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§ 42
Valtuutettu Saana Rossin aloite luonnonkasvien lisäämisestä puis-
toihin ja istutuksiin

HEL 2022-008458 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunginvaltuusto katsoi aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Saana Rossin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Lausuntoehdotus

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Saana Rossi ja 27 muuta valtuutettua esittävät aloittees-
saan, että Helsingin istutuksissa, puistoissa ja viheralueilla lisätään 
monivuotisten luonnonkasvien ja pölyttäjille hyödyllisten yksivuotisten 
kukkivien luonnonvaraisten kasvien osuutta. Samalla pyritään paran-
tamaan vaarantuneiden kotoperäisten kasvilajien ja rannikkokasvilli-
suuden tilannetta. Lisäksi esitetään koulutuksen lisäämistä puistojen 
hoidosta vastaaville luonnonkasveista ja luonnon monimuotoisuuden 
tukemisen keinoista rakennetuilla viheralueilla. 

Luonnonkasvien käytön lisääminen puistoissa ja viheralueilla on kanna-
tettavaa. Keskeisenä työkaluna toimivat päivitetyt kasvien käytön lin-
jaukset, jotka ohjaavat rakennetun ympäristön kasvisuunnittelua ja 
kasvien käyttöä. Linjausten pääsisältö on päivitetty sähköiseen muo-
toon kaikkien saataville Helsingin Kaupunkikasvioppaaseen (kaupunki-
kasviopas.hel.fi) ja Helsingin kaupunkitilaohjeen kasvillisuutta käsittele-
viin kasviohjeisiin ja -kortteihin (kaupunkitilaohje.hel.fi). Luonnon moni-
muotoisuuden edistäminen oli keskeisessä asemassa päivitystyössä ja 
teemasta on laadittu uusi ohjekortti ”Viheralueiden monipuolistaminen 
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lisää luonnon monimuotoisuutta”. Useissa kasvillisuuskortissa koroste-
taan luonnonkasvien käytön ja säilymisen merkittävyyttä monimuotoi-
suuden lisäämisessä. 

Kaupunkikasviopas on kasvisuunnittelun työkalupakki, jota käytetään 
valittaessa kasveja viheralueille. Oppaassa on lajivalintasuosituksia se-
kä suositeltavat taimikoot julkisen kaupunkitilan eli puistojen, torien, 
aukioiden, katujen, teiden ja muiden rakennettujen viheralueiden kasvi-
valintoihin. 

Rakennetun ympäristön monipuolinen kasvien käyttö puskuroi ilmas-
tonmuutoksen aiheuttamia haittavaikutuksia viheralueilla. Helsingin 
luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan 2021–
2028 (LUMO-ohjelma, Kylk 20.4.2021 § 193) on kirjattu useita luon-
nonkasvien käyttöä koskevia toimenpiteitä.

Ohjeistusta ja koulutusta luonnonkasvien tunnistamiseen, käyttöön ja 
kunnossapitoon tarvitaan. LUMO-ohjelmaan on kirjattu suunnittelijoille 
ja luonnonhoitajille suunnattu koulutukseen liittyvä toimenpide, jonka 
tavoitteena on lisätä tietämystä luonnon monimuotoisuuden huomioimi-
sesta kaupungissa. Kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut 
järjesti keväällä 2022 koulutuksen hyönteisystävällisestä viheralueiden 
kunnossapidosta Staran luonnon- ja viheralueiden hoitajille. Tilaisuu-
dessa tuotiin esiin erilaisten kaupunkibiotooppien merkitys hyönteisille 
ja niiden hoitoon liittyviä käytännön vinkkejä ja ohjeita.

Asiasta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on 
lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 ja 4 momentin mukaan kaupungin-
hallitus vastaa aloitteeseen, jonka on allekirjoittanut vähintään 25 val-
tuutettua, ja esittää sen kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Liitteet

1 Valtuutettu Saana Rossin aloite

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano
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Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 30.01.2023 § 55

HEL 2022-008458 T 00 00 03

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Timo Lindén, kaupunginsihteeri, puhelin: 310 36550

timo.linden(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 04.10.2022 § 542

HEL 2022-008458 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupungin puistojen istutuksissa 
ja viheralueilla lisätään monivuotisten luonnonkasvien ja pölyttäjille 
hyödyllisten yksivuotisten kukkivien luonnonvaraisten kasvien osuutta. 
Lisäksi esitetään koulutuksen lisäämistä puistojen hoidosta vastaaville 
luonnonkasveista ja luonnon monimuotoisuuden tukemisen keinoista 
rakennetuilla viheralueilla.

Kaupunki käyttää istutuksissaan sekä muualta tuotuja koristekasveja 
että kotimaisia luonnonkasveja. Kaupunkiympäristölautakunta kannat-
taa luonnonkasvien käytön lisäämistä puistoissa ja viheralueilla. Kes-
keisenä työkaluna tavoitteen edistämiseksi ovat vastikään päivitetyt 
kasvien käytön linjaukset, jotka ohjaavat rakennetun ympäristön kasvi-
suunnittelua ja kasvien käyttöä. Linjausten pääsisältö on päivitetty säh-
köiseen muotoon kaikkien saataville Helsingin Kaupunkikasvioppaa-
seen (kaupunkikasviopas.hel.fi) ja Helsingin kaupunkitilaohjeen kasvil-
lisuutta käsitteleviin kasviohjeisiin ja -kortteihin (kaupunkitilaohje.hel.fi). 

Mahdollisimman monipuolinen kasvien käyttö rakennetussa ympäris-
tössä puskuroi ilmastonmuutoksen aiheuttamia haittavaikutuksia vihe-
ralueilla. Istutettuun lajistoon tulisi siksi myös tulevaisuudessa sisältyä 
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monipuolinen valikoima sekä kotimaisia luonnonkasveja että viherra-
kentamisessa käytettäviä kasvilajeja ja -lajikkeita.

Kaupungin viheralueiden kunnossapidosta vastaavien kouluttamiseen 
tulee panostaa lähivuosien aikana. Vaihtuvien ulkopuolisten urakoitsi-
joiden käyttö tuo erityisiä haasteita osaamisen kehittämiseen, jolloin 
kouluttamisen päävastuu on rakennukset ja yleiset alueet -palvelulla.

Kaupunkikasviopas ja Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti ohjaavat kasvien käyttöä ra-
kennetuilla viheralueilla Helsingissä

Helsingin Kaupunkikasviopas ja Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti muo-
dostavat yhdessä Helsingin julkisen kaupunkitilan suunnittelua ohjaa-
van parin. Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletti käsittelee kasvillisuutta kau-
punkitilassa, Kasviopas taas kasvilajistoa. 

Helsingin Kaupunkikasviopas on kasvisuunnittelun työkalupakki, joka 
toimii innoittajana ja ideoiden lähteenä valittaessa kasveja Helsingin vi-
heralueille. Kaupunkikasvioppaasta löytyy lajivalintasuosituksia sekä 
suositeltavat taimikoot julkisen kaupunkitilan eli puistojen, torien, au-
kioiden, katujen, teiden ja muiden rakennettujen viheralueiden kasviva-
lintoihin. 

Lajivalintasuositukset koskevat kaupunkipuita, pensaita, köynnöksiä, 
perennoja ja kukkasipuleita. Oppaan pääsisältö on Helsingissä hyväksi 
havaitut kasvilajit ja niiden suositellut käyttökohteet. Kasvisuosituksissa 
on runsaasti luonnonkasveja sekä perinteisiä ja uusia koristekasvilajeja 
ja -lajikkeita.

Lisäksi oppaassa listataan kasveja, joita ei käytetä. Haitallisia vieras-
kasveja koskeva osuus perustuu lainsäädäntöön ja siitä voi tarkistaa ne 
haitalliset vieraskasvit, joita ei istuteta tai kylvetä Helsinkiin. Kasvinter-
veysriskien hallitsemiseksi oppaassa on muutamia Helsingin omia käyt-
törajoituksia. Opas on tarkoitettu ensisijaisesti alan ammattilaisille, ra-
kennettujen viherympäristöjen suunnittelijoille ja suunnittelun tilaajille.

Päivitettyyn oppaaseen sisältyy suositeltavien kasvilajien ja -lajikkeiden 
hakutaulukoita niin puuvartisista, ruohovartisista kuin sipulikasveista. 
Taulukoiden lajisto koostuu sekä koristekasveista että Suomessa luon-
nonkasvina esiintyvistä lajeista. Lajilistoja täydentävät oppaan tiedot ja 
ohjeistukset eri aihekokonaisuuksista, joissa yhtenä merkittävänä tee-
mana on luonnon monimuotoisuuden edistäminen ja kotimaisten kasvi-
lajien käytön lisääminen. Oppaaseen on koottu erityisesti pölyttäjä-
hyönteisistä koostuva tietopaketti pölyttäjäystävällisistä kasvilajeista, 
niiden ominaispiirteistä sekä muista huomioitavista tekijöistä. 
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Kuten Kaupunkikasviopasta, myös Kaupunkitilaohjeen Kasvipaletin 
kasvillisuuskortteja on päivitetty. Luonnon monimuotoisuuden edistä-
minen on nostettu yhdeksi keskeiseksi aiheeksi päivitystyössä ja tee-
masta on laadittu uusi ohjekortti ”Viheralueiden monipuolistaminen li-
sää luonnon monimuotoisuutta”. Monissa kasvillisuuskorteissa koroste-
taan luonnonkasvien käytön ja säilymisen merkittävyyttä monimuotoi-
suuden lisäämisessä. Uusin Kasvipaletin päivitys julkaistaan 2022 lo-
kakuussa.  

Luonnonkasvien käytölle hyvät perusteet

Kotimaiset kasvit ovat sopeutuneet Suomen ilmastoon vuosituhansien 
aikana ja ovat siten ilmastollisesti kestäviä. Luonnonkasvit tarjoavat 
varman ravinnonlähteen, suojan ja joidenkin eliölajien kannalta koko-
naisen elinympäristön (puut) muille kotimaisille eliölajeille. Muualta ko-
toisin olevat kasvilajit saattavat myös tarjota suojaa ja ruokaa kaupun-
gin eliöstölle, mutta tutkimusta aiheesta on toistaiseksi niukasti.

Pohjoisessa ilmastossamme paikalliset kotimaiset puulajit ovat perin-
teisesti muodostaneet puistojen ja puutarhojen peruslajiston. Kotimais-
ten puulajien suosiminen puistojen istutuksissa on tärkein asia, jolla 
voidaan tukea kotimaisen eliölajiston menestymistä myös rakennetuis-
sa puistoissa. Luonnon monimuotoisuuden näkökulmasta erityisen hy-
viä puulajeja ovat tammi ja muut jalot lehtipuut, haapa, raita ja muut 
isot pajupuut, tervaleppä sekä kotimainen metsäkuusi. Suomessa 
esiintyviä jaloja lehtipuita, kuten metsätammea, metsävaahteraa, met-
sälehmusta, lehtosaarnea ja vuorijalavaa on suosittu puistoistutuksissa 
useiden vuosisatojen ajan. Näissä puissa elää lukuisia Suomessa har-
vinaisia ja uhanalaisia lajeja. Erityisen paljon niitä esiintyy metsätam-
mella. Helsingin kaupunkipuulinjauksen mukaisesti puistoissa kasva-
vien puiden annetaan kasvaa mahdollisimman pitkäikäisiksi. Ulkomais-
ta alkuperää olevia puulajeja on kuitenkin syytä istuttaa myös ilmas-
tonmuutoksen mukana tulevien kasvuolojen muutosten varalta ja mo-
nipuolisen kaupunkikuvan luomiseksi. Näiden lajien tai lajikkeiden va-
linnassa käytetään harkintaa. 

Perennaistutuksissa käytetään sekä luonnonkasveja että niin kutsuttuja 
puutarhaperennojen lajeja ja lajikkeita. Viime vuosien aikana yleisty-
neissä dynaamisissa perennaistutuksissa sekä hulevesi-istutuksissa 
suositaan erityisesti luonnonkasveja. Dynaamisten istutusten lajisto 
muodostuu kasvupaikalla menestyvistä puutarhakasveista ja luonnon-
kasveista, jotka on mielletty perinteisissä perennaistutuksissa rikkaruo-
hoiksi.

Tietyissä rakennettujen ympäristöjen kohteissa, kuten hulevesiaiheissa 
ja ranta-alueilla, luonnonkasvien käyttö on vähemmän riskialtista. Mo-
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net aiemmin yleiset koristekasvit, kuten kurtturuusu, jättipalsami ja pa-
juasteri, ovat osoittautuneet haitallisiksi. Ne pääsevät erityisesti vesistö-
jen varrella leviämään helposti veden mukana uusille kasvupaikoille. 
Kasvustojen rajoittaminen ja leviämisen estäminen on osoittautunut se-
kä hankalaksi että kalliiksi toteuttaa. Kotimaisissa rantojen luonnonkas-
veissa löytyy runsaasti näyttäviä ja käyttökelpoisia kasveja, joiden käyt-
töä suositellaan lisättäväksi.

Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toimintaohjelmaan 
2021 - 2028 (LUMO) on kirjattu useita luonnonkasvien käyttöä koskevia 
toimenpiteitä. Rakennetuissa ympäristöissä luonnonkasvien käyttö li-
sääntyy, kun nurmikoita muutetaan niityiksi (toimenpide 5.3) ja pinta-
maiden hyötykäyttöä lisätään (toimenpide 5.2). Kaupunkikasvioppaa-
seen on päivityksen yhteydessä lisätty ohjeita ja suosituksia tärkeim-
pien pölyttäjähyönteisten suosimista mesi- ja siitepölykasveista sekä 
puuvartisten että perennojen osalta (toimenpide 5.6). Oppaassa on li-
säksi tietoa lintujen ja muiden eläinten ravintokasveista mm. marjovista 
ja hedelmiä tuottavista puuvartisista kasveista (toimenpide 5.7). Uusien 
suositusten ja ohjeiden myötä luonnonkasvien käyttö tulee lisäänty-
mään myös rakennetussa ympäristössä sitä mukaa, kun uusia suunni-
telmia saadaan toteutukseen.

Luonnonkasvien käytön rajoitteet

Kotimaisessa lajistossamme on runsaasti kestäviä kasvilajeja rakennet-
tuihin ympäristöihin, mutta myös sellaisia, jotka eivät kestä kaupunkio-
loissa. Rakennetussa ympäristössä kasvien on sopeuduttava luonnon 
kasvupaikoista poikkeaviin ympäristöoloihin, kuten kovaan kulutuk-
seen, kaupunki-ilmaston tuomiin ääreviin, kuiviin ja märkiin oloihin, il-
mansaasteisiin ja epäpuhtauksiin sekä ravinnekuormitukseen.  

Luonnonkasvien runsaampaa käyttöä rajoittaa nykyinen saatavuus. 
Julkisiin istutuksiin tarvitaan usein isoja määriä taimia tai siemeniä. 
Luonnonkasveihin erikoistuneita taimien tai siementen tuottajia on 
Suomessa toistaiseksi vähän. Hyvin saatavilla oleva luonnonkasvien 
lajivalikoima on toistaiseksi melko suppea. Kaupunki on pyrkinyt tuo-
maan luonnonkasvien hankintaan liittyviä haasteita esille tuottajien 
suuntaan, jotta saatavuus tulevaisuudessa paranisi. Kaupungin vas-
tuulla on taata, että kaupungin istutuksiin hankitut ja käytetyt luonnon-
kasvien taimi- ja siemenkannat ovat todistetusti kotimaisia eikä ulko-
maisista kannoista kasvatettuja.

Koristekasvien käyttö kuuluu puistokulttuuriperintöömme, jota halutaan 
myös vaalia. Helsingin puutarha- ja puistokulttuuriperinnön keskiössä 
ovat eri aikakausina käytetyt kasvilajit ja -lajikkeet, joiden kasvattami-
nen historiallisesti merkittävissä aikakauden ympäristöissä on perustel-
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tua ja säilyttää elävää kulttuuriperintöämme. Siksi rakennetussa ympä-
ristössä suositaan sekä koristekasveja että luonnonkasveja.

Kausikasvien lajeista suurin osa koostuu muista kuin kotimaisista la-
jeista. Kausikasvi-istutuksissa tavoitteena on näyttävät, kauniit ja elä-
myksiä tuottavat kasvit ja istutuskokonaisuudet, jotka kestävät urbaa-
nissa ympäristössä. Kausikasvi-istutusten kukkivista kasveista monet 
houkuttelevat pölyttäjähyönteisiä ja tarjoavat lisäravintoa.

Ilmastonmuutos muuttaa kotimaisten kasvien valikoimaamme, kun uu-
sia lajeja leviää Suomeen. Mahdollisimman monipuolinen kasvien käyt-
tö rakennetussa ympäristössä puskuroi ilmastonmuutoksen aiheutta-
mia haittavaikutuksia viheralueilla. Istutettuun lajistoon tulisi siksi myös 
tulevaisuudessa sisältyä monipuolinen valikoima sekä kotimaisia luon-
nonkasveja että viherrakentamisessa käytettäviä kasvilajeja- ja lajikkei-
ta.

Koulutustarpeet tunnistettu

Aloitteessa tuotiin esille tarve lisätä viherhuollon koulutusta, jotta tun-
nistetaan nykyistä paremmin ne luonnonkasvit, joista ei ole istutuksissa 
haittaa ja jotka lisäävät rakennettujen ympäristöjen monimuotoisuutta. 
Kaupunkiympäristön toimiala vastaa viheralueiden suunnittelusta, kun-
nossapidon kehittämisestä sekä urakoitsijoiden ohjeistuksista.

Ohjeistusta ja koulutusta  luonnonkasvien tunnistamiseen, käyttöön ja 
kunnossapitoon tarvitaan. Erityisesti rakennettuun ympäristöön perus-
tettujen niittyjen ja luonnonmukaisten hulevesiaiheiden hoidossa on 
tunnistettu tarve ohjeistaa ja kouluttaa kunnossapidon tilaajia sekä ura-
koitsijoita. Tämän tyyppisille kaupunkibiotoopeille leviää usein luonnos-
taan hyviä, paikallisia luonnonkasveja, jotka täydentävät istuksia ja li-
säävät kohteiden lajiston monimuotoisuutta. Perustettujen uusniittyjen 
alkuvaiheen hoitoon on laadittu uusia hoito-ohjemalleja, joissa myös 
korostetaan uudentyyppistä suhtautumista perinteisesti rikkakasveiksi 
miellettyihin lajeihin. Osa perinteisessä puutarhojen ja puistojen hoi-
dossa rikkakasveiksi luokitelluista lajeista ei niitty-ympäristöissä aiheuta 
esteettistä tai toiminnallista haittaa. Sen sijaan kyseiset kasvit voivat ri-
kastuttaa suunniteltua niittylajistoa sekä vähentää hoitotyötä.

LUMO-ohjelmaan on kirjattu suunnittelijoille ja luonnonhoitajille suun-
nattu koulutukseen liittyvä toimenpide, jonka tavoitteena on lisätä tie-
tämystä luonnon monimuotoisuuden huomioimisesta kaupungissa 
(toimenpide 10.3). Ympäristöpalvelu järjesti keväällä 2022 koulutuksen 
hyönteisystävällisestä viheralueiden kunnossapidosta Staran luonnon- 
ja viheralueiden hoitajille. Tilaisuudessa tuotiin hyvin esille erilaisten 
kaupunkibiotooppien merkitys hyönteisille ja niiden hoitoon liittyviä käy-
tännön vinkkejä ja ohjeita.
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27.09.2022 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätiedot
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
Inkeri Salo, suunnitteluasiantuntija, puhelin: 09 310 38809

inkeri.salo(a)hel.fi


