
Helsinki voi osoittaa sitoutumista ikäystävällisyyteen liittymällä Maailman 
Terveysjärjestö WHO:n ikäystävällisten kuntien verkostoon (Age Friendly Cities 
and Communities). Suomen kunnista verkostossa ovat jo mm. Tampere, Turku, 
Vantaa ja jopa Espoo. Päätös liittymisestä on tehty useassa muussakin 
kunnassa.

Verkostoon liittyminen ei synnytä kunnalle suoria velvoitteita. Kunta määrittelee 
itse, kuinka se toteuttaa ikäystävällisyyttä. WHO:n verkosto voi kuitenkin arvioida 
kuntia tiettyjen kriteereiden pohjalta. Maailmanlaajuisen verkoston jäsenet voivat 
vaihtaa kokemuksia asiantuntijoiden kanssa ja jakaa hyväksi koettuja 
käytänteitä. Tampereella ikäystävällisyys näkyy esimerkiksi säännöllisinä 
terveystarkastuksina, iäkkäiden äänestys- ja osallistumisaktiivisuutena, kahtena 
kunnallisena vanhusasiamiehenä sekä erilaisina ikääntyneiden neuvonta- ja 
palvelupisteinä.

Ikäystävällinen kunta huomioi väestön ikääntymisen päätöksenteossaan ja sitä 
ohjaavissa asiakirjoissa. Ikäystävällisyyden keskeisiä elementtejä ovat:

1) Päätöksenteon on oltava ikäystävällistä. Asukaslähtöinen demokratia 
edellyttää ikäihmisten kuulemista ja vaikutusmahdollisuuksia. 
Vanhusneuvostoilla on oltava todellista vaikutusvaltaa, mielellään jo asioiden 
valmisteluvaiheessa. Digitalisointi ei saa johtaa ikäihmisten mielipiteiden 
sivuuttamiseen. Kansalaistoiminnan tuki ja hyvät toimitilat tukevat ikääntyneiden 
osallisuutta, yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoistyötä.

2) Elinympäristön kehittämisessä, kuten kaavoituksessa ja rakentamisessa, on 
otettava huomioon ikäihmiset. Asumisen, liikenteen ja elinympäristön pitää olla 
esteetöntä, turvallista ja viihtyisää. Henkistä hyvinvointia edistävät yhteisölliset 
asumisratkaisut, monipuoliset ja saavutettavat lähipalvelut ja oikeus 
lähiluontoon.

3) Julkisia palveluita on kehitettävä ikäihmisten tarpeet huomioon ottaen. 
Sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi pitää kuntien vastuulla olevien liikunta-, 
kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluiden on oltava ikäystävällisiä. Palveluiden 
kehittämisessä on myös otettava huomioon ikääntyneen väestön moninaisuus.

Esitys

Edellä olevan perusteella esitämme, että Helsingin kaupunki liittyy 
ikäystävällisten kuntien verkostoon.

Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry , aluetoimikunnan kokous 28.9.2021 
Helsinki 
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Eläkeläisten Helsingin Aluejärjestö ry 

 

Kiitos aloitteestanne ja huomion kiinnittämisestä ikäihmisten asioihin. Esitätte 28.9.2021 
päivätyssä aloitteessanne, että Helsinki liittyisi Maailman terveysjärjestön (WHO) ylläpitämään 
ikäystävällisten kuntien verkostoon. 

Vuonna 2021 Helsingin kaupunki hyväksyttiin Maailman terveysjärjestön Healthy Cities -
verkoston jäseneksi, jonka ohjelmatyössä ikäystävälliset kuntien toimenpiteeet ovat yhtenä 
toimintalinjana. Kaupunginkansliassa asetettu poikkihallinnolllinen hyvinvoinnin ja terveyden 
edistämisen ohjausryhmä ja projektikoordinaattori toteuttavat Healthy Cities -verkoston ohjelmia 
toimialayhteisesti ja ne sisältävät myös lukuisia ikäihmisten hyvinvointiin ja terveyden 
edistämiseen liittyviä ikäystävällisiä toimenpiteitä ja toimintamalleja.  

Kaupunginvaltuusto käsitteli 22.4.2020 § 123 yhdistyksenne tekemää samaa asiaa koskevaa 
aloitetta. Aiemmin annetussa vastauksessa esiteltiin edellisellä valtuustokaudella hyväksyttyjä 
ikäystävällisiä Helsingin hyvinvointisuunnitelman tavoitteita ja Stadin ikäohjelman toimenpiteitä. 
Tässä yhteydessä arvioitiin, että ikäystävällisyyden edistämiseen liittyviä tärkeitä tavoitteita 
voidaan edistää jo olemassa olevilla rakenteilla ja verkostoilla, eikä esitettyyn verkostoon 
liittyminen ole tarpeen. 

Tällä valtuustokaudella kaupunginvaltuusto on linjannut kaupunkistrategiasta päättämisen 
yhteydessä, että Helsingissä jokaisen, iästä ja terveydentilasta riippumatta, tulee voida elää 
hyvää elämää. Ikäihmisten hyvinvoinnista pidetään huolta ja ikääntynyt väestö nähdään 
voimavarana. Arvokas vanhuus on helsinkiläisten oikeus.  

Kaupunkistrategian mukaisesti kaupunki ottaa palveluja suunnitellessaan ja toteuttaessaan 
entistä paremmin huomioon eri ikäiset palvelujen käyttäjät. Helsinki suunnittelee ja rakentaa 
vetovoimaista, viihtyisää ja kaunista kaupunkitilaa niin uusille kuin vanhoille alueille, joka kutsuu 
eri-ikäisiä ja eritaustaisia ihmisiä kohtaamaan kaupungissa läpi vuoden. Helsinki vahvistaa 
osallisuutta ja vuorovaikutteisuutta kaikessa kaupungin toiminnassa edistämällä avointa 
toimintakulttuuria ja vuorovaikutteisia toimintatapoja sekä hyödyntämällä asukkailta ja yrityksiltä 
saatua palautetta. 

Nämä ja muut kaupunkistrategian linjaukset, Healthy Cities -verkoston tavoitteet, 
toimenpidevalikoima ja kriteeristö huomioidaan parhaillaan sote-uudistuksen täytäntöönpanon 
johdosta valmisteilla olevissa uusissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tavoitteissa sekä 
syksyllä kaupunginvaltuuston käsittelyyn tuotavassa hyvinvointisuunnitelmassa. Ikääntyvien 
osuutta kaupungin hyvinvointisuunnitelmassa on valmisteltu tiiviisti, vanhusneuvostosta mukana 
on kaksi edustajaa. 

 

 

Daniel Sazonov 

sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestari 
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Helsingin kaupunginvaltuustolle 

Pelastetaan Vuosaari! -adressin luovuttaminen valtuustolle 

Aloite yleiskaavan toteuttamisohjelman uusimiseksi 

Pelastetaan Vuosaari! -adressi (teksti liitteenä) kirjoitettiin elokuussa 2020 työryhmän Helena Saarikoski, 
Päivi Istala, Anna Martikainen ja Seppo Honkanen yhteistyönä. Adressi jatkaa 1990-luvulla syntyneen 
Pelastetaan Vuosaari! -liikkeen toimintaa. Adressi julkaistiin Adressit.com -sivustolla 22.8.2020 ja se keräsi 
kahdessa päivässä yli tuhat ja viikossa yli kaksituhatta allekirjoitusta. Nyt adressia luovutettaessa 
allekirjoituksia on 4501 (liite 2). 

Adressin vaatimukset tiivistettynä ovat: 

• Me emme suostu hyvän asuinympäristömme pilaamiseen emmekä kotisaaremme luonnon
tuhoamiseen.

• Ilmastonmuutoksen edetessä ja luonnon monimuotoisuuden huvetessa kaupungin kehityksen suunta
on käännettävä kestävälle uralle.

• Ikimuistoinen jokamiehenoikeus, vapaa luonto, on – nyt ja tulevaisuudessa – myös jokaisen
helsinkiläisen nautintaoikeus.

• Kaupunkisuunnittelussa on kuunneltava asukkaiden ja osallisten näkemyksiä, ei vain lain pakottamana
”kuultava”.

Adressin tekstin perusteella ja neljän ja puolen tuhannen allekirjoittajan voimalla yhdymme Luonto-Liiton 
Metsäryhmän /Suomen Luonnonsuojeluliiton kampanjaan Kaadetaan kaava, ei metsää:  

Vaadimme Helsinkiä perumaan jo vireillä olevat arvokkaiden luontokohteiden kaavahankkeet ja 
lopettamaan metsien päälle kaavoittamisen. Kaavahankkeet, jotka osoittavat rakentamista 
kaupunkimetsiin, uusitaan, ja suunnitteilla olevien vastaavien kaavojen valmistelu lopetetaan. 

Adressin keräysaikana keväällä 2021 Asukkaiden Helsinki ja Keskuspuisto -ryhmien aktiivi 
ympäristöasiantuntija, FT Maija Hakanen on laatinut Viheraluealoitteen, jossa on osoitettu, että tärkeimmät 
viheralueet voidaan säästää rakentamiselta tinkimättä tarpeellisesta asunto- ja muun rakentamisen 
määrästä. Viheraluealoitteessa on konkreettisesti osoitettu Helsingin 55 tärkeintä, nyt rakentamisen 
uhkaamaa luontoaluetta ja kulttuuriympäristöä, jotka vaaditaan säästettäviksi rakentamiselta. 

Valtuuston työkalu yleiskaavan säätelemän asemakaavoituksen ohjaamiseksi on yleiskaavan 
toteuttamisohjelma. Yleiskaavan 2016 toteuttamisohjelmasta on päätetty vuoden 2017 lopulla ja sen 
pohjana on yleiskaavan lisäksi Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021, Maailman toimivin kaupunki. Uuden 
valtuuston on uusittava yleiskaavan toteuttamisohjelma ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjumisen 
näkökulmista. 



Nykyinen asemakaavoitus kuitenkin osoittaa, että tämä ei yksin riitä, vaan valtuuston ja lautakunnan on 
valvottava, että virkamiehet myös noudattavat tehtyjä päätöksiä, kuten adressissa sanotaan: 

”Vaadimme kaupunginvaltuuston päätösten noudattamista myös Vuosaaren asemakaavoituksessa. 
Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelman, yleiskaavan toteuttamisohjelman ja yleiskaavan 
hyväksymisen yhteydessä hyväksyttyjen toivomusponsien lukeminen yhdessä antaa selkeän ja vahvan 
ohjelman kaikille Helsingin luontoalueille: ensin ajetaan Helsinki hiilineutraaliksi toimenpideohjelman 
mukaisesti vuoteen 2035 mennessä; luontoalueet säästetään yleiskaavan toteuttamisen ensi vaiheissa, 
jolloin asemakaavoitus kohdistetaan vain jo rakennettujen alueiden täydentämiseen ja tehostamiseen; 
vasta vuoden 2035 jälkeen katsotaan, vieläkö luontoalueita on varaa tai tarvetta rakentaa.” 

Linkit 

Pelastetaan Vuosaari! -adressi https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari 

Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanja http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kaadetaan-
kaava-ei-metsaa 

Viheraluealoite https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-seka-
kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-rakentamiselta/ 

https://www.adressit.com/pelastetaan_vuosaari
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kaadetaan-kaava-ei-metsaa
http://www.luontoliitto.fi/ajankohtaista/tiedotteet/kaadetaan-kaava-ei-metsaa
https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-seka-kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-rakentamiselta/
https://www.asukkaidenhelsinki.fi/uutiset/helsingin-tarkeat-viher-ja-virkistysalueet-seka-kulttuuriymparistot-tulee-saastaa-rakentamiselta/
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Kunnan asukkaan aloite yleiskaavan toteuttamisohjelman muutta-
miseksi Vuosaaren osalta

HEL 2021-010026 T 10 03 02 00

Hyvät Pelastetaan Vuosaari! -adressin laatijat ja allekirjoittajat, kiitos 
erittäin tärkeästä aloitteesta. Adressiin liittyen on ollut käynnissä niin 
monia päätöksenteossakin olleita asioita, että vastausta on päivitetty 
moneen otteeseen. Pahoittelen siis, että vastaamisessa kesti näin kau-
an. 

Adressissa esiin nostetut laajat teemat ovat jaettuja kaupunkilaisten 
keskuudessa ja myös valtuustoryhmien parissa. Uudessa kaupunkist-
rategiassa näitä teemoja koskevia kirjauksia ovat Helsingin hiilineutraa-
lisuustavoitteen aikaistaminen vuodelle 2030 sekä se, että arvokkaim-
mille luontoalueille ei osoiteta rakentamista ja luonnonsuojeluohjelman 
mukaisesti arvokkaimmat alueet suojellaan ja, että laaditaan uusi luon-
nonsuojeluohjelma vuosille 2025 - 2034:

Helsingin kaupunkistrategiassa vuosille 2021 - 2025 on linjattu, että 
Helsinki nostaa kunnianhimon tasoa ilmastonmuutoksen torjunnassa ja 
on hiilineutraali vuonna 2030 - viisi vuotta edellisessä kaupunkistrate-
giassa linjattua nopeammin. Uudessa kaupunkistrategiassa onkin kiin-
nitetty paljon huomiota luontoon. Strategiassa linjataan puiden ja veh-
reyden lisäämisestä. "Helsinki suojelee ja vaalii aktiivisesti monimuo-
toista luontoaan" sekä vahvistaa metsäistä verkostoa ja niittyverkostoa. 
Strategian mukaan Helsinki huolehtii siitä, että "kaikilla helsinkiläisillä 
on vastaisuudessakin lyhyt matka lähiluontoon". Helsinki toteuttaa 
"luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaa kunnianhi-
moisesti. Luonnonsuojeluohjelman (2015 - 2024) mukaisesti Helsingin 
arvokkaimmat alueet suojellaan ja uutta luonnonsuojeluohjelmaa vuo-
sille 2025 - 2034 valmistellaan. Strategiakaudella uusia luonnonsuoje-
lualueita perustetaan vähintään viisi vuodessa. Kaupungin kasvu vaatii 
tiivistymisen ja lähiluonnon arvojen yhteen sovittamista. Helsingin ar-
vokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamista. Virkistys- ja luon-
toalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuo-
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toisuuden lisääminen ja metsien luontainen vanheneminen on keskei-
sin tavoite."

Liitteenä olevassa kaupunkiympäristön toimialan lausunnossa käydään 
läpi ohjelmia, jotka määrittelevät, rajaavat sekä turvaavat Vuosaaren 
ainutlaatuista luontoa.

Kaupunkiympäristölautakunta on ponnistellut Vuosaaren luonnon säi-
lyttämiseksi. Käsitellessään Vartiokylänlahden suunnitteluperiaatteita 
20.10.2020 kaupunkiympäristölautakunta päätti, että Rastilanrannan 
osa-alue poistetaan suunnitteluperiaatteiden piiristä, jotta voitaisiin huo-
lehtia yhtenäisten arvokkaiden luontoalueiden säilymisestä. Lautakunta 
korosti Meri-Rastilan länsirannan metsän arvokkuutta kokonaisuutena. 
Myös Meri-Rastilan itäosasta edellytetyt luontoselvitykset ja viheryh-
teyksien kehittäminen tekivät kaavasta alkuperäistä merkittävästi vä-
hemmän luontoon kajoavan. Kaupunkiympäristölautakunta palautti 
16.11.2021 Ramsinniementie 18:n kaavaehdotuksen uudelleen valmis-
teltavaksi. Palautuspäätöksessä viitataan uuden strategian kirjaukseen 
siitä, että kaupungin arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakenta-
mista. Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto esitti 
9.12.2021 kokouksessaan kolmen uuden luonnonsuojelualueen perus-
tamista - kaikki kolme Vuosaaressa. Kaupunginhallitus esitti Uuden-
maan ELY-keskukselle ko. luonnonsuojelualueiden perustamista 
7.3.2022 kokouksessaan.

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 20.4.2021 Helsingin luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelman 2021 - 2028. Ohjel-
massa linjataan maanpeiteaineiston säilyttämisestä: "Säilytämme seu-
dullisen maanpeiteaineiston mukaisten metsäisten ja puustoisten 
alueiden määrän noin kolmasosana kaupungin maapinta-alasta." Kau-
punginhallituksen vuonna 2010 hyväksymien luonnonhoidon linjauksen 
tavoitteiden päivitys on käynnistetty, ja päivitystyössä pyritään uudis-
tamaan laajojen metsäisten alueiden hoitoa niin, että ne tukevat ja pa-
rantavat metsien monimuotoisuutta.

Yleiskaavan toteuttamisohjelman 2022 hyväksymisen yhteydessä kau-
punkiympäristölautakunta (1.3.2022) hyväksyi yksimielisesti seuraavat 
vastaehdotukset: 

1. Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että kaupunkistrate-
giassa vahvistetun Lumo-ohjelman tavoitteen 2.2. ”Säilytämme 
seudullisen maanpeiteaineiston mukaisten metsäisten ja puus-
toisten alueiden määrän noin kolmasosana kaupungin maapinta-
alasta” toteutuminen varmistetaan määrätietoisesti kaavoituksen 
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suunnittelun varhaisista vaiheista aina kaavoituksen lopputule-
maan asti.

2. Kaupunkiympäristölautakunta edellyttää, että kaupunkistrategian 
kirjauksen ”arvokkaimmille luontoalueille ei osoiteta rakentamis-
ta” kriteerejä valmistellaan niin että niistä voidaan informoida 
lautakuntaa tämän vuoden aikana. Kriteeristöä kehitetään tun-
nistamaan arvokkaimman kaupunkiluonnon piirteet hyödynnet-
täväksi kaavoitustyössä.

Vuosaaressa on rakentamatonta tai rakenteilla olevaa lainvoimaista 
asemakaavaa n. 2 800 asukkaalle (126 000 k-m²). Rakenteilla olevista 
kaavoista suurin on Aromikujan alue, joka rakentuu jo rakennetulle alu-
eelle, sillä rakentamista halutaan ohjata muualle kuin luontoalueille. Li-
säksi kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymiä kaavoja on n. 4 600 
asukkaalle (209 000 k-m²), joista suurimmat ovat Meri-Rastilan kaavat. 
Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että Vuosaaren väkiluku olisi kasvamassa 
näiden kaavojen rakentumisen myötä 11 100 asukkaalla, koska sa-
maan aikaan vanhassa rakenteessa asukasluku taantuu.

Kaupungin väestöennusteen (11/2021) mukaan Vuosaaren väkiluku 
kasvaisi n. 8 700 asukasta vuoteen 2036 mennessä. Väestöennusteen 
pohjatietoina ovat olleet edellä kuvatut kaavahankkeet: lainvoimaiset, 
prosessissa olevat ja ohjelmoidut. Samaan aikaan koko kaupungin vä-
kiluvun ennakoidaan kasvavan 97 000 asukkaalla. Vuosaaren ennus-
tettu kasvu edustaa siis 9 %:a koko kaupungin kasvusta. Maapinta-
alana Vuosaari edustaa n. 8 %:a koko Helsingistä ja 9 %:a Helsingistä 
ilman Östersundomin liitosaluetta. Vuosaaren ennustettu väkiluvun 
kasvu vastaa siis maapinta-alaan suhteutettuna likimäärin Helsingin 
keskiarvoa. Myös Yleiskaavan pohjalta tehdyissä arvioissa vuoteen 
2050 saakka Vuosaari kasvaisi maapinta-alaan suhteutettuna likimää-
rin Helsingin keskiarvon mukaisesti.

Vuosaaren ainutlaatuinen merellinen luonto ja sen arvot ovat kaupun-
kiympäristölautakunnan erityisen huomion kohteina. Eri kaavojen kai-
kissa käsittelyvaiheissa on oltu erityisen tarkkoja mitä tulee suunnitel-
mien luontovaikutuksiin. Lautakunta on edellyttänyt luontoselvitysten 
tekemistä, niiden tulosten huomioimista ja niiden ottamista osaksi vuo-
rovaikutusta. 

Kuten aloitteessa todetaan, Vuosaaren luonto on monipuolinen ja arvo-
kas. Kallahdenniemi, Mustavuori ja Uutela ovat Helsingin kymmenen 
hienoimman luontokohteen joukossa. Täydennysrakentamisella pyri-
tään tiiviiseen kaupunkirakenteeseen, jonka avulla säästetään mahdol-
lisimman paljon luontoa, erityisesti arvokkaita ja laajoja luontoalueita. 



Helsingin kaupunki 4 (5)
Kaupunkiympäristön toimiala

10.11.2022

Apulaispormestari

Postiosoite Käyntiosoite Puhelin Y-tunnus Tilinro
PL 58200 Työpajankatu 8  09 310 1691 0201256-6 FI06 8000 1200 0626 37
00099 HELSINGIN KAUPUNKI Helsinki 58 Faksi Alv.nro
Kaupunkiymparisto@hel.fi https://www.hel.fi/ FI02012566

Kaupunkiympäristölautakunta on etujoukoissa huolehtimassa, että 
Vuosaaren luontoa vaalitaan ja rakentaminen ohjataan alueille, joissa 
se ei vahingoita luontoa. On kaikkien meidän ja tulevien helsinkiläisten 
etu, että Vuosaaren upea luonto säilyy.

Lisätiedot
Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Apulaispormestari

Liitteet

1 Pelastetaan Vuosaari - Kympin lausunto

https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B3A5DCFCB-3176-C4E1-8444-7DBCCF700000%7D
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Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginkanslialle kun-
nan asukkaan aloitteesta, jossa esitetään yleiskaavan toteuttamis-
ohjelman muuttamista/uudistamista

HEL 2021-010026 T 10 03 02 00

Lausunto

Aloitteessa esitetään, että Helsingin kaupungin yleiskaavan 
toteuttamisohjelma tulisi uusia. Aloitteen tekijät toteavat, että ”valtuus-
ton työkalu yleiskaavan säätelemän asemakaavoituksen ohjaamiseksi 
on yleiskaavan toteuttamisohjelma. Yleiskaavan 2016 toteuttamisoh-
jelmasta on päätetty vuoden 2017 lopulla ja sen pohjana on yleiskaa-
van lisäksi Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021, Maailman toimivin 
kaupunki. Uuden valtuuston on uusittava yleiskaavan toteuttamisohjel-
ma ilmastonmuutoksen ja lajikadon torjumisen näkökulmista.” Aloite liit-
tyy adressin Pelastetaan Vuosaari! luovuttamiseen kaupunginvaltuus-
tolle 8.9.2021. Adressin on allekirjoittanut 4502 henkilöä.

Yleiskaavan toteuttamisohjelma päivitetään valtuustokausittain ja päivi-
tystyö on parhaillaan käynnissä. Päivityksessä huomioidaan uusi Kas-
vun paikka -valtuustostrategia ja sen tavoitteet. Yleiskaavan toteuttami-
sohjelma aikatauluttaa osayleiskaavoitusta ja muuta yleiskaavoitusta 
tarkempaa maankäytön suunnittelua merkittävimpien aluekokonaisuuk-
sien osalta. Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa ei määritellä maankäy-
tön käyttötarkoituksia, vaan maankäyttöä ohjaa yleiskaava 2016. 

Aloitteessa esitetty ilmastonmuutoksen näkökulma on teemana muka-
na jo vuoden 2017 toteuttamisohjelmassa. Näkökulma perustelee mm. 
täydennysrakentamisen priorisointia. Täydennysrakentaminen muodos-
taakin merkittävän osan asuntokaavoittamisesta Helsingissä. Täyden-
nysrakentaminen on kuitenkin hidasta ja sen toteutuminen vaikeasti 
ennakoitavissa. Pelkästään täydennysrakentamisen kautta ei saavuteta 
kaavoitukselle asetettuja asuntotuotantotavoitteita eikä vastata enna-
koituun asuntokysyntään. 

Vuosaari on määritelty täydennysrakentamisen yhdeksi painopistealu-
eeksi sekä Yleiskaavan toteuttamisohjelmassa 2017 että uudessa Kas-
vun paikka 2021-2025 -valtuustostrategiassa.

Samanaikaisesti täydennysrakentamistavoitteiden kanssa tavoitteena 
on viheralueiden ja lähiluonnon saavutettavuus, joita sovitetaan yhteen 
yleiskaavatasoa tarkemmassa suunnittelussa. 
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Kunnan asukkaan aloitteessa ja siihen liittyvissä Vuosaari-adressissa 
ja Kaadetaan kaava - ei metsää -kampanjassa on esitetty huoli asui-
nympäristön pilaamisesta, ilmaston muutoksesta ja luontokadosta, 
yleiskaavan toteuttamisohjelmasta ja yleiskaavan 2016 rakentamisa-
lueiden laajuudesta. Valmisteilla oleva yleiskaavan toteuttamisohjelma-
päivitys ottaa huomioon uuden Kasvun paikka -kaupunkistrategian mu-
kaisen kirjauksen aktiivisesta lähiluonnon vaalimisesta ja luonnon mo-
nimuotoisuuden ohjelman kunnianhimoisesta noudattamisesta sekä il-
mastonmuutokseen liittyvistä toimista. Tähän ovat keinoina mm. metsä- 
ja niittyverkostojen ja muiden ekologisten verkostojen vahvistaminen ja 
hulevesien hallinta. Metsä- ja niittyverkostojen tarkempi suunnittelu on 
edennyt kaupunkitila- ja maisemasuunnittelupalvelussa niin, että ver-
kostoja eheyttäviä toimenpiteitä voidaan toteuttaa. 

Yleiskaava ja yleiskaavan toteuttamisohjelma ottavat huomioon luon-
non arvokkaimpien osien suojelun luonnonsuojeluohjelman (2015-
2024) mukaisesti siten, ettei näille alueille osoiteta rakentamista. Nämä 
alueet on merkitty oikeusvaikutteisina yleiskaavan kaupunkiluonto-
teemakartalle ja niille valmistellaan ympäristöpalveluissa rauhoitusesi-
tykset. Toteuttamisohjelmaan on myös nostettu virkistysverkoston ke-
hittämistarpeita. Aloitteessa esitetyt teemat on tuotu osaksi toteuttami-
sohjelmaa kaupunkistrategian mukaisesti.

Uuden luonnonsuojeluohjelman valmistelu ja uusien luonnonsuojelua-
lueiden perustaminen tullaan ottamaan huomioon maankäytön suunnit-
telussa. Luonnon monimuotoisuuden ohjelmassa (LUMO Kylk 
20.4.2021) on maankäyttö- ja kaupunkirakennepalvelukokonaisuuden 
vastuulla ottaa keskuspuistokaavoituksessa huomioon ekologisten ver-
kostojen kehittämistarpeet ja uusin luontotieto, jolloin kaavoitus perus-
tuu ajanmukaiseen luontotietoon. Lisäksi on tavoitteena säilyttää seu-
dullisen maanpeiteaineiston mukaisten metsäisten ja puustoisten 
alueiden määrä noin kolmasosana kaupungin pinta-alasta. 

Aloitteessa on esitetty huoli Vuosaaren luontoalueiden säilymisestä ja 
aloitteeseen liittyy myös adressi koko kaupungin alueella olevien 55 
luonto- ja kulttuuriympäristökohteen rakentamatta jättämisestä (kohteet 
kartalla liitteessä 1). Nämä kohteet tutkitaan asemakaavoituksen yh-
teydessä siinä aikataulussa kuin kaavat tulevat valmisteluun. Vuosaari 
on yksi toteuttamisohjelman ensimmäisen vaiheen täydennysrakenta-
misen painopistealueista. Täydennysrakentaminen säästää arvokkaita 
laajoja luontoalueita mutta muuttaa lähiympäristöjä.  

Kulttuuriympäristöjä koskeva kaupunkiyhteisesti valmisteltava kulttuu-
riympäristöohjelma valmistuu kaupunginmuseon ja kaupunkiympäristön 
toimialan johdolla vuonna 2022 ja sen yhtenä toimenpiteenä on kulttuu-
riympäristötiedon ajantasaistaminen ja helppo käytettävyys. Kulttuu-
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riympäristöohjelma työssä on tunnistettu aloitteen liitteessä olevat kult-
tuuriympäristökohteet ja niiden kestävän kehittämisen tarve. Kiinteis-
töstrategian puitteissa laaditaan toimintamalli historiallisten arvoraken-
nusten kunnostamiseksi. Vartiosaareen laaditaan Kasvun paikka -
kaupunkistrategian mukaisesti osayleiskaava, jossa alue osoitetaan 
pääasiallisesti virkistyskäyttöön.

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt Kaupunkiympäristötoimialalta lausuntoa 
asiasta 7.12.2021 mennessä.

Lisätiedot
Anne Karlsson, tiimipäällikkö, puhelin: 310 37444

anne.karlsson(a)hel.fi
Raisa Kiljunen-Siirola, maisema-arkkitehti, puhelin: 310 37209

raisa.kiljunen-siirola(a)hel.fi

Silja Hyvärinen
va. kaupunkiympäristön toimia-
lajohtaja

Liitteet

1 Kartta aloitteeseen liittyvästä 55 luonto- ja kulttuurikohteesta
.

https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7BD5132AEA-8425-C79A-8444-7D5196900000%7D


Liite 1: Kartta aloitteeseen liittyvästä 55 luonto- ja kulttuurikohteesta
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Asia: Lisää senioritaloja Helsingin eri kaupunginosiin

Laajamittainen henkilöstöpula niin terveydenhoidossa kuin vanhustenhoidossakin on ollut viime aikojen 
keskustelujen keskiössä.

Ratkaisuiksi on ehdotettu mm. palkankorotuksia ja maahanmuuton lisäämistä.  Toteutuessaankaan ne eivät 
riittäisi ratkaisemaan tätä monitahoista  ongelmaa, johon liittyy myös palveluitten laatukysymykset.

Vanhusten kotihoito on heikoissa kantimissa. Näyttää lähes heitteillejätöltä, kun liikuntakyvyttömät ihmiset 
jätetään 15 minuutin käynnin jälkeen istumaan loppupäiväksi tuoleihinsa tai makaamaan sänkyihinsä. Se ei 
ole ihmisarvoista kohtelua. Elämä yksin, ilman ihmiskontakteja, on kärsimystä. 

Ihmettelemme, miksi ei käytetä nykyistä enemmän seuraavaa, toimivampaa ratkaisua:

Yhteiskunnan tulee omilla toimillaan edistää senioriasuntojen lisäämistä. Rakennuttajat tulee saada 
toteuttamaan nykyistä huomattavasti enemmän senioriasuntoja, joissa asukkailla on oma koti ostettuna tai 
vuokrattuna. Senioritalon yhteiset kokoontumiset ja virikkeet tuovat ikääntyneet toistensa yhteyteen. 
Syntyy uusia ystävyys- ja tuttavuussuhteita, joiden myötä voisi viritä vapaaehtoisia kimppoja ulkopuolisten 
palveluitten ostamiseksi. Mahdollinen vertaisapu, jossa jaksavampi voisi auttaa toista, voisi johtaa siihen, 
ettei aivan kaikkea palvelua ehkä tarvitsisi hankkia ulkopuolelta. 

Kunnallisen kotihoidon työntekijöiltä kuluu paljon kallisarvoista työaikaa, kun pitää kulkea pitkiä matkoja 
vanhusten yksityiskoteihin. Senioritaloissa tätä ajanhukkaa ei ole. Muutenkin siellä pärjättäisiin vähemmällä 
hoitohenkilökunnalla, kun parempikuntoisille saattaisi riittää muutama toiminnan ”organisoija” yksikköä 
kohden. Näin saatu hoitajaresurssien säästö palvelisi koko laajaa vanhushoitoalaa, kun yhteiskunnan 
muuhun käyttöön vapautuisi hoitohenkilökuntaa, 

Ikääntyneellä, kotonaan asuvalla väestöllä on usein käytössään iso vanha asunto, jonka myynnistä saaduilla 
tuloilla voisi ostaa yhteisöllisen senioriasunnon ja sinne tarvittavaa yksityistä lisäapua. Koska vanhasta 
kodista on monella vaikea luopua, sitä helpottaisi senioritalojen sijainti omalla tutulla asuinalueella. 
Asuinnaapureiksi saattaisi tulla tuttuja samalta alueelta. Siksi olisi tärkeää, että esim. pääkaupunkiseudulla 
seniorikoteja olisi kaikissa asuinlähiöissä, palveluitten läheisyydessä.

Markkinoilla on jo kodinomaisia senioritaloja, mutta ei missään nimessä riittävästi. Niitä tarvittaisiin lisää 
uusille alueille.

Kuntien ja yhteiskunnan vanhustyöstä vastuussa olevien tahojen tulisi ryhtyä voimakkaasti käynnistämään 
tätä kehitystä. Oleellista olisi, että kunnat mahdollistaisivat kaavoitusta ja tonttipolitiikkaa 
rakennusyhtiöiden käyttöön. Ja rakennuttajia aktivoitaisiin senioritalojen rakentamiseen. Isoissa 
kaupungeissa hankkeet edellyttävät monen eri tahon yhteistyötä, joten asian etenemiseksi pitäisi perustaa 
kehittämisprojekteja, joissa näitä hankkeita lähdettäisiin yhteisvoimin edistämään. Järjestöt voisivat omalla 
toiminnallaan tukea hankkeiden toteuttamista.

Korostettakoon lopuksi iäkkäitten ihmisten omaa tahtoa. Vanhaan kotiin voi toki jäädä, mutta sen ohella 
jokaisella pitäisi olla valittavissa omalla alueellaan laadukas, yhteisöllinen ja kodinomainen seniorikoti.
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Kunnan asukkaan aloite senioritalojen rakentamisesta

HEL 2022-002285 T 05 04 02

Hyvät aloitteen tekijät, kiitos aloitteestanne! 

Vanhusneuvoston kanssa on usean vuoden ajan käyty vuoropuhelua 
niin sanotun välimuodon senioriasumisesta eli asumisesta, joka sijoit-
tuu tavallisen asumisen ja palveluasumisen väliin, ja joka huomioisi 
ikääntyvän väestön tarpeet kuten esteettömyyden, palvelut ja yhteisöl-
lisyyden. Kaupunki tarjoaa tällä hetkellä ko. asumista lähinnä valtion 
tukemana vuokra-asumisena. Vanhusneuvoston lausunto aloitteestan-
ne on liitteenä.

Helsingin kaupungin asunnot Oy (Heka) rakennuttaa seniorivuokrakoh-
teita, jotka on toteutettu esteettömästi ja ikääntyneiden tarpeet huo-
mioiden, mutta joihin ei liity palveluja. Toki asukkaat voivat niitä halu-
tessaan hankkia. Lisäksi Helsingin asumisoikeus Oy:ltä (Haso) löytyy 
senioreille kohdennettuja asumisoikeusasuntoja. Senioriasuntoja eri 
hallinta- ja rahoitusmuotoihin toteuttavat useat eri toimijat erilaisilla 
konsepteilla, ja markkinoilta löytyy niin vapaarahoitteisia kuin valtion tu-
kemia vuokra-asuntoja sekä asumisoikeusasuntoja. Kaupunki 
luovuttaa tähän tarkoitukseen tontteja sekä Hekalle että Hasolle, mutta 
myös muille toimijoille.

Suuri tarve, kuten aloitteessannekin tuodaan esiin, on senioreille koh-
dennetuista omistusasuntokohteista. Tähän kaupungilla ei ole omaa 
toimijaa, vaan kaupungin keino edistää ko. tuotantoa on luovuttaa tont-
teja toimijoille. Toimijat ovat kuitenkin ilmeisen vähäisiä, vaikka kysyn-
tää saattaisi olla. Usein toimijat vastaavat kysyntään, mutta vastaus 
riippuu yleisestä asuntomarkkinatilanteesta. Jos muu markkina vetää, 
niin toimijat toteuttanevat mieluummin ns. tavanomaisia kohteita. Omis-
tussenioriasuntoja on toteutettu myös ryhmärakennuttamisena. Aktiivi-
set seniorit ry on toteuttanut kaksi hitas-kohdetta Helsinkiin (kaupungin 
luovuttamille tonteille) ja kolmas kohde on suunnitteilla Verkkosaareen. 
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Lisätiedot

Aktiiviset seniorit hakee parhaillaan nettisivuillaan asukkaita ko. ryhmä-
rakennuttamishankkeeseen:

https://www.aktiivisetseniorit.fi/

Kaupungissa on käynnistetty seuraavan asumisen ja siihen liittyvän 
maankäytön toteutusohjelman (AM-ohjelma) valmistelu. Ohjelmassa 
tunnistetaan keskeisiä asuntopoliittisia teemoja ja linjataan tarvittavia 
toimenpiteitä. Ikääntyneiden asuminen on mahdollista silloin ottaa sy-
vempään tarkasteluun. Nykyisessä AM-ohjelmassa on ollut lähtökohta-
na, että mahdollistamalla uutta, esteetöntä ja monipuolista (eri rahoitus- 
ja hallintamuodot sekä huoneistotyypit) asumista ja asuinympäristöä, se 
palvelee myös ikääntyvää väestöä ja kaikkia kaupunkilaisia pitkällä 
aikajänteellä.

Kiitos vielä aloitteestanne ja pahoittelut vastauksen viipymisestä. 
Kaupunki kannustaa jatkossa aktiivisemmin toimijoita 
senioriasuntokohteiden rakentamiseen. Keinona voisi olla 
senioriasumisen teemaan kohdennetut tonttihaut ja -kilpailut, 
esimerkiksi Kehittyvä kerrostalo -ohjelma.

Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36045 anna.villeneuve(a)hel.fi
Riikka Karjalainen, erityissuunnittelija, puhelin: 310 36242 riikka.karjalainen(a)hel.fi

Apulaispormestari

Liitteet 1 Lausunto, Vanhusneuvosto, 20.5.2022

https://www.aktiivisetseniorit.fi/
https://aski.hel.fi/AskiNavigator/bookmark.jsp?docid=%7B626C4880-195F-C5DA-8951-81055F300000%7D
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Anni Sinnemäki
apulaispormestari

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.
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 1 
 

Vanhusneuvosto                                                
  

 
KAUPUNGINHALLITUKSELLE 
 

Tämä on Helsingin vanhusneuvoston hy-
väksymän asiakirjan allekirjoittamaton säh-
köinen versio. 

 
Viite: HEL 2022-002285 

Asia: VANHUSNEUVOSTON LAUSUNTO KUNNAN ASUKKAAN ALOITTEESTA, JOSSA 
ESITETÄÄN SENIORITALOJEN RAKENTAMISTA ERI KAUPUNGINOSIIN 
 

Aloitteessa esitetään, että kunnat ja vanhustyöstä vastaavat tahot ryhtyisivät 
käynnistämään ja edistämään senioritalojen toteuttamista Helsingin eri kaupun-
ginosiin. Kuntien tulisi aloitteen mukaan mahdollistaa kaavoitusta ja tonttipoli-
tiikkaa rakennusyhtiöiden käyttöön, aktivoida rakennuttajia ja edistää yhteis-
työtä. Senioritalot säästäisivät kotihoidon työntekijöiden matkoihin kuluvaa ai-
kaa, edesauttaisivat vertaisapua ja mahdollisesti helpottaisivat ulkopuolisten 
palvelujen yhteishankintoja. Ne edistäisivät yhteisöllisyyttä ja helpottaisivat iäk-
käiden ihmisten hakeutumista sopiviin asuntoihin haluamillaan asuinalueilla. 
 
Vanhusneuvosto puoltaa aloitetta ja toteaa asian erittäin tärkeäksi. Neuvosto 
onkin jo vuosia toiminut saman asian puolesta. Tarvitaan asuntoja, joihin voi 
muuttaa, vaikkei olisi palvelutarpeita, ja taloja, joissa on edellytykset yhteisölli-
syyteen. Asuntojen tulee olla muunneltavissa eri elämänvaiheiden ja -tilantei-
den mukaan ja myös pienituloisille taloudellisesti saavutettavia. 
 
Vanhusneuvosto päätti syksyllä 2020 selvittää, mitkä tahot olisivat valmiita to-
teuttamaan palvelutarpeista riippumatonta, kaikille taloudellisesti saavutettavaa 
senioriasumista Helsingissä. Kuudelle yleishyödylliselle asuntotuottajalle tehtiin 
kysely. Neuvosto tarjosi yhteistyötä ja asiantuntemusta kohteiden suunnitteluun 
ja kutsui kaupungin johtoa senioriasumista edistävään työryhmään. Kaupunki 
totesi vastauksessaan 3.12.2020, että työryhmää ei ole tarkoituksenmukaista 
perustaa, koska kaupungin toimintamahdollisuudet tällaisen asumisen ja palve-
lun järjestämiseksi ovat käytännössä vähäiset.  Vanhusneuvosto totesi, että 
kaupungin tulee ottaa aiempaa aktiivisempi rooli senioriasumisen kehittämi-
seen.  Kaupunki totesi vastauksessaan 17.3.2021, että seniorien asumisen tar-
peet ovat kaupungilla tiedossa ja asioita ollaan jo monin tavoin edistämässä.  
 
Kaupungin tulee kantaa vastuunsa seniori-ikäisten asumisen edistämisessä. 
Kaupungin AM-ohjelmassa on todettu tavoitteet, jotka täytyy toteuttaa käytän-
nössä. Vanhusneuvosto tarjoaa panostaan valmisteluun ikääntyvien tarpeiden 
ja näkökulman asiantuntijana. 

 
 
 Vanhusneuvoston puolesta 
 
 Auni-Marja Vilavaara   Lahja Sjöblom 

puheenjohtaja   varapuheenjohtaja 
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Kirjaamo Helsinki

Lähettäjä:
Lähetetty: tiistai 29. maaliskuuta 2022 14:07
Vastaanottaja: KYMP Kaupunkiympäristö; Kirjaamo Helsinki; Walin Laura; AD Rossi
Aihe: Latokartanonkaaren metsä -suojeluesitys

Parahin kaupunkiympäristömme vaalija. En ole varma mihin osoitteeseen suojeluesitys/luontoarvo -raportti
kaupungin viheralueelta (+ vaatimus asemakaavan uudistamisesta) tulee lähettää. En löytänyt selkeästi oikeaa
osoitetta verkosta, siispä lähetän useaan osoitteeseen. Pyydän osoittamaan viestini oikeaan osoitteeseen, mikäli
osoite on väärä.

Kartoitimme pari viikkoa sitten työparini kanssa Helsingin kaupungin viheralueen luontoarvoja Latokartanonkaaren
metsässä. Metsään on n. 15 vuotta sitten kaavoitettu toimistorakennuksia. Kaava on auttamatta vanhentunut ja
onkin vastuutonta kaavoittaa rakennuksia metsien päälle kuudennen sukupuuttoaallon aikana. Vedoten niin
Helsingin kaupunkistrategiaan kuin EU:n biodiversiteettistrategiaan, esitän kaavan purkamista luonnon
monimuotoisuuden säilymiseksi ja varaamista suojelualueeksi. Ohessa tuore raporttimme Latokartanonkaaren
metsästä.

https://docs.google.com/document/d/1Nu9bEdCBIWI7IqlUI69-gMmf1-QdjyRISj3exNmSuF4/edit?usp=sharing

Ystävällisin terveisin,

Luonto-Liiton pk-seudun metsäryhmän koordinaattori
Ville Murmann

Tietosuojasyis
tä Microsoft  
Office esti  
tämän kuvan  
auto maattisen  
lataamisen  

Ei viruksia. www.avast.com
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Kunnan asukkaan aloite Latokartanonkaaren metsän suojelusta 
asemakaavoituksella

HEL 2022-004593 T 10 03 03

Hyvä Ville Murman ja Luonto-Liiton pk-seudun metsäryhmä, kiitos aloit-
teestanne! Saittekin jo ympäristötarkastaja Raimo Pakariselta vastauk-
sen. Lisäksi liitteenä kaupunkiympäristön toimialan lausunto, joka avaa 
alueen statusta vielä astetta laajemmin muun muassa kaavoituksen 
näkökulmasta.

Kiitos raportista, ja uudistan omalta osaltani toiveen tuoda kaupungin 
tietoon havainnot koskien alueen tarkempia luontoarvoja. Uuden luon-
nonsuojeluohjelman valmistelu käynnistyy ensi vuonna, jolloin käydään 
laajasti Helsingin luonnon tyypillisiä ja harvinaisia piirteitä läpi sekä vali-
taan uusia luonnonsuojelulailla rauhoitettavia alueita. Myös Viikinranta-
Lahdenväylän osayleiskaavan valmistelu on käynnissä ja valmistelussa 
kannattaa olla mukana:

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osayleiskaavat/viikinranta-lahdenvayla

Hyvää loppuvuotta!

Lisätiedot
Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Apulaispormestari

Liitteet

1 Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle kunnan 
asukkaan aloitteesta, joka koskee Latokartanonkaaren metsän suoje-
lua, allekirjoitettu

2 Kartta

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osayleiskaavat/viikinranta-lahdenvayla
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B7E88F6B6-DCBB-C689-8411-80F44CC00000%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B7E88F6B6-DCBB-C689-8411-80F44CC00000%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B7E88F6B6-DCBB-C689-8411-80F44CC00000%7D
https://aski.hel.fi/navigator/bookmark.jsp?docid=%7B7F3B4C23-A666-C5F4-8520-80E10C000000%7D
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Kaupunkiympäristön toimialan lausunto kaupunginhallitukselle 
kunnan asukkaan aloitteesta, joka koskee Latokartanonkaaren met-
sän suojelua

HEL 2022-004593 T 10 03 03

Kaupunkiympäristön toimiala antaa kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Toimiala kiittää aloitteesta, joka perustuu kohteena olevaan alueeseen 
paneutumiseen ja sen luonnonarvojen kuvaamiseen.

Latokartanonkaaren pohjoispuolella voimassa olevan kaavan nro 
11490 (tullut voimaan 6.7.2007) mukaan alue on varattu pääosin toimi-
tilarakentamiseen, mutta se sisältää myös katu- ja suojaviheralueita sil-
lä osalla, jota suojeluesitys koskee. Lainvoimaisen asemakaavan mu-
kaiset toimitilatontit (KTY) alueen länsireunassa osoitteissa Latokarta-
nonkaari 30 ja 32 omistaa Helsingin seurakuntayhtymä, muilta osin 
alue on kaupungin omistuksessa.

Kaavan ajanmukaisuutta arvioitaessa voitaneen todeta, että alue on 
jäänyt jälkeen nykyisistä maankäytön tavoitteista ainakin siten, että 
alueelle kaavaillun Viikin-Malmin -raitiotien eli VIIMA:n suunniteltu lin-
jaus kulkee Latokartanonkaarta pitkin ja linjaus ei mahdu nykyiselle ka-
tualueelle. Jos raitiotien rakentamispäätös tehdään, katualueen tilatar-
ve arvioidaan uudelleen ja laaditaan alueelle uusi asemakaava uuden 
tilanteen mukaisesti. Tämän takia myös Latokartanonkaaren pohjois-
puolisten rakentamattomien tonttien kaava tulee uusittavaksi. Raidelii-
kenteen verkostokaupungin kehittyessä näiden VIIMA-ratikan suunni-
teltujen pysäkkien äärellä sijaitsevien tonttien saavutettavuus paranee 
ja sen myötä niiden merkittävyyden rakennettavina tontteina uskotaan 
myös kasvavan huomattavasti.

Alueen I maailmansodan aikaiset linnoitusrakenteet ovat muinaisjään-
nöksiä, joiden suojelua valvoo Helsingin kaupunginmuseo.

Metsäalueelle ei kaupungin karttapalvelun kartta.hel.fi - osiossa ”Ympä-
ristö ja luonto” ulotu mitään arvokkaiden luontokohteiden rajauksia. On 
kuitenkin odotuksenmukaista, että alue täyttää ainakin metso-
inventoinnin lahopuun määrään liittyvät kriteerit. Karttapalvelun ”Arvok-
kaat metsäkohteet” on inventoitu metso-kriteereillä pääosin noin 10 
vuotta sitten. Koska virkistysmetsien hoito tähtää puuston luontaiseen 
vanhenemiseen, metso-kriteerit täyttäviä alueita on nyt todellisuudessa 
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jo huomattavasti enemmän kuin mitä karttapalveluun on rajattu. Siellä-
kin niitä on jo laajat pinta-alat.

Koska luonnonhoidon linjauksen mukaisesti metsien valtapuusto saa 
vanheta ja sekä pystylahopuun että maalahopuun muodostumista suo-
sitaan, yhä suurempi osa virkistysmetsistämme täyttää vuosittain met-
so I -alueen kriteerit. Samalla tämän arvoluokan maankäyttöä ohjaava 
vaikutus heikkenee. Kaupunkistrategian mukaisesti yleiskaavaa on to-
teutettava siten, että arvokkain luonto säästetään. Kaikki metsäluonto 
ei sisälly tähän kategoriaan.

Virkistyskäytön näkökulmasta alueen arvoa laskee voimakas liikenteen 
melu. Sen merkitys ekologisen verkoston kannalta valtatien suuntaise-
na viherkaistana ei myöskään ole suuri.

Määritetyt kääpälajit ovat kaikki uhanalaisluokituksen mukaan elinvoi-
maisia. Alue ei siten vielä ole varteenotettava ehdokas seuraavaan 
luonnonsuojeluohjelmaan 2025-, jota ryhdymme kohta tekemään ta-
voitteena saada se voimaan heti nykyisen ohjelmakauden päätyttyä 
vuoteen 2024. Jos metsästä myöhemmin löytyy lisää suojeluperusteita, 
otamme tiedon mielellämme vastaan.

Etenkin havainto suonirustojäkälästä Ramalia sinensis on merkittävä ja 
vaatii vielä määrityksen tarkistamisen. Pyydämme aloitteen tekijöitä 
kutsumaan paikalle jäkäläasiantuntijan tai ottamaan jäkälästä pienen 
näytteen kasvimuseolla määritettäväksi. Lajin uhanalaisuusluokitus on 
nykyisin vaarantunut. Luonnontieteellisen keskusmuseon Laji.fi -
tietokannassa on Helsingistä vain kaksi havaintoa viime vuosisadan al-
kupuoliskolta (Pakilasta ja Talista).

Toistaiseksi näitä rakentamattomia tontteja ei tarjota vuokralle tai 
myyntiin toimitilatontteina. Tonttien tulevaa käyttöä selvitetään mm. äs-
kettäin käynnistetyn Lahdenväylän-Viikinrannan osayleiskaavan suun-
nittelun yhteydessä. Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitel-
ma löytyy täältä:

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osayleiskaavat/viikinranta-lahdenvayla

Sivustolle avataan myöhemmin syksyllä karttakysely, jossa voi ottaa 
kantaa suunnitteluun.

https://www.uuttahelsinkia.fi/fi/osayleiskaavat/viikinranta-lahdenvayla
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Lisätiedot
Johanna Mutanen, arkkitehti, puhelin: 310 37299

johanna.mutanen(a)hel.fi
Raimo Pakarinen, ympäristötarkastaja, puhelin: 310 31534

raimo.pakarinen(a)hel.fi

Ville Lehmuskoski
kaupunkiympäristön toimiala-
johtaja

Liitteet

1 Kunnan asukkaan aloite 29.3.2022, Latokartanonkaaren metsän suoje-
lu

2 Kartta
.
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Helsingin kaupunki 
helsinki.kirjaamo@hel.fi

ALOITE LUONNONSUOJELUALUEEN PERUSTAMISEKSI OUTAMON LASTENKODIN KIIN-
TEISTÖN ALUEELLE

Helsingin kaupunki omistaa Lohjan kaupungissa Outamon kaupunginosassa Toivoniemen (444-
436-1-50) kiinteistön, jossa sijaitsee Helsingin kaupungin lastenkoti. Helsingin luonnonsuojeluyh-
distys esittää, että Helsingin kaupunki suojelee Toivoniemen kiinteistön arvokkaat luontoalueet 
luonnonsuojelulailla.

Outamon alue kuuluu laajaan Karkalinniemeen, joka on kuuluisa monista arvokkaista luontokoh-
teista ja lehtoalueistaan. Karkalinniemi on yksi Lohjan kaikkein arvokkaimmista luontoalueista, 
eräänlainen luonnon monimuotoisuuden ja uhanalaisten lajien keskittymä, ns. monimuotoisuus-
keskus. (Liite 1. Karttoja)

Helsingin kaupunki on hienosti perustanut luonnonsuojelualueita Helsinkiin, joista uusimpia ovat
muun muassa luonnonsuojelualueet Haltialanmetsässä, Uutelassa ja Laajasalossa. Helsingillä on 
lisäksi muutamia luonnonsuojelualueita omistamillaan mailla muiden kuntien alueella Hangossa, 
Inkoossa, Espoossa ja Sipoossa. Toivomme, että Helsinki jatkaa hyvää luonnonsuojelutyötä ja rau-
hoittaa enenevässä määrin luonnonsuojelullisesti arvokkaita alueita myös muissa kunnissa, kuten
Lohjalla.

Lohjan Seudun Ympäristöyhdistys on tehnyt taustatyön tähän aloitteeseen. Ympäristöyhdistys 
on muun muassa selvittänyt Helsingin kaupungin omistuksessa olevan Outamon kiinteistön luon-
toarvoja sekä kerännyt yhteen erilaisia aluetta koskevia viranomaistietoja. Alla on yhteenveto 
selvitysten tuloksista. 

Outamon luontoarvot

1. Jo rauhoitettu pähkinäpensaslehto

Outamon Toivoniemen kiinteistön alueella on Uudenmaan Ympäristökeskuksen päätöksellä 
10.5.2005 tehty rajauspäätös suojellun luontotyypin pähkinäpensaan suojelemiseksi (Liite 2). 
Suojellun Myllylammen pähkinäpensaslehdon pinta-ala on noin 4 hehtaaria, ja se sijaitsee Toivo-
niemen kiinteistön luoteisosassa, Karkalintien pohjoispuolella. On hienoa huomata, että Helsin-
gin kaupunki edisti jo 2000 -luvun alussa pähkinälehtojen suojelua Lohjalla. Helsinki oli tavallaan 
täällä suojeltujen luontotyyppien rauhoituksen toteuttajien edelläkävijä.

2. Natura 2000 -ohjelman kohteet

Outamon Toivoniemen kiinteistön alueella on Natura 2000 -verkostoon kuuluvia (Lohjanjärven 
alueet) alueita (Liite 3). Niistä yllä mainittu Myllylammen pähkinäpensaslehto on jo suojeltu, mut-
ta siitä on vielä Porsaslammen ja Varolanlahden välinen kallioinen metsäalue suojelematta. Natu-

mailto:helsinki.kirjaamo@hel.fi
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ra kohteen kuvauksessa Outamosta sanotaan: "Outamossa on Porsaslammen ja Varolanlahden 
rannoilla laaja metsäinen kallioalue, jolla on useita korkeita huippuja. Porsaslammen ja Varolanlah-
den välisellä kallionalusrinteellä kasvaa isoja haapoja, joiden on havaittu toimivan erityisesti suojel-
tavan, uhanalaisen liito-oravan elinympäristönä. Porsaslammen rantakalliot ovat amfiboliittia, 
muutoin kalliot ovat hapanta gneissiä. Kallioseinämillä on paikoin hieman kalkkivaikutusta. Kallioil-
la on edustavaa kallioniittykasvillisuutta mm. kangasajuruoho, isomaksaruoho, karvakiviyrtti, hau-
rasloikko ja haisukurjenpolvi. Sammallajistossa on uhanalaisia lajeja mm. haprakarvesammal ja iso-
karvesammal. Outamon kallioilla on useita rauhoitetun uhanalaisen perhosen elinpaikkoja."

3. Uusimaa 2050 kohteet

Uusimaa 2050 kaavassa (Liite 4) Outamon kallioisen metsäalueen ydinosalla on suojelualuevarus 
eli alueelle on tavoitteena perustaa luonnonsuojelulain mukainen luonnonsuojelualue. Kaavan 
suojelualuemerkintä kattaa Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvan alueen, Uudenmaan liiton luonto-
selvityksessä arvokkaaksi todetun kallioalueen eteläisen rantaosan ja osan keskistä sisäkalliota. 
Luontoselvityksessä vähintään maakunnallisesti arvokkaaksi todettu luontoalue on jonkin verran
laajempi kuin kaavaan päätynyt suojeluvaraus, mikä antaa perusteita tarkastella hieman kaavava-
rausta laajempaakin suojeluvaihtoehtoa koulukodin toiminnan turvaaminen huomioiden. 

Luontoselvityksessä (Liite 5) todetaan, että valtaosan kohteesta muodostaa laaja, mesotrofinen 
kallioalue, jossa on edustavaa putkilokasvi-, jäkälä- ja sammallajistoa. Kohteen eteläosa on ollut 
useita vuosikymmeniä kaiken metsätalouden ulkopuolella. Alue on pinta-alan, biotooppivalikoi-
man sekä rakentamattoman rantaviivan pituuden perusteella valtakunnallisen arvoluokan koh-
de. Outamon kallioilla on useita rauhoitetun uhanalaisen perhosen (lajitieto salainen) elinpaikko-
ja, monia uhanalaisia tai harvinaisia putkilokasvi-, jäkälä-, sammal- tai kääpälajeja. Lajisto on siis 
poikkeuksellisen arvokas ja monipuolinen. Esimerkkeinä lajistosta mainittakoon erittäin uhan-
alainen (EN) vuorimunkki, vaarantuneet (VU) kalliokeuhkojäkälä, haprakarvesammal ja isokarve-
sammal,  silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen (RT) kangasajuruoho, sillmälläpidet-
tävä rusokantokääpä, puutteellisesti tunnettuihin lajeihin (DD) luokiteltu jauherustojäkälä sekä 
luontoarvolajeihin kuuluvat kalliotuhkapensas, kalliotöppösammal, levykääpä ja ruostekääpä. 
Alueen arvoa lisää myös siellä oleva runsas lahopuuston määrä ja alueen sijainti muiden suojelu-
alueiden välittömässä läheisyydessä. 

4. Outamon Myllylammen – Pummimäen kallioalueet 

Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla -julkaisun (Liite 6) 
mukaan Toivoniemen kiinteistön Karkalintien pohjoispuolella sijaitsevat kallioalueet kuuluvat 
valtakunnallisesti arvokkaisiin kallioalueisiin. Etenkin Myllylammen itärannan kalliolla kasvaa eri-
tyisen arvokasta oligo-mesotrofista, monipuolista kasvilajistoa. Lajistoon kuuluu mm. haisukur-
jenpolvi, haurasloikko, isomaksaruoho, jäykkärölli, kalliohatikka, kalliokielo, kalliokohokki, liuska-
raunioinen, mäkiminttu, mäkitervakko, nuokkukohokki ja tummaraunioinen. Kallion sammallajis-
to on myös edustavaa. 

Valtakunnallisesti arvokkaana kallioalue on myös rauhoittamisen arvoinen, ja se rajoittuu jo suo-
jeltuun Myllylammen pähkinäpensaslehtoon. 
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5. Mäyräluolasto

Outamon alueella sijaitsee tiettävästi Karkalinniemen suurin ja vanhin käytössä oleva mäyrän pe-
säluolasto, jossa elelee satunnaisesti myös kettu ja supikoira (Liite 7. Valokuvia). Kyseinen pesi-
mäluolasto tulee myös suojella, jotta alueen mäyräkannan tulevaisuus voidaan turvata. Mäyrälle 
tulee taata pesimärauha.

Alue on myös puustoltaan arvokas, sillä siellä kasvaa runsaasti vanhoja ja todella suuria kuusia ja 
mäntyjä, joiden seassa on jonkin verran suuria koivuja. Suurimpien kuusten ympärysmitat (1,3 m 
korkeudelta) ovat yli 200 cm ja suurimpien mäntyjen yli 130 cm. Myös lahopuustoa on runsaasti. 

Luolaston alue rajoittuu naapurikiinteistön jo rauhoitettuun luonnonsuojelualueeseen. Luolasto 
kuuluu yllä esitetyn kohdan 4 Outamon Myllylammen kallioalueen rajaukseen. Alue on siis myös 
osa valtakunnallisesti arvokasta kallioaluetta. 

6. Porsaslammen rannan lehtoalue

Toivoniemen kiinteistöön kuuluva Porsaslammen ja Karkalintien välinen ranta-alue on myös 
luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokasta ranta- ja pähkinäpensaslehtoa (Liite 8). Alue on 
puustoltaan vaihtelevaa. Sen itä- ja länsiosassa on runsaasti (20-30 kpl) suuria haapoja, jonka 
seassa pähkinäpensaita. Keskellä on kuusivoittoinen kalliokumpare, jossa kasvaa yksittäisiä hie-
noja suuria mäntyjä. Ranta-alueella on kapealti tervaleppiä. Erikoisuutena on kookas sammalpeit-
teinen tervaleppävanhus. Lehdossa on myös runsaasti lahopuustoa. Alueen rajalla virtaa Mylly-
lammesta laskeva puro, joka lisää kohteen monimuotoisuutta. Lehdon läpi kulkee voimalinja, 
joka tultaneen maakaapeloimaan jatkossa. 

Porsaslammen lehtoalueesta on jo osa naapurikiinteistön alueelta jo rauhoitettu. Lisäksi se ra-
joittuu saumattomasti jo perustettuun Outamon Myllylammen pähkinäpensaslehtoon. Porsas-
lammen lehtoalue saataisiin näin kokonaan suojeltua. Se lisää alueen monimuotoisuutta, laajen-
taa pähkinäpensaslehtoa sekä on osa Karkalinniemen alueen arvokasta luonnon monimuotoi-
suuskeskusta. 

ESITYS LUONNONSUOJELUALUEIDEN PERUSTAMISEKSI

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys esittää yllä esitetyin perusteluin, että Helsingin kaupunki rau-
hoittaisi omistamansa Toivoniemen (444-436-1-50) kiinteistöllä sijaitsevat aluekokonaisuudet 
luonnonsuojelulain mukaisiksi luonnonsuojelualueiksi: 

1. Uudenmaan 2050 kaavassa luonnonsuojelualueeksi osoitettu alue, joka sisältää myös
Natura 2000 -ohjelmaan kuuluvat kohteet (harkintaan myös luontoselvityksessä ar-
vokkaaksi todetut laajennusosat). 

2. Porsaslammen rannan lehdon ja Myllylammen itäpuolella sijaitsevan kallioalueen 
mäyräluolastoineen (sisältäen ko. kiinteistön koko Karkalintien pohjoispuolella ole-
vat alueet) 
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Lopuksi haluamme korostaa, että kyseisillä rauhoituspäätöksillä saataisiin muodostettua yksi 
Lohjan laajimmista yhtenäisistä luonnonsuojelualueiden verkostoista Karkalinniemen tyviosaan. 
Tällä toimenpiteellä olisi huomattava merkitys alueen luonnon monimuotoisuuden turvaamises-
sa ja luontokadon torjumisessa. Lähes kaikki Karkalinniemen jo perustetut luonnonsuojelualueet 
ovat yksityisten maanomistajien vapaaehtoisesti perustamia luonnonsuojelualueita. Toivomme, 
että Helsingin kaupunki liittyy mukaan heidän joukkoonsa. 

Pyydämme myös, että voimme saada tietoa asian etenemisestä kaupungin käsittelyssä.

Helsingissä 21.6.2022

Antti Halkka
puheenjohtaja, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
antti.halkka@sll.fi / puh. 050 3082795

Emilia Pippola
järjestösihteeri, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
emilia.pippola@sll.fi / puh. 050 3011633

Lisätietoja itse kohteista antaa Lohjan Seudun Ympäristöyhdistyksen hallituksen jäsen Risto 
Murto: risto.murto@dnainternet.net / puh. 044 2016070
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LIITE 1, LIITE 3 JA LIITE 4.  KARTTOJA  OUTAMON RAUHOITUSESITYKSEEN 

Liite 1 ja Liite 3. 

 

Outamon Toivoniemen kiinteistön eteläosa. Punaisella kiinteistön alue, vihreällä Natura 2000 -ohjelman 

kohde 

 

Outamon Toivoniemen kiinteistön pohjoisosa. Punaisella kiinteistön alue, vihreällä Natura 2000 -ohjelman 

kohde, joka sisältää myös Myllylammen suojellun pähkinäpensalehdon 

 

 

Outamon Toivoniemen kiinteistön keskiosa. Punaisella kiinteistön alue, Porsaslammen rantalehto 



 

Outamon Toivoniemen kiinteistön alue. Harmaalla valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet 

 

Karkalinniemen tyviosa. Vihreällä jo perustettuja luonnonsuojelualueita. Näkyy luonnonsuojeluverkoston 

laajuus. 

Yllä esiteltyjen  karttojen lähde Lohjan karttapalvelu 4.4.2022: 

https://karttapalvelu.lohja.fi/?setlanguage=fi# 

Liite 4. Kuvakaappaus Uusimaa 2050 kaavasta. 

 

Kuvakaappaus Uusimaa 2050 kaavasta. Sivivihreällä luonnonsuojelumerkintä. Tarkemmin: 

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25023/Kartta_Lansi-Uudenmaan_vaihemaakuntakaava.pdf 

 

https://karttapalvelu.lohja.fi/?setlanguage=fi
https://www.uudenmaanliitto.fi/files/25023/Kartta_Lansi-Uudenmaan_vaihemaakuntakaava.pdf












 

  

 

  









 




 

      

      
       

      

 



  
 







 


     


 
    
   
   

 

 







 

  

 

  







 








 


     


 

 
        
     

  



  


    





  


 
    
   
   

 

 







 

  

 

  


































  











  





 
    
   
   

 

 







 

  

 

  








           
       


 




       




       


    







 

















 
    
   
   

 

 







 

  

 

  











   





   




 

 


 



      











  



 
     





 
    
   
   

 

 







LIITE 5. TEKSTIKOPIO TEOKSESTA:  Uusimaa-kaava 2050, LUONTOSELVITYSKOHTEIDEN 
MAAKUNNALLINEN ARVO 

Koosteraportti , Uudenmaan liiton julkaisuja E 217 – 2019, Päivitetty 10.9.2019

J 3. Outamon kalliot ja lehdot, Lohja (137,8 ha) 

Luontotieto Maastoselvitys 2018 Kommentteja Outamon kallioalueen luontoarvoista (Savola 2018a) Timo 
Nuorasen valokuvat kohteelta 2017 Lohjanjärven alueet (FI0100036) -Natura-tietolomake 
(Ympäristöhallinto 2013a) Luonnon ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Uudellamaalla 
(Husa & Teeriaho 2004) Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannan havainnot (Ympäristöhallinto 2018b) 
Uudenmaan ekologiset verkostot Zonation-analyysien perusteella (Jalkanen ym. 2018) Tiedot Natura-
alueista sekä yksityismaiden ja valtion maiden luonnonsuojelualueista (Ympäristöhallinto 2018a) Pinta-
alojen arviointi ja ilmakuvatarkastelu Maanmittauslaitoksen kartta-aineistojen perusteella Arvioinnissa 
käytetyt LAKU-kriteerit Yleiset kriteerit Koko- ja laatukriteeri 

Valtaosan kohteesta muodostaa laaja, mesotrofinen kallioalue, jossa on edustavaa putkilokasvi-, jäkälä- ja 
sammallajistoa. Kohteen eteläosa on ollut useita vuosikymmeniä kaiken metsätalouden ulkopuolella. 
Kohteen eteläosa on pinta-alan, biotooppivalikoiman sekä rakentamattoman rantaviivan pituuden 
perusteella valtakunnallisen arvoluokan kohde (Savola 2018a). Yleisten kriteerien mukaan ”luontotyyppien 
edustavuus lisää alueen arvoa” ja ”Luontotyyppiesiintymän laajuus lisää alueen arvoa”. Sijaintikriteerit 
(kuuluminen maakunnallisen tason ekologiseen verkostoon, eri luontotyyppien yhdistyminen ja läheinen 
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin) Kohde on osa Lohjanjärven pohjoispuolen laajaa ekologista 
verkostokokonaisuutta sekä sijoittuu maakunnallisen ekoverkoston ydinalueelle (Uudenmaan Zonation-
priorisoinnin parhaaseen 20 %:iin kuuluvat kohteet, joiden pinta-ala on yli 50 ha) ja maakunnallisen 
ekologisen käytävän välittömään läheisyyteen (Jalkanen ym. 2018). Sijainti ekoverkoston ydinalueella, 
maakunnallisella ekologisella käytävällä tai niiden välittömässä läheisyydessä vaikuttaa maakunnalliseen 
arvoon ja voi nostaa kohteen maakunnallisesti arvokkaaksi tapauksissa, joissa kohde on lähes 
luontotyyppikriteerin mukainen. Kohde sisältää hyvin monipuolisen valikoiman kaikkia Länsi-uudenmaan 
perusmetsätyyppejä: lehtomaisia, tuoreita ja kuivahkoja kankaita, kitumaan kallioita, keski- ja 
runsasravinteisia tuoreita lehtoja, kosteita lehtoja (länsiosassa). Lisäksi alueella on ainakin kolme 
luonnontilaista noroa sekä useita pieniä kartalle merkitsemättömiä korpia (kangaskorpia tai ruoho- ja 
heinäkorpia) (Savola 2018a). Vaikka kaikki kohteen osa-alueet eivät yksin täyttäisi luontotyyppi- tai 
yhdistelmäkriteerejä, mutta jos ne ovat kuitenkin muuten edustavia, ne voivat olla yleisen kriteerin 
”kuuluminen suurempaan, erilaisten luontotyyppien muodostamaan yhdistelmään lisää luontotyypin 
esiintymän arvoa” ansiosta maakunnallisesti arvokkaita. Valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet jatkuvat 
kohteen ympärillä, ja kohteen lähiympäristössä on useita luonnonsuojelualueita ja Lohjanjärven Natura-
alueen muita osa-alueita, joissa on samankaltaisia elinympäristöjä. Tällöin täyttyy yleinen kriteeri ”läheinen 
sijainti muihin saman luontotyypin esiintymiin nähden lisää yksittäisen esiintymän arvoa”. Ympäröivien 
arvoalueiden metsät ja suot ovat myös läheisesti kytkeytyneet kohteeseen, mikä vaikuttaa 
yhdistelmäkriteerien käyttöön arvioinnissa. Lajistokriteerit (lajien uhanalaisuus ja maakunnallinen 
harvinaisuus sekä lajien indikaattoriarvo) Outamon kallioilla on useita rauhoitetun uhanalaisen perhosen 
elinpaikkoja (Ympäristöhallinto 2013a). Porslammen-Varolahden kallioalueen putkilokasvilajistoon kuuluvat 
mm. vaarantunut (VU) vuorimunkki (Jasione montana), silmälläpidettävä (NT) ja alueellisesti uhanalainen 
(RT) kangasajuruoho sekä hina (Danthonia decumbens), kalliotuhkapensas (Cotoneaster scandinavicus), 
kalliokohokki (Silene rupestris), Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo 202 
ketokeltto (Crepis tectorum), lituruoho (Arabidopsis thaliana), liuska- ja tummaraunioinen (Asplenium 
septentrionale, A. trichomanes), mäkikuisma (Hypericum perforatum) ja pensaikkotatar (Fallopia 



dumetorum) (Husa & Teeriaho 2004). Myllylammen länsipuolen kallioilla on tavattu vaarantunut 
koivuhuhmarjäkälä (Sclerophora peronella) ja silmälläpidettävä saarnenpistejäkälä (Acrocordia gemmata) 
(Ympäristöhallinto 2018b). Harvinaisista sammalista kohteen kalliolla kasvavat mm. haprakarvesammal 
(Frullania fragilifolia), isokarvesammal (F. tamarisci), kalliotöppösammal (Cnestrum schisti), ketjusammal 
(Lejeunea cavifolia), isoruostesammal (Anomodon viticulosus), runkokarvesammal (Frullania dilatate) ja 
yleisistä ravinteisuutta ilmentävistä sammalista mm. kalkkikiertosammal (Tortella tortuosa), 
kiiltoomenasammal (Bartramia ithyphylla), kivikutrisammal (Homalothecium sericeum), norkkusammal 
(Antitrichia curtipendula), oravisammal (Leucodon sciuroides), rotanhäntäsammal (Isothecium 
alopecuroides) ja viuhkasammal (Homalia trichomanoides). Lähes kaikki edellä mainitut sammallajit 
ilmentävät kasvupaikallaan luontoarvoja (Sammaltyöryhmä 2017). Harvinaista jäkälistä alueelta esiintyy 
vaarantunut kalliokeuhkojäkälä (Lobaria scrobiculata) sekä jauherustojäkälä (Ramalina pollinaria), 
kalliohyytelöjäkälä (Collema flaccidum), kääpiötinajäkälä (Leprocaulon sp.) ja paasikultajäkälä (Blastenia 
crenularia). Kallion aluslehdoissa tai hikevissä männiköissä kasvaa myös vaateliasta lajistoa mm. 
alueellisesti uhanalaista ja rauhoitettua salassa pidettävää lajia, hietaorvokkia (Viola rupestris), 
lehtokuusamaa (Lonicera xylosteum), lehto-orvokkia (Viola mirabilis), mustakonnanmarjaa (Actaea spicata), 
mäkiminttua (Satureja vulgaris), näsiää (Daphne mezereum), kotkansiipeä (Matteuccia struthiopteris), 
lehtopalsamia (Impatiens noli-tangere), lehmusta (Tilia cordata) ja pähkinäpensaita (Corylus avellana). 
(Husa & Teeriaho 2004, Ympäristöhallinto 2013a) Lehdoissa lajistollisten erityispiirteiden on katsottu 
määrittelevän hyvin paljon lehdon arvoa. Lehtoja on siis syytä arvottaa luontotyyppikriteerien lisäksi paljolti 
lajiston ts. yleisten lajistokriteerien perusteella (Salminen & Aalto 2012). Kohteelta on havaintoja myös 
huomionarvoisista kääpälajeista: silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen rusokantokääpä (Fomitopsis 
rosea), luontoarvolaji levykääpä (Phellinus laevigatus) ja alueellisesti uhanalainen ruostekääpä (P. 
ferrugineofuscus) (Savola 2018a). Yleisen lajistokriteerin mukaan ”Luonnonympäristöt, joissa on 
valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten lajien populaatioita, ovat maakunnallisesti arvokkaita.” 
Kohteelta on havaintoja salassa pidettävästä lajista vuodelta 2017. Lajilla on erityistä indikaattoriarvoa, ja 
se toimii perusteena maakunnallisesti arvokkaiden alueiden valintaan. Maastoselvityksessä vuonna 2018 
havaittiin kallioilla silmälläpidettävää kissankäpälää (Antennaria dioica). Luontotyyppi- ja 
yhdistelmäkriteerit Metsät Porslammen-Varolahden kallioiden alueella on Savolan (2018a) mukaan kolme 
luonnonsuojelulain 29 §:n mukaista pähkinäpensaslehtoa, jotka täyttävät myös luontotyyppikriteerin 
”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl 
hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Kohteen eteläosassa peruskartalla kalliomaaksi 
merkitystä alueesta yli puolet on todellisuudessa kallioista kuivahkoa, vähäisemmässä määrin kuivahkoa 
kangasta ja alle puolet kitumaan kalliota (Savola 2018a). Kallioiden puusto on luonnontilaisen kaltaista 
sisältäen eri-ikäistä puuta ja paikoin myös yksittäisiä vanhempia mäntyjä (Savola 2018a, Timo Nuorasen 
valokuvat kohteelta 2017). Eteläosan kalliometsät täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään 
maakunnallisesti arvokkaiden kallioalueiden luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” ja osin 
myös luontotyyppikriteerin ”luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, kalkkivaikutteisten kallioiden 
metsät”. Kohteen eteläosan kangas- ja lehtometsät ovat (Savolan 2018a) mukaan puustoltaan varttuneita 
tai vanhapuustoisia. Pääosa on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia. Muslahden pohjoisrannalla on pari 
hehtaaria vanhoille maatalousmaille luontaisesti kehittyneitä, valtapuustoltaan noin 50-vuotiaita 
sekapuustoisia ja kuusivaltaisia lehtoja, jotka täyttävät pääosin METSO-ohjelman luokan II valintaperusteet. 
Kangas- ja lehtometsien lahopuumäärät kohteen eteläosan metsissä vaihtelevat suuresti. Keskimäärin 
lahopuuta on arviolta noin 10 m3 /ha. Ehkä noin kolmasosassa metsistä lahopuuta on noin 3–5 m3 /ha, 
kolmasosassa 5–10 Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo 203 m3 /ha ja 
kolmasosassa 10–20 m3 /ha. Paikoin lahopuuta on arviolta jopa 20–30 m3 /ha. (Savola 2018a) Teoriassa 
kohteella voisivat siis täyttyä luontotyyppikriteerit ”vähintään 5 ha laajuiset, varttuneet tai sitä vanhemmat, 
tuoreet tai lehtomaiset kankaat, joissa on vähintään kahteen lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta 
yhteensä yli 10 m³/ha sisältäen läpimitaltaan yli 20 cm lahopuita” ja ” vähintään 2 ha laajuiset, varttuneet 



tai sitä vanhemmat lehdot, joissa on kahteen eri lahoasteluokkaan kuuluvaa lahopuuta yhteensä yli 10 
m³/ha sisältäen läpimitaltaan vähintään 20 cm lahopuita”, mutta lahopuun jakautumisesta eri metsiköiden 
ja metsätyyppikuvioiden välillä ei ole tarkempaa tietoa. Luonnontilaisen kaltaiset metsät täyttävät kuitenkin 
yhdistelmäkriteerit ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet, 
luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” ja/tai ”vähintään maakunnallisesti arvokkaiden 
kallioalueiden jyrkänteisiin suoraan rajautuvat, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät”. 
Kohteen eteläosassa on myös vanhojen harvennusten takia tasarakenteisempia metsikkökuvioita (Savola 
2018a), joita ei välttämättä voi lukea luonnontilaisen kaltaisiksi. Savolan (2018a) mukaan luonnontilaltaan 
heikentyneitä alueita kohteella ovat lisäksi keskiosan auki kaivetun ojan ympäristö, itäpään voimalinjan 
alusta sekä sen itäpuolelle aidattu pieni (0,5 ha) Paintball-rata. Lisäksi alueen keskellä olevalle talolle 
tulevan tien varressa on vanhaa metsittynyttä maatalousmaata palautettu laitumeksi. Talon ja tien 
ympäristön ilmakuvassa avoimena näkyvää aluetta voidaan rajata maakunnallisesti arvokkaan kohteen 
ulkopuolelle, mutta muuten luonnontilaltaan heikentyneet kuviot ovat ilmeisen pienialaisia ja/tai sijaitsevat 
kohteen keskellä niin, että niiden rajaaminen ulkopuolelle on epätarkoituksenmukaista. Vuoden 2018 
maastoselvityksen alue on merkittäviltä osin käsiteltyä talousmetsää, jossa ei täyty yksikään metsien 
luontotyyppi- tai yhdistelmäkriteeri. Maastoselvityksessä todettiin, että kohteen rajaukseen sisältyvä 
Myllylammen pähkinäpensaslehdon luonnonsuojelualue on erittäin edustava, ja täyttää 
luontotyyppikriteerit ”vähintään 5 ha laajuiset, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset, 
runsaslehtipuustoiset, varttuneet tai sitä vanhemmat metsät, joissa on lahoa lehtipuuta yli 5 m³/ha” ja 
”pähkinälehdot eli lehdot, joissa kasvaa vähintään 2 m korkeita tai leveitä pähkinäpensaita vähintään 20 kpl 
hehtaarilla yhtenä tai useampana lähekkäisenä ryhmänä”. Maastoselvityksen alueella on myös 
luonnontilaisen kaltaista kalliometsää, joka rajautuu maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin tämän 
selvityksen kohteella sekä läheisillä suojelualueilla ja täyttää siten yhdistelmäkriteerin ”vähintään 
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset 
kalliometsät”. Vuoden 2018 maastoselvityksen perusteella Myllylammen itäpuoliset metsäalueet ovat 
monimuotoisia. Siellä on mm. pienialainen noron halkoma lehtopainanne, jossa kasvaa pähkinäpensasta. 
Pähkinäpensaiden lukumäärä ei täytä pähkinäpensaslehdoille asetettua lukumäärää ja pienialaisuutensa 
vuoksi se ei täytä myöskään lehdoille asetettuja kokokriteerejä. Itäpuolisilla alueilla on myös lehtomaista 
kangasmetsää sekä pienialaisia korpipainanteita. Paikoin siellä on lahopuuta runsaasti. Kuitenkin nämäkin 
kuviot jäävät pienialaisiksi kriteereihin nähden. Ne voidaan kuitenkin rajata osaksi maakunnallisesti 
arvokasta kohdetta osittain yhdistelmäkriteerin ” vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin läheisesti 
kytkeytyneet, luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät” perusteella ja osin osana eri 
luontotyyppien muodostamaa yhdistelmää (yleinen sijaintikriteeri). Myllylammen itäpuoliset metsät myös 
yhdistävät kohteen pohjoispuoliset Natura- ja luonnonsuojelualueet kohderajaukseen sisältyviin 
suojelualueisiin. Suot Kohteen pienet korvet täyttävät yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti 
arvokkaisiin metsiin läheisesti kytkeytyneet luonnontilaiset, luonnontilaisen kaltaiset tai 
ennallistamiskelpoisuudeltaan vähintään kohtalaiset korvet”. Kalliot Valtaosan kohteesta muodostaa 
valtakunnallisesti arvokkaat kallioalueet Porslammen-Varolahden kalliot (arvoluokka 4 ’arvokas kallioalue’) 
ja Outamon Myllylampi-Pumminmäki (arvoluokka 3 ’hyvin arvokas Uusimaa-kaava 2050 – 
Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo 204 kallioalue’). Ensiksi mainitun kallioalueen lajisto on 
mesotrofista ja paikoin on nähtävissä myös kalkkivaikutusta. Alueella on myös edustavaa 
kallioketokasvillisuutta. (Husa & Teeriaho 2004) Myllylammen ja Pumminmäen muodostama 
kallioselänteiden alue on luonnonarvoiltaan ja maisemiltaan hyvin arvokas. Myllylammen eteläpään 
kallioissa esiintyy hienorakeista diopsidiamfiboliittia, jonka ravinteisuuden vaikutus näkyy selvästi alueen 
kasvillisuudessa (Husa & Teeriaho 2004). Kallioalueet täyttävät luontotyyppikriteerit 
”kalliokasvillisuudeltaan hyvin edustavat ja monipuoliset kalliot” ja ”kalkkikiveä tai voimakkaasti emäksisiä 
kivilajeja sisältävät kalliot, kivikot tai hylätyt louhokset”. Monet kohteen jyrkänteistä ovat vaikuttavia 
(Savola 2018a). Myllylammen itärannan jyrkänne on noin 20 metriä korkea viistojyrkänteinen ja melko 



rikkonainen silokallioseinämä (Husa & Teeriaho 2004). Kalliometsät maastoselvityksessä vuonna 2018 
tarkastetulla osalla Myllylammen ja Punmminmäen kallioalueesta ovat kärsineet hakkuista ja ovat pääosin 
hyvin epäluonnontilaisia. Ympäristöhallinnon Hertta-tietokannassa (2018b) ei ole tältä osalta juurikaan 
huomionarvoisia lajihavaintoja, minkä vuoksi kallioalue jätetään maakunnallisesti arvokkaan kohteen 
rajauksen ulkopuolelle. Vesiluonto Kohteella on luonnontilaisia tai sen kaltaisia noroja (Maastoselvitys 
2018, Savola 2018a), jotka täyttävät yhdistelmäkriteerin suurimmaksi osaksi perkaamattomat, vähintään 
maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin, kallioihin tai soihin rajautuvat virtavesiosuudet”. Myllylammen 
laskupuroa on osin suoristettu ja se kulkee tien ali putkessa. Se on kuitenkin osin luonnontilaisen kaltainen, 
ja täyttää yhdistelmäkriteerin ”vähintään maakunnallisesti arvokkaisiin metsiin molemmilta puolilta 
suoraan rajautuvat virtavesiosuudet”. Myllylampi voidaan kokonsa puolesta luokitella pieneksi järveksi (vrt. 
vesilain ja metsälain pienveden määritelmä). Sen lounaisrannalla on mökkejä, mutta se täyttää kuitenkin 
yhdistelmäkriteerin ”metsä- tai suoympäristössä sijaitsevat järvet, joiden rantaviivasta vähintään 75 % on 
säilynyt rakentamatta, ja joiden ympäristö on 50 m etäisyydellä rannasta suurimmaksi osaksi ojittamaton”. 
Tulos Kohde on lajistollisesti sekä useiden luontotyyppi- ja yhdistelmäkriteerien perusteella 
maakunnallisesti arvokas. Lisäarvoa tuo kuuluminen maakunnalliseen ekologiseen verkostoon. 
Epäluonnontilaista käsiteltyä talousmetsää sekä tien ja asuinrakennuksen ympäristöä voidaan rajata 
kohteen ulkopuolelle. Epävarmuudet & lisäselvitystarpeet Epävarmuutta tai lisäselvitystarpeita ei ole. 

Uusimaa-kaava 2050 – Luontoselvityskohteiden maakunnallinen arvo. Koosteraportti. (uudenmaanliitto.fi)

Selvitykset - Uudenmaan liitto

https://www.uudenmaanliitto.fi/files/23400/Luontoselvityskohteiden_maakunnallinen_arvo.pdf
https://www.uudenmaanliitto.fi/aluesuunnittelu/uusimaa-kaava_2050/selvitykset#alku


LIITE 7. VALOKUVIA OUTAMON MÄYRÄLUOLASTOSTA
4.4.2022

Luolaston kulkuaukkoja ja kumpareita

Luolaston järeitä puita. Isoja mäntyjä yli 50 kpl ja isoja kuusia mäntyjä enemmän. Suurimmat kuuset yli 
200 cm ympärysmitaltaan ja männyt yli 180 cm ympärysmitaltaan rinnankorkeudelta 1,3 m. 



LIITE 8. VALOKUVIA PORSASLAMMEN RANNAN LEHTOALUEESTA

Itäosan suuria haapoja

Porsaslammen länsiosan sekapuustoa ja tervaleppävanhus
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Kunnan jäsenen aloite luonnonsuojelualueen perustamisesta Ou-
tamon lastenkodin kiinteistön alueelle

HEL 2022-008381 T 11 01 04

Hyvä Helsingin luonnonsuojeluyhdistys, kiitos aloitteestanne! Emme 
ole valitettavasti vielä ehtineet käsitellä sitä, sillä ympäristöpalveluissa 
työskennellään luonnonsuojelualueiden perustamisesitysten parissa, 
jotta saavutamme kaupunkistrategiassa sovitun mukaisesti viiden luon-
nonsuojelualueen perustamisen vuodessa. Ympäristöpalveluista kerrot-
tiin, että Outamon alueet ovat hienoja ja valtakunnallisesti arvokkaita, ja 
niiden suojelua kannatetaan. Valmistelu täytyy kuitenkin tehdä huolella, 
erityisesti kun kyseessä on toisen kunnan alueella sijaitseva kohde. 
Ympäristöpalvelut on käynnistänyt Outamon arvioinnin ja tähtäävät sii-
hen, että arvio olisi valmis helmikuun loppuun mennessä, jonka jälkeen 
olemme teihin yhteydessä.

Hyvää loppuvuotta ja ollaan ensi keväänä taas yhteyksissä!

Lisätiedot
Anna Villeneuve, erityisasiantuntija, puhelin: 310 36045

anna.villeneuve(a)hel.fi

Apulaispormestari
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Anni Sinnemäki
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Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu.




