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§ 337
Den av ledamoten Emma Kari väckta motionen om medverkan av 
staden i kampanjen Min naturgåva till hundraåringen

HEL 2017-001305 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige beslutade i enlighet med stadsstyrelsens förslag anse 
den av ledamoten Emma Kari väckta motionen vara slutligt behandlad.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 45

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Ledamoten Emma Kari och 44 andra ledamöter föreslår i sin motion att 
Helsingfors deltar i naturskyddskampanjen "Min naturgåva till hundraå-
ringen" som en hyllning till det 100-åriga Finland.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Fullmäktigemotionen gäller Helsingfors deltagande i naturskyddskam-
panjen "Min naturgåva till hundraåringen" som en hyllning till det 100-
åriga Finland. Staten uppmuntrar markägare att inrätta naturskyddsom-
råden jubileumsåret till ära. Även kommunerna har inviterats. Staten 
deltar i kampanjen genom att skydda ett område som motsvarar den 
sammanlagda ytan av de områden som privata markägare låter skyd-
da. Ett område som föreslås bli skyddat ska uppfylla kriterierna i natur-
skyddslagen. Naturskyddet ska inrättas frivilligt och utan ersättning. 
Området förblir i markägarens ägo.
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Beslutsberedningen för de i motionen föreslagna naturskyddsområde-
na Svedängen–Tomtbacka och Hallonberget i Vik är redan på gång 
och beredningen av fredningsförslagen fortsätter enligt tidtabellen för 
naturskyddsprogrammet 2015–2024. Samordningen av både Tomtbac-
kas och Hallonbergets naturvärden och rekreationssyfte kräver emel-
lertid ytterligare planering och växelverkan, varför fredningsförslagen 
för dessa områden inte blir klara under jubileumsåret Finland 100.

Skogarna mellan Forsby och Lillforsen hör inte till naturskyddsområdet 
2015–2024, men deras naturvärde undersöks närmare under 2017–
2018.

Beredningen för att skydda Helsingfors stads områden i andra kommu-
ner förutsätter naturutredningar och redogörelser i samband med 
granskningar av markanvändningen, och det finns inga förutsättningar 
för att skydda dessa områden i år. Enligt fastighetskontoret bör man 
överväga om staden kan avstå från områden i andra kommuner, var-
med ansvaret för dem skulle överföras på staten.

Man har begärt utlåtanden om motionen av fastighetsnämnden, stads-
planeringsnämnden, nämnden för allmänna arbeten, miljönämnden och 
idrottsnämnden under våren 2017. Utlåtandena har delvis olika inne-
håll. Utgående från utlåtandena samt kultur- och fritidssektorns och 
stadsmiljösektorns expertmöte 4.7.2017 har stadsmiljösektorn sam-
manställt ett gemensamt förslag till kampanjen "Min naturgåva till hund-
raåringen". 

Stadsmiljönämnden föreslår att Stenuddens urskog och sandbankarna 
i Kallvik ska vara Helsingfors objekt till naturskyddskampanjen "Min na-
turgåva till hundraåringen". 

Stenuddens urskog är ett objekt i Helsingfors naturskyddsprogram 
2015–2024 och en del av skogsnätverket. Förslaget att freda området 
och de tillhörande redogörelserna har redan framskridit så långt att 
man kan föreslå en fredning av området inom tidtabellen för kampan-
jen. I den nya generalplan som godkändes av stadsfullmäktige 2016 är 
området rekreations- och grönområde. Området har ingen detaljplan 
men beredningen av en detaljplan är aktuell.

Syftet med att freda Stenuddens urskog är att skydda ett ca 13 hektar 
stort område med värdefull naturskog som karaktäriseras av gamla 
grandungar. På området finns ett osedvanligt rikligt bestånd av röt-
svamp. På området växer flera utrotningshotade och missgynnade ar-
ter av tickor och skinnsvampar. En fredning tryggar även livsmiljön för 
många fågelarter och fladdermöss. På området som ska fredas finns 
dessutom åtminstone två geologiskt värdefulla jättegrytor. Den skogiga 
livsmiljön i Stenuddens urskog kompletterar det intilliggande fågelreser-
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vatet Natura 2000 i Gammelstadsvikens våtmarker. Stenudden är viktig 
även med tanke på ekologiska kontakter eftersom området utgör den 
sydliga slutpunkten för Stensböle-Viks och Vanda ås gröna korridorer. 
Området är också ett mycket populärt rekreations- och friluftsområde 
för invånare i närområdet och vandrare längre bort ifrån. 

Även Kallviks sandbankar och Kallviksåsens undervattensås med om-
givning är med i naturskyddsprogrammet. Kallviksudden och dess san-
diga havsbotten är värdefulla naturskyddsområden, eftersom motsva-
rande områden är sällsynta vid Finska vikens kust. Havsbottnen består 
huvudsakligen av sand och grus från åsar. Där finns bl.a. bandtångsbe-
stånd och abborrgräsängar, vilka är utrotningshotade naturtyper. Den 
avgränsning som föreslogs i naturskyddsprogrammet ska enligt planen 
ändras enligt förslag av fastighetskontorets representant på så sätt att 
det fredade områdets hörn märks ut på holmar eller skär vilket gör det 
lättare att gestalta och märka ut området. På detta sätt blir områdets 
areal ca 226 hektar.

De föreslagna fredningarna inom ramen för naturskyddskampanjen 
"Min naturgåva till hundraåringen" ska sändas till den lokala närings-, 
trafik- och miljöcentralen senast i början av december detta år så att 
man hinner freda områdena under 2017. Att bereda en fredning med 
denna tidtabell förutsätter en så snar start som möjligt. Därför har 
stadsstyrelsen undantagsvis redan i anslutning till sitt beslutsförslag till 
fullmäktige gett en uppmaning om åtgärder.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Timo Linden, stf. biträdande stadssekreterare, telefon: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Bilagor

1 Kari Emma ym. valtuustoaloite kvsto 1.2.2017 asia 45

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 04.09.2017 § 773

HEL 2017-001305 T 00 00 03

Päätös
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Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää katsoa valtuutettu Emma Karin aloitteen 
loppuun käsitellyksi.

Lisäksi kaupunginhallitus kehotti kaupunkiympäristötoimialaa jatka-
maan valmistelua rauhoitusesityksen tekemiseksi Luontolahjani satavu-
otiaalle -luonnonsuojelukampanjan edellyttämässä aikataulussa Kivino-
kan vanhan metsän ja Kallahden matalikon osalta. Tämän lisäksi kau-
punginhallitus kannustaa kaupunkiympäristötoimialaa edistämään Ve-
räjämäen lehtojen suojelua mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Käsittely

04.09.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki:

Päätösehdotuksen kappaleen 3 viimeiseksi lauseeksi:

”Tämän lisäksi kaupunginhallitus kannustaa kaupunkiympäristötoimia-
laa edistämään Veräjämäen lehtojen suojelua mahdollisimman pikai-
sella aikataululla.”

Perustelut vastaehdotukselle:

Alkuperäisissä lausunnoissa ympäristökeskus ja ympäristölautakunta 
ehdottivat luontolahjaksi nimenomaan näitä Veräjänmäen lehtoja. Nii-
den suojelun prosessi ei kuitenkaan ehdi tähän Luontolahjani satavuoti-
aalle –hankkeeseen. Koska ne kuitenkin olivat olleet juuri ympäristö-
keskuksen esitys, päätti kaupunkiympäristölautakunta yksimielisesti li-
sätä omaan lausuntoonsa ylläolevan esityksen koskien Veräjänmäen 
lehtoja. Olisi hienoa jos myös kaupunginhallitus tekisi tämän lisäyksen.

Kannattaja: Anna Vuorjoki

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti Anni Sinnemäen vastaehdo-
tuksen mukaan muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Linden, vs. apulaiskaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 15.08.2017 § 21
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Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon kaupungin-
hallitukselle: 

Kaupunkiympäristölautakunta esittää, että Helsingin kohteet ”Luonto-
lahjani satavuotiaalle” -luonnonsuojelukampanjaan ovat Kivinokan van-
ha metsä ja Kallahden matalikko. 

Kivinokan vanha metsä on Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–
2024 kohde ja metsäverkoston osa. Alueen rauhoitusesitys ja siihen liit-
tyvät selvitykset ovat niin pitkällä, että aluetta voidaan esittää rauhoi-
tettavaksi ”Luontolahjani satavuotiaalle” -kampanjan asettamassa aika-
taulussa. Alue on kaupunginvaltuuston vuonna 2016 hyväksymässä 
uudessa yleiskaavassa virkistys- ja viheraluetta. Alueella ei ole asema-
kaavaa, mutta asemakaavan valmistelu on vireillä.

Kivinokan vanhan metsän rauhoituksen tarkoituksena on suojella noin 
13 hehtaarin laajuinen, arvokas luonnonmetsä, jolle luonteenomaisia 
ovat vanhat kuusikot. Alueella on poikkeuksellisen rikas lahottajasieni-
lajisto. Alueella kasvaa useita uhanalaisia tai silmälläpidettäviä kääpiä 
ja orvakoita. Rauhoitus turvaa myös useiden lintulajien ja lepakoiden 
elinympäristöjä. Lisäksi rauhoitettavalla alueella on ainakin kaksi geolo-
gisesti arvokasta hiidenkirnua. Kivinokan vanha metsä täydentää vie-
reistä Vanhankaupunginlahden lintuvesi Natura 2000 -lintukosteikkoa 
metsäisten elinympäristöjen osalta. Kivinokka on tärkeä myös ekologis-
ten yhteyksien kannalta, sillä alue on sekä Viikin-Kivikon että Vantaan-
joen vihersormien eteläinen päätepiste. Alue on myös hyvin suosittu 
virkistys- ja ulkoilualue lähiseudun asukkaille ja kauempaa tuleville ret-
keilijöille.

Myös Kallahden matalikko eli Kallahdenharjun vedenalainen jatke ym-
päristöineen on luonnonsuojeluohjelman kohde. Merenpohja on pääo-
sin harjuhiekkaa tai soraa. Sieltä löytyy mm. meriajokasyhteisöjä ja nä-
kinpartaisniittyjä, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Luonnonsuo-
jeluohjelmassa esitettyä rajausta on kiinteistöviraston edustajan ehdo-
tuksesta suunniteltu muutettavaksi niin, että rauhoitettavan alueen kul-
mapisteet tulevat saariin tai luotoihin, jolloin alue on helpommin hahmo-
tettavissa ja merkittävissä. Näin menetellen alueen pinta-alaksi tulee 
noin 226 hehtaaria.

Kivinokan vanhan metsän ja Kallahden matalikon rauhoitusesitysten 
valmistelussa on tehty hyvää yhteistyötä eri hallintokuntien ja asukkai-
den kanssa. Näiden alueiden ehtiminen mukaan Luontolahjani satavu-
otiaalle -kampanjaan edellyttää kuitenkin sitä, että kaikki jäljellä olevat 
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rauhoitusprosessin vaiheet etenevät tavallista nopeammin.

Lautakunta kannustaa lisäksi edistämään Veräjämäen lehtojen suo-
jelua mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Käsittely

15.08.2017 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Lautakunta päätti käsitellä toimialajohtajan esityksen nro 20 kokouksen 
neljäntenä asiana.

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Lautakunta kannustaa edistämään Veräjänmäen 
lehtojen suojelua mahdollisimman pikaisella aikataululla.

Kannattaja: Risto Rautava

Vastaehdotus:
Tuomas Rantanen: "päätös muokataan ympäristölautakunnan kantaan 
tukeutuvaksi siten, että kaupunki antaa Suomelle luontolahjaksi seu-
raavat alueet: Kivinokan vanha metsä ja Kallahden matalikko."

Kannattaja: Atte Kaleva

Lautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen ja Tuomas 
Rantasen vastaehdotukset.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi
Jussi Luomanen, kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 38626

jussi.luomanen(a)hel.fi
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 31038540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Kaarina Heikkonen, kaupunkiekologi, puhelin: 310 31581

kaarina.heikkonen(a)hel.fi
Hanna Seitapuro, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 32062

hanna.seitapuro(a)hel.fi

Ympäristölautakunta 25.04.2017 § 138

HEL 2017-001305 T 00 00 03
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Lausunto

Ympäristölautakunta antoi seuraavan lausunnon.

Ympäristöministeriö ja maa-ja metsätalousministeriö ovat aloittaneet 
kampanjan, jossa kutsutaan maanomistajia perustamaan yksityisiä lu-
onnonsuojelualueita Suomen itsenäisyyden juhlavuonna 2017. Aja-
tuksena on, että yksityishenkilöt, yritykset, kunnat, seurakunnat, säätiöt 
ja yhdistykset voivat antaa luontolahjan 100-vuotiaalle Suomelle ja näin 
turvata tärkeän luontoalueen tai maiseman säilymisen. Valtio osallistuu 
kampanjaan suojelemalla yksityisten osallistujien (mutta ei julkisyhtei-
söjen) suojelemia alueita vastaavan pinta-alan omia alueitaan.

Suojeltavaksi ehdotetun alueen tulee täyttää luonnonsuojelulain kritee-
rit. Suojelu tapahtuu vapaaehtoisesti ja ilman korvausta. Alue jää edel-
leen maanomistajan omistukseen.

Rauhoitusesitysten tulee olla alueellisessa elinkeino-, liikenne- ja ym-
päristökeskuksessa (jatkossa ELY) viimeistään lokakuussa, jotta ne eh-
ditään rauhoittaa vuoden 2017 aikana.

Luonnonsuojelualueen perustaminen Helsingissä

Ympäristölautakunta on hyväksynyt Helsingin luonnonsuojeluohjelman 
vuosille 2015–2024. Luonnonsuojelualueiksi esitetyt alueet näkyvät 
myös uuden yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartassa.

Luonnonsuojelualueen perustaminen on pitkä ja monivaiheiden proses-
si, johon kuuluu mm. arvokkaan luontokohteen luontoselvitysten teke-
minen, hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelu, yhteydenpito eri hallin-
tokuntiin, asukkaiden osallistaminen ja rauhoitusesityksen valmistelu 
ympäristölautakunnalle, joka lähettää sen lausunnoille muille hallinto-
kunnille ja asukasjärjestöille. Lausuntokierroksen jälkeen ympäristö-
keskuksessa laaditaan vastineet ja tehdään mahdolliset muutokset rau-
hoitusesitykseen sekä hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Ympäristölauta-
kunta lähettää valmiin rauhoitusesityksen hoito- ja käyttösuunnitelmi-
neen kaupunginhallitukseen, joka lähettää ne edelleen Uudenmaan 
ELYyn. Siellä tehdään lopulta rauhoituspäätös ja vahvistetaan hoito- ja 
käyttösuunnitelma. 

Koko rauhoitusprosessi luontoselvitysten tilaamisesta ELYn lainvoimai-
sen päätöksen saamiseen kestää normaalisti pari-kolme vuotta. 
Kestoon vaikuttaa mm. suojeltavan alueen pinta-ala, luontoselvitysten 
laajuus ja osallistamisen määrä.

Helsingissä on pyritty siihen, että rauhoitusesitys ja hoito- ja käyttösu-
unnitelma valmistellaan lausuntokierrokselle samaan aikaan. Tämä vä-
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hentää lausuntopyyntöjen määrää. Lisäksi lausunnonantajien on hel-
pompi hahmottaa kokonaisuus, kun rauhoitusesitys ja suunnitelmat alu-
een tulevasta hoidosta ja käytöstä esitellään samanaikaisesti.

Rauhoitusprosessia voi tarvittaessa nopeuttaa valmistelemalla ensin 
vain rauhoitusesityksen ja vasta myöhemmin hoito- ja käyttösuunnitel-
man, kuten esimerkiksi naapurikunnissa tehdään. Laajojen ja virkis-
tysarvoltaan merkittävien alueiden osalta tämä ei kuitenkaan ole perus-
teltua, koska niiden rauhoitusesityksiin on vaikea ottaa kantaa ilman ti-
etoa alueen suunnitellusta hoidosta ja käytöstä.

Ehdotetut luontolahja-alueet

Aloitteessa on mainittu mahdollisina luontolahjakohteina Helsingistä 
Paloheinän-Haltialan metsä, Hallainvuori, Pikkukosken ja Koskelan 
väliset lehtovaltaiset metsät sekä ulkokunnista Kauhalan metsäalue 
Kirkkonummella ja Ketunkorven alue Espoossa.

Kaikki aloitteessa mainitut kohteet ovat arvokkaita luontoalueita. On 
kuitenkin epärealistista rauhoittaa niitä kampanjan vaatimassa aikatau-
lussa. 

Paloheinän-Haltialan metsä

Paloheinän-Haltialan metsä Keskuspuiston pohjoisosassa on yksi 
Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvista rauhoitettavista kohteis-
ta. Alueen luontoselvitykset on tehty, hoito- ja käyttösuunnitelmaa val-
mistellaan tämän ja ensi vuoden aikana. Haltialan alueen merkitys kun-
talaisille on niin suuri ja virkistyskäyttö niin monimuotoista, että hoidon 
ja käytön suunnitteluun osallistamisineen on varattava riittävästi aikaa. 

Hallainvuori

Myös Hallainvuori sisältyy luonnonsuojeluohjelmaan. Hallainvuoren lin-
tuselvitykset valmistuivat viime vuonna ja kasvillisuusselvitys teetetään 
vuonna 2018. Rauhoitusesitys valmistellaan luontoselvitysten pohjalta.

Pikkukosken ja Koskelan väliset metsät (Veräjämäen lehdot)

Pikkukosken ja Koskelan väliset metsät (jatkossa Veräjämäen lehdot) 
eivät sisälly luonnonsuojeluohjelmaan. Luonnonsuojelulain mukaiset lu-
onnonsuojelualueen perustamisedellytykset kuitenkin täyttyvät: alueella 
on huomattavan paljon erilaisia luontoarvoja, mm. arvokasta lehtokas-
villisuutta (I luokka), vanhaa ja järeää puustoa, runsaasti eri-ikäistä la-
hopuuta sekä rikas kääpä- (I luokka) ja orvakkalajisto, myös yksi valta-
kunnallisesti erittäin uhanalainen kääpälaji, sitkankääpä. Metsien pesi-
mälinnusto on erittäin runsas. Vieressä virtaava Vantaanjoki rantavyö-
hykkeineen on tärkeä ekologinen käytävä - yksi Helsingin vihersormista 
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- joka yhdistää Vanhankaupunginlahden Haltialaan ja edelleen pohjoi-
seen, muihin jokivarren kuntiin.

Ympäristökeskus on valmis tekemään rauhoitusesityksen Pikkukosken 
ja Koskelan välisestä Veräjämäen lehtoalueesta. Sieltä on jo inventoin-
titietoa arvokkaasta lehtokasvillisuudesta, käävistä ja orvakoista. Pieni-
muotoisia lisäselvityksiä voidaan tehdä. Rajaus vaatii toki tarkentamista 
ja neuvotteluja eri hallintokuntien kanssa. Rauhoitettavan alueen pinta-
ala voisi olla rajauksesta riippuen muutamasta hehtaarista pariinkym-
meneen hehtaariin. 

Kauhala ja Ketunkorpi

Aloitteessa esitetyt Kauhala (Kirkkonummella) ja Ketunkorpi (Espoos-
sa) ovat niin laajoja alueita, että niiden rauhoitusesityksen pohjaksi tar-
vittavien luontoselvitysten toteuttaminen, yhteistyö sijaintikuntien vira-
nomaisten kanssa alueen ympäristöä koskevien maankäytön suunnitel-
mien selvittämiseksi, rauhoitusesitysten valmistelu sekä hoidon ja 
käytön suunnittelu vaatisivat niin suuria voimavaroja, ettei ympäristö-
keskus pysty niitä tällä aikataululla järjestämään.

Valmistelussa olevat rauhoitusesitykset

Edellä mainittujen Paloheinä-Haltialan ja Hallainvuoren lisäksi 
Helsingin luonnonsuojeluohjelman kohteista myös Kivinokan vanha 
metsä ja Kallahden matalikko ovat parhaillaan valmisteltavina ympäri-
stökeskuksessa. 

Kivinokan vanha metsä

Kivinokan vanha metsä (noin 13 ha) on kasvistollisesti, linnustollisesti 
ja metsäekologisesti arvokas ja Helsingin oloissa harvinainen metsäa-
lue. Sieltä löytyy järeää aarnimaista kuusikkoa, lehtoa ja kangas-
metsää. Kuusikossa on runsaasti lahopuuta ja siitä hyötyvää lajistoa, 
kuten kääpiä ja orvakoita. Kivinokan metsä on yksi Helsingin parhaista 
lepakkoalueista.

Kallahden matalikko

Myös Kallahden matalikko eli Kallahdenharjun vedenalainen jatke ym-
päristöineen on luonnonsuojeluohjelman kohde. Merenpohja on pääo-
sin harjuhiekkaa tai soraa. Sieltä löytyy mm. meriajokasyhteisöjä ja nä-
kinpartaisniittyjä, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Luonnonsuo-
jeluohjelmassa esitettyä rajausta on kiinteistöviraston edustajan ehdo-
tuksesta suunniteltu muutettavaksi niin, että rauhoitettavan alueen kul-
mapisteet tulevat saariin tai luotoihin, jolloin alue on helpommin hahmo-
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tettavissa ja merkittävissä. Näin menetellen alueen pinta-alaksi tulee 
noin 226 hehtaaria.

Kivinokan vanhan metsän ja Kallahden matalikon rauhoitusesitysten 
valmistelussa on tehty hyvää yhteistyötä eri hallintokuntien ja asukkai-
den kanssa. Näiden alueiden ehtiminen mukaan Luontolahjani satavu-
otiaalle -kampanjaan edellyttää kuitenkin sitä, että kaikki jäljellä olevat 
rauhoitusprosessin vaiheet etenevät tavallista nopeammin.

Todellinen luontolahja

Ympäristökeskus on sitoutunut Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 
esitettyjen alueiden rauhoitusesitysten valmisteluun viraston normaali-
na virkatyönä. Kivinokan vanhan metsän ja Kallahden matalikon rauho-
itusesitykset ovat valmistelussa pisimmällä, ja niiden osalta voidaan ta-
voitella Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan osallistumista. Myös 
Paloheinän-Haltialan ja Hallainvuoren luonnonsuojelualueiden valmis-
telu etenee, mutta kampanjan aikataulu on niiden kannalta liian tiukka.  

Ympäristölautakunnan mielestä todellinen lahja Helsingiltä 100-vuoti-
aalle Suomelle olisi se, että kaupunki päättäisi rauhoittaa uuden alueen 
luonnonsuojeluohjelmaan kuuluvien kohteiden lisäksi. Aloitteessa mai-
nituista kohteista Pikkukosken ja Koskelan välillä sijaitseva Veräjämäen 
lehtoalue olisi ympäristölautakunnan mielestä tällainen aito luontolahja. 
Olemassa olevien luontotietojensa vuoksi se olisi ehkä aikataulullisesti 
mahdollista rauhoittaa tämän vuoden aikana, mikäli yhteistyö hallinnos-
sa sujuisi jouhevasti.

Veräjämäen lehtoalue on merkitty uudessa yleiskaavassa virkistys- ja 
viheralueeksi. Kaavamääräysten mukaan ”…Virkistys- ja viheralueiden 
kehittämisessä huomioidaan yleiskaavan teemakartalla esitetty metsä-
verkosto. Lähtökohtana on säilyttää verkoston metsäinen luonne.” Ym-
päristölautakunta katsoo, että luonnonsuojelualueena kyseisen metsän 
tuleva hoito ja käyttö olisi mahdollista suunnitella viheraluetta tarkem-
min. Tämä helpottaisi sekä merkittävien luontoarvojen säilymistä että 
virkistyskäytön ohjaamista. 

Veräjämäen lehdot pysyisivät luonnonsuojelualueenakin kaupungin 
omistuksessa ja olisivat käytettävissä sellaiseen ulkoiluun ja virkistyk-
seen, joka ei ole ristiriidassa luontoarvojen säilyttämisen kanssa.

Veräjämäen lehtojen rauhoitusesitys valmisteltaisiin normaaliin tapaan 
yhteistyössä kaupunkisuunnittelijoiden ja luonnonhoidon suunnittelijoi-
den kanssa, mutta ripeämmällä aikataululla. Samalla yhteistyön peri-
aatteella laadittaisiin myös alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, tosin 
vasta myöhemmin Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjan kireän ai-
kataulun vuoksi.
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Todettakoon vielä, että Vantaan kaupungin ympäristökeskus on päät-
tänyt osallistua Luontolahjani satavuotiaalle -kampanjaan yhteensä 130 
hehtaarilla. Tästä noin 30 hehtaaria on yleiskaavan SL-alueita ja noin 
100 hehtaaria luo-merkinnällä varustettuja virkistysalueita.

Yhteenveto

Ympäristölautakunta kannattaa Helsingin osallistumista Luontolahjani 
satavuotiaalle -kampanjaan ja ehdottaa, että kaupunki antaa Suomelle 
luontolahjaksi seuraavat alueet: Kivinokan vanha metsä, Kallahden ma-
talikko sekä Pikkukosken ja Koskelan väliset Veräjämäen lehdot.

Esittelijä
ympäristönsuojelupäällikkö
Päivi Kippo-Edlund

Lisätiedot
Tiia Sten, ympäristötarkastaja, puhelin: +358 9 310 64316

tiia.sten(a)hel.fi

Kiinteistövirasto 19.4.2017

HEL 2017-001305 T 00 00 03

Kiinteistövirasto pitää aloitetta kannatettavana, mutta katsoo ettei sillä 
luontoarvojen osalta ole asiantuntemusta alueen tai alueiden valinnan 
osalta. Alueen valinnan ja rajauksen yhteydessä tulisi luonnonsuojelu-
arvojen lisäksi kuitenkin ottaa huomioon seuraavaa:
- etusijalle asetetaan alueet, jotka eivät nykyisellään ole aktiivisen 
metsähoidon piirissä, joiden muutoinkin voidaan olettaa olevan luonto-
arvoiltaan suuremmat
- virkistys ja siihen liittyvät palvelutarpeet 
- voimassa olevat ja suunnitellut kaavavaraukset.

Aloitteessa mainituista ulkokuntakohteista Nuuksion kansallispuistoon 
rajoittuva runsaan 50 hehtaarin  kokoinen Ketunkorpi muodostaa luon-
taisen puskurivyöhykkeen asutuksen ja kansallispuistoon väliin. Alue 
on ollut aktiivisen metsähoidon piirissä. Ketunkorven kaavallinen kehi-
tys on vielä kesken, joka omalta osaltaan vaikeuttaa muodostettavan 
luonnonsuojelualueen rajausta.

Luukkaan ulkoilualueella on kuitenkin laajoja metsänhoidon ulkopuoli-
sia alueita, jotka rajoittuvat Natura-alueisiin ja kansallispuistoon, esi-
merkiksi Halkolammen itäpuoleinen alue. 
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Kauhalan metsäalue sijaitsee irrallaan muista luonnonsuojelualueista. 
Lopullista rajausta tehtäessä tulee Kirkkonummen yleiskaavan 2020 
aluevaraukset ja Ämmässuon jätteenkäsittelykeskuksen aluetarpeet ot-
taa huomioon.

Ulkokunnissa sijaitsevien kohteiden osalta tulisi harkita luopumista 
myös omistusoikeudesta, jolloin alueen hoito- ja kustannusvastuu siir-
tyy Suomen valtiolle. Tällä tavoin kaupungin rajalliset resurssit voidaan 
kohdentaa Helsingissä sijaitseviin luonnonsuojelualueiden hoitoon.

Lisätiedot
Tom Qvisén, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 34201

tom.qvisen(a)hel.fi

Rakennusvirasto 12.4.2017
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Kaupunginhallitus pyytää rakennusviraston lausuntoa valtuustoaloitte-
esta, joka koskee uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta. 
Määräaika on 26.4.2017 mennessä.

Emma Kari ja 44 muuta valtuutettua ovat ehdottaneet aloitteessaan, et-
tä Helsingin kaupunki osallistuu valtion kampanjaan Suomen 100-vuoti-
sjuhlan kunniaksi tarjoamalla maitaan suojeltavaksi korvauksetta Suo-
men kunniaksi. Tarjotuista alueista on tarkoitus perustaa pysyviä, yksi-
tyisiä luonnonsuojelualueita.

Helsingin kaupungin uuden yleiskaavan valmistelun yhteydessä laadit-
tiin Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015‒2016. Ohjelman tarkoi-
tuksena oli valita Helsingistä uusia luonnonsuojelulailla rauhoitettavia 
alueita, jotka täyttävät luonnonsuojelulain mukaiset edellytykset. Uuden 
yleiskaavan liitekarttaan Kaupunkiluonto liitettiin kaikki ohjelmassa esi-
tetyt luonnonsuojeluohjelmassa esitetyt kohteet. Teemakartta on näi-
den alueiden osalta oikeusvaikutteinen. Yleiskaava hyväksyttiin 
Helsingin kaupunginvaltuustossa 26.10.2016.

Luonnonsuojeluohjelman toteutuessa suojelualueiden määrä lähes 
kaksinkertaistuu ja pinta-ala kasvaa 85-95 % nykyiseen verrattuna. Lu-
onnonsuojeluohjelmassa esitetyistä 47 uudesta kohteesta valtaosa on 
metsäisiä kohteita. Helsingin ympäristökeskuksen tilaamaan, konsultti-
työtä ohjaavaan työryhmään kuului kaupunkisuunnitteluviraston ja ra-
kennusviraston edustajia.
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Rakennusvirasto ehdottaa, että Helsingin kaupunki osallistuu kampan-
jaan ”Luontolahjani satavuotiaalle” rauhoittamalla juhlavuonna luonnon-
suojeluohjelman kohteen Haltialan metsä (Paloheinä-Haltiala).  Alue on 
Helsingin mittakaavassa laaja ja  yhtenäinen, paikoin lähes luonnonti-
lainen metsäalue. Haltialan metsä sijaitsee Helsingin kaupungin alueel-
la,  on erittäin monimuotoinen, kaupungin omistuksessa oleva metsäa-
lue ja siksi mainio kohde Suomi 100-luonnonsuojelukampanjaan. Rau-
hoitettavan alueen pinta-ala on noin 130 hehtaaria. Metsät ovat vaihte-
levia ja edustavat eri metsätyyppejä rehevistä lehdoista karumpiin 
kangasmetsiin. Aluerajaukseen sisältyy myös aikoinaan ojitetun korven 
alue, mikä on ennallistamisen keinoin pyritty palauttamaan monimuotoi-
seksi lehtokorveksi viimeisen kymmenen vuoden ajan. Lisäksi kohtee-
seen kuuluu myös Haltiavuoren koillisrinteen vanha kalkkilouhoksen 
alue, jonka ympäristössä kasvaa harvinaisia ja uhanalaisia kasvilajeja. 
Haltialan metsäalueella tavataan tavanomaisten metsäeläinten lisäksi 
muun muassa hirviä, valkohäntäpeuroja ja liito-oravia. Alueella on erit-
täin runsas ja monipuolinen linnusto.

Luukissa Espoon kaupungin alueella on Helsingin kaupungin omistama 
ulkoilualue, josta osa kuuluu Nuuksion Natura 2000-nimiseen suojelua-
lueeseen. Vihdintien pohjoispuolelle sijoittuvan Natura-alueen pinta-ala 
on 170 hehtaaria (kaupungin omistama vanhan metsän alue ja Koivu-
lan lehtopurolaakso). Luonnonsuojelulain nojalla suojellun Luukkaan 
vanhan metsän alueen länsipuolella sijaitsee alue, johon kuuluu erilais-
ten metsien lisäksi pieniä suoalueita sekä erämaamainen, kallioiden ja 
soiden ympäröimä Mustalampi. Kohde rajautuu Halkolampeen, Luuk-
kaan vanhan metsän alueeseen idän suunnalta, Vihdin tiehen etelästä 
ja Mustalammen pohjoispuolella ulkoilureittiin pohjoisesta. Metsäalue 
on ollut luonnonhoitosuunnitelmassa metsänhoitotoimien ulkopuolella. 
Alue jää sivuun vilkkaassa käytössä olevista pääulkoilureiteistä lukuun 
ottamatta pohjoisessa sijaitsevaa Mustalampea. Mikäli aluetta pääte-
tään ehdottaa rauhoitettavaksi, tulee alueen luontoarvot selvittää ja tar-
kistaa, että ne täyttävät luonnonsuojelulain kriteerit sekä rajata alue tar-
kemmin sen arvojen perusteella.

Aloitteessa esimerkkikohteena mainittu ulkokuntien kohde Kauhalan 
metsä on osittain Ämmässuon kaatopaikan suojavyöhykettä. Ketunkor-
ven alue on ollut hoidon piirissä ja sijaitsee lähellä laajenevaa Espoon 
omakotiasutusta.

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Markus Holstein, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 64829

markus.holstein(a)hel.fi
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
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Antti Siuruainen, metsäsuunnittelija, puhelin: 310 75252
antti.siuruainen(a)hel.fi

Liikuntalautakunta 11.04.2017 § 87

HEL 2017-001305 T 00 00 03

Lausunto

Liikuntalautakunta antoi seuraavan lausunnon valtuutettu Emma Karin 
ym. valtuustoaloitteeseen.

Liikuntalautakunta näkee kannatettavana ja myönteisenä Helsingin 
kaupungin osallistumisen ”Luonnonlahjani satavuotiaalle” -luonnonsuo-
jelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. Puhdas ja monimuo-
toinen luonnonympäristö tärkeä kaikille suomalaisille monipuolisen vir-
kistyskäytön, ekologisen kestävyyden ja matkailun merkittävyyden 
takia.

Liikuntalautakunta katsoo, että tämän Suomen satavuotisjuhlien osana 
olevan kampanjan tavoite on merkittävä. Siihen tulee valita ja ilmoittaa 
sellaisia kohteita, joiden muuttamisesta luonnonsuojelualueiksi vallitsee 
mahdollisimman suuri yksimielisyys eikä niiden osalta ole mahdollisesti 
tulossa ristiriitoja tai suuria selvitys- ja jatkosuunnittelutarpeita. Kam-
panjan aikataulun ja luonteen vuoksi olisi selkeintä valita ilmoitettavat 
kohteet Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 kohteiden jou-
kosta ja painottaa sellaisia kohteita, joiden kohdalla edellä mainitut sei-
kat täyttyvät.

Liikuntalautakunta katsoo, että valtuustoaloitteessa mainittujen lisäsel-
vityksiä, suunnittelua, tarkistuksia sekä neuvotteluja ja keskusteluja tar-
vitsevien Hallainvuoren ja Paloheinä-Haltialan metsän sijasta Helsingin 
kaupunki ilmoittaisi kampanjaan Kivinokan vanhan metsän. Tämän alu-
een osalta on rauhoitusta jo valmisteltu, eikä tämän alueen osalta ole 
näköpiirissä ristiriitoja tai epäselvyyksiä. Kivinokan vanhan metsän alue 
liittyy myös olemassa oleviin luonnonsuojelualueisiin.

Esittelijä
osastopäällikkö
Kirsti Laine-Hendolin

Lisätiedot
Hannu Airola, projektipäällikkö, puhelin: 310 87743

hannu.airola(a)hel.fi

Kaupunkisuunnitteluvirasto 9.3.2017

HEL 2017-001305 T 00 00 03
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Valtuustoaloite koskee Helsingin osallistumista "Luontolahjani satavuo-
tiaalle" - luonnonsuojelukampanjaan 100-vuotiaan Suomen kunniaksi. 
Valtio kannustaa maanomistajia perustamaan luonnonsuojelualueita 
juhlavuoden kunniaksi. Myös kunnat on kutsuttu mukaan. Aloitteen mu-
kaan hienoja suojelukohteita Helsingissä olisivat esim. Paloheinä-Halti-
alan metsä, Hallainvuori sekä Pikkukosken ja Koskelan väliset lehtoval-
taiset metsät. Ulkopaikkakuntien Helsingin omistuksessa olevista 
metsistä sopivia voisivat aloitteen mukaan olla esim. Kirkkonummella 
sijaitseva Kauhalan metsäalue sekä Espoossa sijaitseva Nuuksion kan-
sallispuistoon rajautuva Ketunkorven palsta. 

Juhlavuonna rauhoitettaviksi kohteiksi on mahdollistaa esittää 
Helsingin uuden yleiskaavan suojeltaviksi tarkoitettuja alueita, jotka on 
osoitettu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla. Kartassa osoitetut 
alueet ovat samoja kuin Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015 - 
2024 esitetyt alueet. Suomen juhlavuonna rauhoitettaviksi kohteiksi oli-
si mahdollista ottaa luonnonsuojeluohjelman toteuttamisjärjestyksen 
mukaan (luonnonsuojeluohjelman liite 4) sellaisia kiireellisiä kohteita, 
joiden rajaus ei edellytä uuden yleiskaavan mukaista tarkempaa 
maankäytön suunnittelua. Pikkukosken ja Koskelan metsät eivät kuulu 
luonnonsuojeluohjelman kohteisiin, eikä niitä ole otettu yleiskaavan su-
ojeltaviksi alueiksi. Hallainvuori kuuluu luonnonsuojeluohjelman toteut-
tamisohjelman kiireellisiin kohteisiin. Hallainvuoren kohteen tarkka ra-
jaus on kuitenkin selvitettävä tarkemmassa suunnittelussa, koska alue 
rajautuu uuden yleiskaavan asuntovaltaiseen alueeseen. Aloitteessa 
esitetty metsäinen Paloheinä-Haltialan alue on luonnonsuojeluohjelman 
ja kaavoituksen puolesta mahdollinen kohde.  Alue on yleiskaavan vir-
kistys- ja viheraluetta ja se on asemakaavoitettu virkistysalueeksi ja su-
ojeltavaksi tarkoitetuksi alueeksi, jolla on erityinen virkistyskäyttömerki-
tys. Paloheinän alue on erittäin suosittu ulkoilualue. Rauhoitusmääräyk-
sissä on otettava huomioon Paloheinän metsäalueiden virkistyskäytön 
tarpeet ja riittävän latu- ja virkistysreitistön perustaminen. Paloheinä-
Haltialan metsäalueen rauhoitusprosessi on jo käynnissä ympäristö-
keskuksessa. Helsingin omistamien muiden kuntien alueella sijaitsevi-
en luonnonsuojelualuiden selvittäminen on kaupungin kiinteistöviraston 
ja rakennusviraston vastuulla. Ulkokunnissa olevat suojelualueiden laa-
jennukset tukisivat laajojen suojelukokonaisuuksien luontoarvojen sä-
ilyttämistä.  

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkisuunnitteluvirastoa antamaan 
asiasta lausunnon kaupunginhallitukselle 26.4.2017 mennessä.
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Lisätiedot
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi


