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§ 462
Yleisten töiden lautakunnan lausunto Emma Karin ym. 
valtuustoaloitteesta koskien kouluille ja päiväkodeille tärkeistä 
metsien kartoittamisesta

HEL 2012-011874 T 00 00 03

Päätös

Yleisten töiden lautakunta päätti antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta 
metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää 
yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee 
jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja 
osallistuu aktiivisesti  päiväkoti-ikäisten ja koululaisten 
luontokasvatukseen.

Aloitteessa mainitun Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämän, 
kertaluontoisen Koulumetsäkyselyn vastausten määräaika oli 
30.9.2012. On toivottavaa, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa 
osallistuttiin kyselyyn mahdollisimman laajasti. Tällöin 
rakennusvirastoon saadaan lisää tietoa lasten ja nuorten tärkeinä 
pitämistä metsistä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä
kaupunginarkkitehti
Jukka Kauto

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava, puhelin: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi
Elina Nummi, projektipäällikkö, puhelin: 310 38475

elina.nummi(a)hel.fi
Tuuli Ylikotila, luontoasiantuntija, puhelin: 310 38540

tuuli.ylikotila(a)hel.fi
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Päätösehdotus

Yleisten töiden lautakunta päättänee antaa kaupunginhallitukselle 
seuraavan lausunnon:

Rakennusvirastossa on runsaasti tietoa ja asiantuntemusta 
metsäluonnosta. Sitä on jo hyödynnetty ja voidaan edelleen hyödyntää 
yhteistyössä sivistys- ja sosiaalitoimen kanssa. Rakennusvirasto tekee 
jo nyt yhteistyötä päiväkotien ohjaajien ja koulujen opettajien kanssa ja 
osallistuu aktiivisesti  päiväkoti-ikäisten ja koululaisten 
luontokasvatukseen.

Aloitteessa mainitun Suomen luonnonsuojeluliiton järjestämän, 
kertaluontoisen Koulumetsäkyselyn vastausten määräaika oli 
30.9.2012. On toivottavaa, että Helsingin kouluissa ja päiväkodeissa 
osallistuttiin kyselyyn mahdollisimman laajasti. Tällöin 
rakennusvirastoon saadaan lisää tietoa lasten ja nuorten tärkeinä 
pitämistä metsistä.

Yleisten töiden lautakunta puoltaa valtuustoaloitteen hyväksymistä 
edellä esitetyin huomautuksin.

Esittelijä

Emma Kari ja 13 muuta allekirjoittajaa tuovat valtuustoaloitteessaan 
esiin ajatuksen, että Helsingissä toteutetaan Suomen 
luonnonsuojeluliiton Koulumetsäkysely ja että sivistys- ja sosiaalistoimi 
yhdessä rakennusviraston  osallistuisivat tähän. 

Kaupunginhallitus on pyytänyt yleisten töiden lautakunnan lausunnon 
26.10.2012 mennessä.

Helsingin metsäluontoa on hoidettu moniarvoisesti luonto-, virkistys- ja 
maisema-arvoja kunnioittaen jo vuosikymmenten ajan, joista viimeiset 
vuodet työtä on ohjanneet Luonnonhoidon linjaukset ja Luonnon 
monimuotoisuusohjelma (LUMO) periaatteet. 

Pitkäjänteisen hoidon ansiosta Helsingin kaupunkimetsistä löytyy 
runsaasti luontoarvoiltaan monimuotoisia, mutta silti turvallisia 
ulkoiluympäristöjä. Helsingin lähi- ja ulkoilumetsät sopivat mainiosti 
päiväkotien, leikkipuistojen ja koulujen ympäristö- ja 
luontokasvatuskohteiksi.

Rakennusvirasto on osallistunut aktiivisesti koululaisten ja päiväkoti-
ikäisten luontokasvatukseen. Virasto on mukana Suomen 
metsäyhdistyksen Pääkaupunkiseudun Metsän Oppimispolku -
yhteistyöryhmässä, joka sai Uudenmaan ympäristöpalkinnon vuonna 
2010 Koululaisten metsäviikon järjestämisestä. Koululaisten 
metsäviikon yhteistyöryhmään kuuluu muun muassa Maailman 
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luonnonsäätiö. Rakennusvirastossa tehtävän aluesuunnittelun 
yhteydessä on erikseen pidetty yläkouluikäisille nuorille työpajoja ja 
välitetty tietoa Nuorisoasiankeskuksen Ruuti-kanavan kautta 
Internetissä olevasta asukaskyselystä.

Tänä syksynä rakennusvirastossa suunnitellaan uutta yhteistyömuotoa 
yhdessä leikkipuistojen ohjaajien kanssa. Päämääränä on aktivoida 
ohjaajia viemään lapsia tutustumaan lähimetsiin.
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