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VIIKISSÄ SORVATTIIN LINNUNPÖNTTÖJÄ

Raide-Jokeri ja Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri sorvasivat torstaina 
tossa noin 150 linnunpönttöä aiemmin alueelta kaadetusta puutavarasta. Puita jouduttiin kaatamaan, ko
ka pikaraitiotie Raide-Jokerin rakennustyöt ovat etenemässä kevään aikana Viikinkaarelle.
 
Pöntöt päätettiin sorvata vallitsevastatila
Jussi LaamanenYIT:ltä kertoo, että asiaa kyllä harkittiin useita päiviä.
 

- Mietimme, pitäisikö tämäkin 
tapahtuman luonne sellaiseks
pönttöjä ja ohjeistimme ihmisiä vain noutamaan pöntöt ilman sen kummempia turinoita, pysytellen 
kauempana muista ihmisistä. Näinhän se homma sujuikin, eikä ongelmia ollut. Ihmisiä tuli p
harvakseltaan, ja odottelijoita oli vain muutamia kerrallaan. 
töt löysivät omistajan.  

 
Raide-Jokerin ympäristöasiantuntija 
 

- Rakentaminen rasittaa jonkin verran ymp
vaikutuksilta – esimerkiksi Vantaanjoessa siirsimme vuollejokisimpukat sukeltajien avulla yläjuo
sulle turvaan, pois siltatyömaan alta. Tällaisten suojelutoimenpiteiden lisäksi
ristöä parantavia toimenpiteitä
dessä taimenpuroja ja teemme niihin kutusoraikkoja sekä rakennamme 
kin pienemmät eläimet pääsevät 
ovat myös yksi tapa edistää luontomme hyvinvointia. Ja toki Raide
töystävällinen – sen tavoite on vähentää liikentee

 
Linnunpöntöt sorvattiin yhteistyössä Suomen Metsästäjäl
sorvausta tekevä Mauno Mynttinen
 

- Luonto on suomalaisille tärkeää. Metsästäjäliiton, kuten myös meidän Uudenmaan piirin, tavoite 
on ennen kaikkea suojella luontoamme ja vaalia samalla ikiaikaisia erän
Linnunpönttötalkoot ovat yksi keino toteuttaa ideologiaamme. Metsästys on Suomessa hyvin sää
neltyä, mikä on hyvä asia. Suurin osa harrastuksestamme onkin muuta, kuin varsinaista metsästy
tä: teemme paljon vapaaehtois
sen eteen.   

 
Viikinkaarella Raide-Jokerin rakennustyöt on aloitettu työnaikaisten kulkureittien suunnittelulla ja 
työmaatukikohdan perustamisella. 
toimijoiden herkät tutkimuslaitteet ja niiden käyttö, otetaan huomioon sekä Raide
että rakennustöiden toteutuksessa.
Viikinkaaren toimijoiden kanssa on käynnistynyt hyvin.
 

Tiedote 20.3.2020 
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LINNUNPÖNTTÖJÄ 

Jokeri ja Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piiri sorvasivat torstaina 19.3. 
tossa noin 150 linnunpönttöä aiemmin alueelta kaadetusta puutavarasta. Puita jouduttiin kaatamaan, ko

Jokerin rakennustyöt ovat etenemässä kevään aikana Viikinkaarelle.

Pöntöt päätettiin sorvata vallitsevastatilanteesta huolimatta. Sorvausidean takana ollut työmaainsinööri 
kertoo, että asiaa kyllä harkittiin useita päiviä. 

Mietimme, pitäisikö tämäkin tapahtuma kokonaan perua, mutta sitten päätimme, että muutetaan 
tapahtuman luonne sellaiseksi, ettei se ole millään tavalla sosiaalinen kokoontuminen. Sorvasimme 
pönttöjä ja ohjeistimme ihmisiä vain noutamaan pöntöt ilman sen kummempia turinoita, pysytellen 
kauempana muista ihmisistä. Näinhän se homma sujuikin, eikä ongelmia ollut. Ihmisiä tuli p
harvakseltaan, ja odottelijoita oli vain muutamia kerrallaan. Silti kaikki päivän aikana sorvat

Jokerin ympäristöasiantuntija Niina Salojärvi on tempauksesta mielissään.  

Rakentaminen rasittaa jonkin verran ympäristöä, muttavoimme myös suojella 
esimerkiksi Vantaanjoessa siirsimme vuollejokisimpukat sukeltajien avulla yläjuo

, pois siltatyömaan alta. Tällaisten suojelutoimenpiteiden lisäksi
ristöä parantavia toimenpiteitä. Raide-Jokerissa muun muassa kunnostamme rakentamisen yhte
dessä taimenpuroja ja teemme niihin kutusoraikkoja sekä rakennamme pieneläinrummun
kin pienemmät eläimet pääsevät sujuvasti alittamaan raitiotien. Tällaiset linnunpönttötempaukset 
ovat myös yksi tapa edistää luontomme hyvinvointia. Ja toki Raide-Jokeri hankkeena on ympäri

sen tavoite on vähentää liikenteen päästöjä.  

Linnunpöntöt sorvattiin yhteistyössä Suomen Metsästäjäliiton Uudenmaan piirin kanssa. Vapaaehtoistyönä 
Mauno Mynttinen kertoo: 

suomalaisille tärkeää. Metsästäjäliiton, kuten myös meidän Uudenmaan piirin, tavoite 
on ennen kaikkea suojella luontoamme ja vaalia samalla ikiaikaisia eränkäynnin perinteitämme. 
Linnunpönttötalkoot ovat yksi keino toteuttaa ideologiaamme. Metsästys on Suomessa hyvin sää
neltyä, mikä on hyvä asia. Suurin osa harrastuksestamme onkin muuta, kuin varsinaista metsästy

vapaaehtoistyötä luonnon monimuotoisuuden ja luontoyhteytemme säilyttäm

n rakennustyöt on aloitettu työnaikaisten kulkureittien suunnittelulla ja 
työmaatukikohdan perustamisella. Kampusalueen toimintojen erityislaatuisuus, kuten yliopiston ja muiden 
toimijoiden herkät tutkimuslaitteet ja niiden käyttö, otetaan huomioon sekä Raide
että rakennustöiden toteutuksessa. Raide-Jokerin projektijohtaja Juha Saarikoski
Viikinkaaren toimijoiden kanssa on käynnistynyt hyvin. 

1 (2) 

19.3. Viikin Maaherranpuis-
tossa noin 150 linnunpönttöä aiemmin alueelta kaadetusta puutavarasta. Puita jouduttiin kaatamaan, kos-

Jokerin rakennustyöt ovat etenemässä kevään aikana Viikinkaarelle. 

nteesta huolimatta. Sorvausidean takana ollut työmaainsinööri 

tapahtuma kokonaan perua, mutta sitten päätimme, että muutetaan 
i, ettei se ole millään tavalla sosiaalinen kokoontuminen. Sorvasimme 

pönttöjä ja ohjeistimme ihmisiä vain noutamaan pöntöt ilman sen kummempia turinoita, pysytellen 
kauempana muista ihmisistä. Näinhän se homma sujuikin, eikä ongelmia ollut. Ihmisiä tuli paikalle 

päivän aikana sorvatut pön-

voimme myös suojella sitä rakentamisen 
esimerkiksi Vantaanjoessa siirsimme vuollejokisimpukat sukeltajien avulla yläjuok-

, pois siltatyömaan alta. Tällaisten suojelutoimenpiteiden lisäksi voidaan tehdä ympä-
Jokerissa muun muassa kunnostamme rakentamisen yhtey-

pieneläinrummun, joita pit-
. Tällaiset linnunpönttötempaukset 

Jokeri hankkeena on ympäris-

iiton Uudenmaan piirin kanssa. Vapaaehtoistyönä 

suomalaisille tärkeää. Metsästäjäliiton, kuten myös meidän Uudenmaan piirin, tavoite 
käynnin perinteitämme. 

Linnunpönttötalkoot ovat yksi keino toteuttaa ideologiaamme. Metsästys on Suomessa hyvin sään-
neltyä, mikä on hyvä asia. Suurin osa harrastuksestamme onkin muuta, kuin varsinaista metsästys-

nimuotoisuuden ja luontoyhteytemme säilyttämi-

n rakennustyöt on aloitettu työnaikaisten kulkureittien suunnittelulla ja 
toimintojen erityislaatuisuus, kuten yliopiston ja muiden 

toimijoiden herkät tutkimuslaitteet ja niiden käyttö, otetaan huomioon sekä Raide-Jokerin suunnittelussa 
Juha Saarikoski kertoo, että yhteistyö 
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- Rakennuskohteena Viikinkaari on yksi hankkeen haastavimpia, mutta eri osapuolten asiantuntijat 
ovat lähteneet erittäin ammattitaitoisesti viemään projektia eteenpäin. Luotan siihen, että tämä 
porukka saa rakennustöiden ja Viikinkaaren toimintojen yhteensov
suurempia ongelmia.  

 
Linnunpönttötempaus osui Saarikosken mielestä loppujen lopuksi hyvään ajankohtaan. 
 

- Tänä keväänä saatamme joutua jatkamaan kotioloissa pysyttelyä pitkäänkin. Pienistä asioista, 
kuten linnunpöntöstä pihapuuss
on kaikenikäisille sopivaa puuhaa

 
 
Lisätietoja: 
 
Juha Saarikoski 
Tilaajan projektijohtaja 
puh. 040 3360117 
juha.saarikoski@hel.fi 
 
 
 
Raide-Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide
Jokeri korvaa runkobussilinja 550:n. Linjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien 
palvelemisen tulevaisuudessa. Raide
soa. 

Tiedote 20.3.2020 
 

http://www.raidejokeri.info/ 

Rakennuskohteena Viikinkaari on yksi hankkeen haastavimpia, mutta eri osapuolten asiantuntijat 
ovat lähteneet erittäin ammattitaitoisesti viemään projektia eteenpäin. Luotan siihen, että tämä 
porukka saa rakennustöiden ja Viikinkaaren toimintojen yhteensovituksen onnistumaan 

Linnunpönttötempaus osui Saarikosken mielestä loppujen lopuksi hyvään ajankohtaan. 

saatamme joutua jatkamaan kotioloissa pysyttelyä pitkäänkin. Pienistä asioista, 
kuten linnunpöntöstä pihapuussa, voi olla yllättävääkin piristystä ja iloa päiviin. Lintujen tarkkailu 
on kaikenikäisille sopivaa puuhaa. 

Niina Salojärvi 
Ympäristöasiantuntija  
puh. 040 844 0757 
niina.salojarvi@hel.fi 

Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide
Jokeri korvaa runkobussilinja 550:n. Linjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien 

tulevaisuudessa. Raide-Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja palvelut
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Rakennuskohteena Viikinkaari on yksi hankkeen haastavimpia, mutta eri osapuolten asiantuntijat 
ovat lähteneet erittäin ammattitaitoisesti viemään projektia eteenpäin. Luotan siihen, että tämä 

ituksen onnistumaan ilman 

Linnunpönttötempaus osui Saarikosken mielestä loppujen lopuksi hyvään ajankohtaan.  

saatamme joutua jatkamaan kotioloissa pysyttelyä pitkäänkin. Pienistä asioista, 
a, voi olla yllättävääkin piristystä ja iloa päiviin. Lintujen tarkkailu 

Jokeri on Helsingin Itäkeskuksen ja Espoon Keilaniemen välille rakennettava pikaraitiolinja. Raide-
Jokeri korvaa runkobussilinja 550:n. Linjan siirtäminen raiteille mahdollistaa kasvavien matkustajamäärien 

Jokeri lisää poikittaisen joukkoliikenteen luotettavuutta ja palveluta-


