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9 §
Määrärahan myöntäminen vuodelle 2022 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 enintään 159 664 euroa 
(projektinumero 1095123) vuodelle 2022 hankkeen "Haltialanmetsän 
korpien ennallistaminen” kustannusten maksamiseksi ympäristöminis-
teriön rahoittamassa hankkeessa. Määrärahalle saadaan yhteensä tu-
kea enintään 157 339 euroa.

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 osal-
listumisesta ja ympäristöministeriö on päätöksellään 17.6.2020 
(VN/13808/2020) myöntänyt hankkeelle avustuksen Kunta-Helmi          
-rahoitusohjelmasta.

Hankkeen kokonaiskustannukset ovat 200 000 euroa, josta ympäristö-
ministeriön avustuksen osuus on 170 000 euroa, jolloin kaupungin 
omarahoitusosuudeksi jää 30 000 euroa. Helsingin osahankkeen ar-
vioidut kustannukset vuonna 2022 ovat 159 664 euroa. Tukia määrära-
halle saadaan enintään 157 339 euroa. Hankkeen omarahoitusosuu-
teen, enintään 2325 euroa, varaudutaan keskitetyn hankemäärärahan 
ta-kohdassa 1 50 04. Helsingin osahankkeen kustannukset ja niitä vas-
taavat tuet tulee kirjata avatuille projektirakenneosille, jotka on annettu 
tiedoksi hankkeen hallinnoijalle. Osahankkeen toteuttamisessa tulee 
noudattaa Helsingin kaupungin ja rahoittajan antamia sääntöjä ja ohjei-
ta.

Kansliapäällikkö on päätöksellään 6.2.2022 § 32 jakanut osan talous-
arviokohdan 1 50 04 määrärahasta strategiajohtajan käytettäväksi ul-
koisen määrärahan hankkeissa.
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Strategiajohtajan päätös on sidottu hankkeen ympäristöministeriöltä 
saadun rahoituspäätöksen ehtoihin. Mikäli hankkeen toteutuksessa tai 
rahoituksessa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tähän päätökseen, 
tulee ne välittömästi saattaa tiedoksi tämän päätöksen tekijälle.
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