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Helsingin kaupunginmuseon lausunto Helsingin 
luonnonsuojeluohjelmasta 2015–2024

HEL 2015-005847 T 11 00 01

Ympäristölautakunnan lausuntopyyntö 26.5.2015

Helsingin kolmas luonnonsuojeluohjelma on laadittu 
kymmenvuotiskaudeksi 2015–2024. Luonnonsuojeluohjelma ja 
metsäverkostoselvitys on laadittu samanaikaisesti. Kolmannen 
luonnonsuojeluohjelman tarkoituksena on valita uusia 
luonnonsuojelulailla rauhoitettavia alueita sekä täydentää ekologisesta 
näkökulmasta meneillään olevan Helsingin yleiskaavatyön yhteydessä 
tehtyä Helsingin kestävä viherrakenneselvitystä. Tällöin voidaan myös 
valita uusia metsäisiä alueita luonnonsuojeluohjelmaan 
luonnonsuojelulailla rauhoitettaviksi. Metsäverkostoselvitys tukee 
luonnonsuojeluohjelmaa, ja sen arvokkaimmat kohteet voidaan esittää 
luonnonsuojelulailla rauhoitettaviksi muiden biotooppien 
suojeluesitysten ohella. Toteutuessaan Helsingin 
luonnonsuojeluohjelma lähes kaksinkertaistaa luonnonsuojelualueiden 
pinta-alan Helsingissä. 

Alueellinen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) tekee 
luonnonsuojelualueita, luontotyyppirajauksia ja erityisesti suojeltujen 
lajien rajauksia koskevat rauhoitus- ja rajauspäätökset. 
Luonnonmuistomerkkien rauhoittamisesta päättää kunta. Helsingissä 
tämä tehtävä on delegoitu ympäristölautakunnalle (Helsingin kaupungin 
ympäristötoimen johtosääntö, kaupunginvaltuusto 9.5.2001). 
Ympäristölautakunnan tehtävänä on myös huolehtia yhteistyössä 
yleisten töiden lautakunnan kanssa kaupungin omistamien 
luonnonsuojelualueiden ja -kohteiden hoidon suunnittelusta.

Luonnonsuojeluohjelman tavoitteena on säilyttää Helsingin luonnon 
tyypillisiä ja harvinaisia piirteitä (lajeja ja luontotyyppejä), täydentää 
olemassa olevaa luonnonsuojelualueverkostoa, toteuttaa valtion ja 
EU:n luonnonsuojeluohjelmat Helsingin alueella ja määritellä esitettyjen 
alueiden rauhoittamisen sekä rauhoitettavien kohteiden hoito- ja 
käyttösuunnitelmien aikataulu.

Ohjelmassa esitetään mm. edellisen luonnonsuojeluohjelman 
toteutumistilanne, erityyppiset luonnonsuojelulain mukaiset kohteet 
Helsingissä, Helsingin arvokkaat luontoalueet, joita esitetään 
rauhoitettavaksi luonnonsuojelulailla ja tulevien rauhoitusten 
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suunniteltu aikataulu. Ohjelma painottuu Helsingin rajojen sisällä 
olevien (pois lukien Östersundomin yleiskaava-alue) arvokkaiden 
luontoalueiden määrittelyyn ja kuvailuun sekä alueiden 
rauhoitusperusteisiin.

Kaupunginmuseo toteaa, että uuden luonnonsuojeluohjelman 
laatiminen on hyvä asia. Lisäyksenä todetaan, että osassa 
luonnonsuojeluohjelman 2015–2014 kohteita sijaitsee 
muinaismuistolain (295/1963) suojaamia kiinteitä muinaisjäännöksiä; 1. 
maailmasodan aikaisia linnoitteita, louhoksia, historiallisia kyläpaikkoja 
ja muita kohteita, jotka tulee ottaa huomioon mm. hoito- ja 
käyttösuunnitelmia tehtäessä. Suunnitelmia tehtäessä tulee museon 
arkeologi olla mukana ja/tai museolta on pyydettävä lausunto.

Muilta osin museolla ei ole kommentoitavaa luonnonsuojeluohjelmasta.
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