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HALTIALANMETSÄN LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISESITYS SEKÄ HOITO- JA 

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2019-2029 

HEL 2019-000079 

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelujen 
ympäristönsuojeluyksikkö on valmistellut Haltialanmetsän 
luonnonsuojelualueen perustamisesitystä. Haltialanmetsä kuuluu 
Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaan 2015-2024. 
Tarkoituksena on suojella Keskuspuiston pohjoisosassa monipuolinen 
lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus (137 ha). Alueen 
luontoarvojen turvaaminen vahvistaa Paloheinän-Haltialan 
metsäalueen suojelubiologista arvoa Helsingin luonnon 
monimuotoisuuden tärkeänä ydinalueena. Se on myös kaupungin 
strategian mukaista luonnonsuojeluohjelman toteuttamista ja 
metsäverkoston vahvistamista. 
 
Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesitys sekä hoito- ja 
käyttösuunnitelma ovat kaupungin verkkosivuilla 
(www.hel.fi/luonnonsuojelu) ja niihin on mahdollisuus ottaa kantaa. 
Ympäristönsuojeluyksikkö käsittelee kannanotot, minkä jälkeen asia 
etenee kevään 2019 aikana kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- 
ja lupajaoston kautta kaupunginhallitukselle. Kaupunginhallitus lähettää 
hakemuksen Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle, 
joka perustaa luonnonsuojelualueen sekä hyväksyy hoito- ja 
käyttösuunnitelman. 
 
Ympäristönsuojeluyksikkö pyytää kannanottoa kaupungin sisällä  
- Kulttuurin ja vapaa-ajan lautakunnalta 
- Kasvatuksen ja koulutuksen lautakunnalta 

 
sekä seuraavilta yhdistyksiltä ja toimijoilta, jotka vaikuttavat alueella: 
- Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka 

- Helsingin Latu ry 

- Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry 

- Helsingin Polkupyöräilijät ry  

- Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry 

- Helsingin Suunnistajat ry 

http://www.hel.fi/luonnonsuojelu


- Kansallinen kaupunkipuisto Helsinkiin! –liike 

- Keskuspuistoryhmä 

- Kiertävä luontokoulu Naakka 

- Mountain Bike Club Finland – MTBCF ry 

- Pakilan Veto ry 

- Pakila-Seura ry 

- Paloheinä Golf Oy 

- Paloheinän-Torpparinmäen kaupunginosayhdistys ry 

- Suomen Latu ry 

- Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry 

- Virtavesien hoitoyhdistys ry 

 

Kannanotot pyydetään lähettämään 28.2.2019 klo 16.00 mennessä 

ensisijaisesti sähköpostin liitteenä osoitteeseen 

helsinki.kirjaamo@hel.fi (tai kirjeitse osoitteeseen Helsingin kaupunki, 

Kirjaamo, Ympäristöpalvelut, Ympäristönsuojeluyksikkö, PL 10, 00099 

HELSINGIN KAUPUNKI).  

Pyydämme ystävällisesti kirjoittamaan viestin otsikoksi 

”Haltialanmetsän luonnonsuojelualue” ja lisäämään viitteeksi 

diaarinumeron HEL 2019-000079. 

Tarvittaessa lisätietoja antaa ympäristösuunnittelija Hanna Seitapuro 

(hanna.seitapuro@hel.fi tai puh. 09-310 32062).  

 
Kaupunkiympäristön toimiala 
Ympäristöpalvelut 
Ympäristönsuojeluyksikkö 
 

Päivi Kippo-Edlund 
yksikön päällikkö 
 

  
 
 LIITTEET 1. Esitys Haltialanmetsän luonnonsuojelualueen perustamisesta 
  2. Haltialanmetsän luonnonsuojelualue; sijainti ja rajausehdotus 
 

Hoito- ja käyttösuunnitelmaa ei suuren kokonsa vuoksi lähetetä 
liitteenä. Se löytyy kaupungin verkkosivulta: www.hel.fi/luonnonsuojelu 
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