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§ 277
V 5.5.2021, Valtuutettu Emma Karin aloite Keskuspuiston kaventa-
misen ekologisesta kompensaatiosta

HEL 2020-012447 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätösehdotus

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Emma Kari ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, 
että kaupunki kompensoi Keskuspuiston vihersormelle Pirkkolan urhei-
luhallin rakennustöiden yhteydessä aiheutetun ekologisen haitan met-
sittämällä vastaavan kokoisen alueen sellaisesta paikasta, jossa sen 
merkitys Helsingin vihersormille olisi aiheutettua haittaa vastaava ja 
Keskuspuistoa vahvistava.

Ekologiseen kompensaatioon ohjaava lainsäädäntö puuttuu Suomesta 
Natura 2000 -verkostoa lukuun ottamatta. Kaupungilla ei ole tällä het-
kellä vakiintunutta menetelmää tai käytäntöä ekologisten kompensaa-
tiotoimenpiteiden tekemiselle. Tavoitteena on kuitenkin kehittää kau-
pungin oma ekologisen kompensaation malli. Työ tehdään osana Hel-
singin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa 
2020–2028, jonka luonnoksessa yhtenä toimenpiteenä on kehittää Hel-
sinkiin malli ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoi-
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misesta. Hanke ajoittuu vuosille 2021–2022. Lisäksi parhaillaan on 
käynnissä luonnonsuojelulain muutoksen valmistelu, jonka yhteydessä 
tarkastellaan myös ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. 
Jatkossa ekologisen kompensaatiomallin mukaisia kohteita on mahdol-
lisesti löydettävissä myös Keskuspuiston alueelta. 

Kaupungin kaavoituksessa ekologisen kompensaation keinovalikoima 
nojaa tällä hetkellä pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvityksineen, 
kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen. Kaupungin kaavoi-
tus- ja päätöksentekoprosessin jälkeen käynnistettävät ekologiset 
kompensaatiotoimet olisivat taloudellisesti ja hallinnollisesti vaikeasti 
toteutettavissa, eivätkä ne edistäisi kuvaa kaupungista johdonmukaise-
na toimijana. 

Keskuspuistossa luonnonarvoja säilytetään ja vahvistetaan pitkäjäntei-
sesti kaupungin tavoitteiden mukaisesti. Luonnonsuojeluohjelman mu-
kaisia uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, uhanalaisia luonto-
tyyppejä kartoitetaan, kulutusta ja käyttöä ohjataan, ja metsää hoide-
taan luonnonarvot huomioiden. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Emma Karin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunkiympäristölautakunta 02.03.2021 § 87

HEL 2020-012447 T 00 00 03
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Ekologinen kompensaatio

Ekologisella kompensaatiolla tarkoitetaan sitä, että ihmisen toiminnasta 
luonnon monimuotoisuudelle aiheutunut haitta hyvitetään lisäämällä 
luonnon monimuotoisuutta toisaalla. Kompensaatiotoimien hyväksyttä-
vyys edellyttää toiminnallista korvaavuutta, mikä tarkoittaa, että toimien 
riittävyys ei määrity pinta-alallisesti vaan vaikuttavuuden mukaan. 
Luonnon monimuotoisuuden kannalta keskeiset kriittiset tekijät koske-
vat kohteiden ekologista korvattavuutta, hyvityksen ajoittumista ja aika-
viivettä sekä epävarmuutta ekologisen tilan parannustoimien biodiversi-
teettihyödyistä.

Pirkkolan uusi monitoimiliikuntahalli

Voittoa tavoittelemattomalle Pirkkolan liikuntahalli Oy:lle on tehty pää-
tös 19.5.2020 aluevuokrasta toteuttaa monitoimiliikuntahalli Pirkkolan 
liikuntapuistoon. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta hyväksyi kaupun-
ginhallituksen 3.2.2020 toimeenpanopäätöksen nojalla solmia vuokra-
sopimuksen, joka on viimeinen kaupungin päätös ennen rakennustöi-
den aloittamista. Tämä päätös pohjaa vuonna 2014 hyväksyttyyn Kes-
kuspuiston keskiosan asemakaavaan, jossa on esitetty urheilutoimintaa 
palvelevien rakennusten korttelialue.

Ekologinen kompensaatio Pirkkolan liikuntahallin tapauksessa

Ekologiseen kompensaatioon ohjaava lainsäädäntö puuttuu Suomesta 
Natura 2000 –verkostoa lukuun ottamatta. Helsingin kaupungilla ei tällä 
hetkellä ole vakiintunutta menetelmää tai käytäntöä ekologisten kom-
pensaatiotoimenpiteiden tekemiselle. Kaavoituksessa ekologisen kom-
pensaation keinovalikoima nojaa pitkälti nykyisiin toimintatapoihin selvi-
tyksineen, kaavakarttoineen ja siihen liittyvine määräyksineen. Kau-
pungin kaavoitus- ja päätöksentekoprosessin jälkeen käynnistettävä 
ekologinen kompensaatio on taloudellisesti ja hallinnollisesti vaikeaa, 
eikä edistä kuvaa kaupungista johdonmukaisena toimijana. 

Keskuspuisto on keskisen ja läntisen Helsingin merkittävin metsäalue, 
pääosin ydinmetsistä koostuva vihersormi.  Pirkkolan urheilupuiston 
alue ei ole Keskuspuiston kapein kohta, vaikkakin uusi liikuntahalli 
metsäistä yhteyttä tällä kohtaa kaventaakin. Esimerkiksi Laakson rat-
sastuskentän alueella Keskuspuisto ja sen metsäpeite on vieläkin ka-
peampi. Kaupungin tavoitteiden mukaista Keskuspuiston luonnonarvo-
jen säilyttämistä ja vahvistamista tehdään pitkäjänteisesti. Luonnonsuo-
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jeluohjelman mukaisia uusia luonnonsuojelualueita perustetaan, uha-
nalaisia luontotyyppejä kartoitetaan, kulutusta ja käyttöä ohjataan, met-
sää hoidetaan luonnonarvot huomioiden. 

Kaupungilla on tavoitteena kehittää omaa kompensaatiomalliaan, tavoi-
te on esitetty Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimin-
taohjelma 2020–2028 –luonnoksessa (toimenpide: Kehitämme Helsin-
gille mallin ekologisesta tilinpidosta ja häviävän luonnon kompensoimi-
sesta. Hanke: 2021–2022). Parhaillaan on myös käynnissä luonnon-
suojelulain muutoksen valmistelu. Tässä yhteydessä tarkastellaan 
myös ekologista kompensaatiota ja sen toteuttamista. Jatkossa ekolo-
gisen kompensaatiomallin mukaisia kohteita on mahdollisesti löydettä-
vissä Keskuspuistonkin alueelta.

16.02.2021 Pöydälle

09.02.2021 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Anna Böhling, tiimipäällikkö: 310 37211

anna.bohling(a)hel.fi


