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68 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2020 hankkeelle "Haltialanmet-
sän korpien ennallistaminen"

HEL 2020-010605 T 00 01 06

Päätös

Strategiajohtaja päätti, että keskitettyyn hanketoimintaan varatusta 
määrärahasta talousarviokohdasta 1 500 4 voidaan myöntää kaupun-
kiympäristön toimialan ympäristöpalveluille 30 000 euroa (projektinu-
mero 1095123) vuodelle 2020 hankkeen "Haltialanmetsän korpien en-
nallistaminen” omavastuuosuuden maksamiseksi ympäristöministeriön 
rahoittamassa hankkeessa.

Päätöksen perustelut

Haltialanmetsän alueen ennallistamisen tavoitteena on hoito- ja käyttö-
suunnitelman mukainen korpialueiden palautuminen luonnontilaisem-
miksi ja laajemmiksi sekä lajiston monimuotoisuuden lisääntyminen. 
Hankkeesta vastaa kaupunkiympäristön toimialan ympäristöpalvelut, ja 
se on tarkoitus toteuttaa vuosien 2020-2022 aikana.  

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja on päätöksellään 7.10.2020 § 36 
päättänyt ”Haltialanmetsän korpien ennallistaminen”- hankkeeseen 
osallistumisesta ja ympäristöministeriö on päätöksellään 17.6.2020 
(VN/13808/2020) myöntänyt hankkeelle avustuksen Kunta-Helmi -
rahoitusohjelmasta.

Haltialanmetsän luonnonsuojelualue on erilaisten metsien ja korpien 
muodostama kokonaisuus, jolla on valtakunnallista arvoa monipuolis-
ten luontotyyppien, etenkin korpien, sekä suuren lahopuumäärän ja sil-
lä elävän kääväkäslajiston ansiosta. Alueella tehtävän ennallistamisen 
tavoitteena on uhanalaisten lehto-, ruoho- ja kangaskorpien tilan paran-
tuminen sekä lajiston monimuotoisuuden lisääntyminen. Haltialanmet-
sän korpien ennallistaminen -hanke edistää Helsingin luonnonsuoje-
luohjelmaa 2015‒2024 sekä kaupunkistrategian kirjausta, jonka mu-
kaan Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon mo-
nimuotoisuuden lisäämiseksi.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 193 328 euroa, josta ympäristö-
ministeriön avustuksen osuus on 84% eli 163 328 euroa, jolloin kau-
pungin omarahoitusosuudeksi jää 30 000 euroa. Kaupungin omarahoi-
tusosuus käytetään kokonaisuudessaan vuonna 2020, jolloin vuosien 
2021-2020 kustannuksille saadaan 100% tuki ympäristöministeriöltä. 
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Kansliapäällikkö on päätöksellään 11.2.2020 § 31 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.
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