäytön suunnittelussa. Se selostaa myös kyseessä olevien 
aluesuunnitelmien, yleissuunnitelmien ja yksityiskohtaisten suunnitelmien asemaa. Lisäksi 
ministeriö antaa tietoja Natura 2000 -alueen vuosien 2005–2014 hallintosuunnitelmasta ja 
seuranta- ja tutkimustyöryhmästä, johon kuuluu edustajia Helsingin kaupungista, Suomen 
ympäristökeskuksesta, Uudenmaan ympäristökeskuksesta ja ympäristöministeriöstä.

Komissio on tarkastanut yleissuunnitelman luontotyyppidirektiivin 6 artiklassa säädettyjen 
velvoitteiden suhteen. Suunnitelma sisältää Natura 2000 -arvioinnin ja siinä tunnustetaan 
tarve toteuttaa riskien vähentämistoimenpiteitä, joilla vähennetään Natura 2000 -alueen 
lintupopulaatiolle aiheutuvia haittoja. Suunnitelmassa todetaan myös, että riskien 
vähentämistoimenpiteet otetaan huomioon myös yksityiskohtaisessa suunnittelussa. 
Ympäristöministeriön mukaan olemassa oleviin yksityiskohtaisiin suunnitelmiin sisältyy 
riskien vähentämistoimenpiteitä, kuten rakennustöiden ajallisia rajoituksia pesimiskaudella. 
Lisäksi Natura 2000 -alueen hallintoon kuuluu alueelle pääsyn rajoittaminen.

Kirjeen mukaan lopullisia päätöksiä Kivinokan alueen tulevasta maankäytöstä ei ole vielä 
tehty. Kyseinen alue sijaitsee Natura 2000 -alueen etelärajalla ja vetoomuksen tekijä on siitä 
erityisen huolissaan. Alueesta laaditaan erillinen yleissuunnitelma tai se sisällytetään osaksi 
laajempaa yleissuunnitelmaa. Vaikutukset Natura 2000 -arvoihin arvioidaan asianmukaisesti. 
Ympäristöministeriö vahvistaa, että kaikki asuntorakentaminen tälle alueelle edellyttää 
yksityiskohtaisen suunnitelman laatimista.

Suomen viranomaisten kirje ei sisällä viitteitä siitä, että yhteisön luontoa koskevia säännöksiä 
olisi loukattu vetoomuksessa mainitun Natura 2000 -alueen ympärillä olevien maa-alueiden 
käyttösuunnitelmien osalta.

Johtopäätös

Asuntorakentamishankkeet, kuten Viikki-Vanhankaupunginlahden Natura 2000 -aluetta 
koskeva suunnitelma, toteutetaan yleensä vaiheittain pitkän ajan kuluessa. Kansallisilla lupa-
ja valvontaviranomaisilla on tällaisissa tilanteissa olennaisen tärkeä tehtävä varmistaa, että 
suunnitelmien vaikutukset Natura 2000 -alueeseen yhdessä muiden suunnitelmien tai 
hankkeiden kanssa arvioidaan asianmukaisesti ennen suunnitelman hyväksymistä. 
Toimivaltaisten viranomaisten on varmistettava, että luontotyyppidirektiivin 6 artiklan 3 ja 
4 kohtaa noudatetaan.

Komissiolle toimitetut tiedot eivät anna viitteitä siitä, että Suomen viranomaisten 
maankäyttösuunnitelmia tai niiden toteuttamista koskevat päätökset olisivat yhteisön luontoa
koskevan lainsäädännön vastaisia. Näin ollen komissio ei voi puuttua asiaan.
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5. Komission täydentävä vastaus, saatu 11. toukokuuta 2010

Vetoomuksen esittäjä toimitti tätä hanketta koskevia lisätietoja lokakuussa 2009. Komissio on 
käsitellyt näitä asiakirjoja ja todennut, että ne eivät sisällä minkäänlaista viitettä siitä, että 
yhteisön luonnonsuojelulainsäädäntöä olisi loukattu. Näin ollen komissio ei voi puuttua 
asiaan.

6. Komission täydentävä vastaus, saatu 6. syyskuuta 2011 (REV IV)

Komissiolle alun perin toimitetut tiedot eivät antaneet viitteitä siitä, että Suomen 
viranomaisten maankäyttösuunnitelmia tai niiden toteuttamista koskevat päätökset olisivat 
yhteisön luontoa koskevan lainsäädännön vastaisia. Näin ollen komissio totesi, ettei se voinut 
puuttua asiaan.

Komissio tarkasteli myös vetoomuksen esittäjän lokakuussa 2010 toimittamia lisätietoja, 
mutta totesi, etteivät nekään sisältäneet mitään viitteitä siitä, että yhteisön luontoa koskevaa 
lainsäädäntöä olisi rikottu.

Joulukuussa 2010 toimitetuissa lisäasiakirjoissa vetoomuksen esittäjä kertoi komissiolle, että 
maankäytön suunnittelu eteni, mutta tämä oli ollut tiedossa ja otettu huomioon aiemmissa 
huomautuksissa.

Tästä syystä komission kanta pysyy muuttumattomana.


