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Stormvindarna höjer havsytans nivå så att låglänta grönområden översvämmas

Ekosystemen tillhandahåller både materiella och 
immateriella tjänster, varav många är livsviktiga för 
människan och samtidigt ekonomiskt värdefulla.

Syre, vatten och föda utgör exempel på sådana na-
turtillgångar, ekosystemtjänster.  Vi är fullständigt 
beroende av dessa.  Jordmånens förmåga att rena 
vatten och bryta ned avfall är också viktig.

Biodiversiteten kan bevaras endast i en ekologiskt 
fungerande miljö.  Till en sådan miljö hör producen-
ter, dvs. gröna växter, konsumenter dvs. djur och 
människor, samt nedbrytare som återför närings-
ämnena till kretsloppet.

Olika slags grönområden utgör en väsentlig del av 
en trivsam boende- och friluftsmiljö.  Grönområden 

tillhandahåller många slags rekreationsmöjlighe-
ter samt främjar invånarnas psykiska och fysiska 
hälsa.

Vissa ekosystemtjänster kan bli allt mer betydande 
då miljön förändras. Då klimatet till exempel blir allt 
varmare blir ekosystemtjänster som motarbetar 
översvämningar och suger upp vatten allt viktigare. 
Sådana ekosystemtjänster produceras av såväl 
jordmånen, vattendragen, våtmarker, gräsmattor, 
skog som av odlingsmarker.

Genom att trygga biodiversiteten tryggar vi även 
ekosystemtjänsterna. En mångsidig och frisk natur 
är hållbar och fungerar som en buffert emot föränd-
ringar i miljön.



Den varierande jordmånen och berggrunden i Helsingfors samt 
det vidsträckta havsområdet med sin skärgård och stadens 
små vattendrag av olika slag utgör grunden för den levande 
naturens mångsidighet. Klimatet påverkar märkbart vilka or-
ganismer och arter som klarar sig och trivs på området. 

Naturförhållandena i Helsingfors
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Tölöviken.





Övers ktskarta över jordmånen

Landskapet i Helsingfors är en bland-
ning av berg, stenmarker, morän, sand 
och lera. Typiska landskap utgörs av 
små bergiga kullar samt lerbetäckta bryt-
ningsdalar.  Här och där öppnar sig större 
lerslätter. Domarby gård är byggd på en 
moränkulle som är omgiven av lermar-
ker.
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flyttblock. Flyttblocken av rapakivi (förvittrad granit) 
kommer ursprungligen från Viborgs rapakivi-granit-
område och har drivit hit med isberg som hämtats 
av ostanvinden. 

I Helsingfors påträffas också flera strandmärken 
som skvallrar om Östersjöns olika faser, till exem-
pel forntida strandstensängar, så kallade djävul-
sängar. De äldsta av dessa befinner sig nuförtiden 
60 meter högre än den nuvarande havsnivån. 

Vulkanit och kalksten i östra Helsingfors

Vulkaniska stenarter och därtill hörande kalksten 
utgör en av östra Helsingfors’ säregenheter. Sten-
arter bildade av lava och aska återfinns speciellt i 
berggrunden i Nordsjö. 

Kuddlavastrukturen hos den lavaformade amfiboli-
ten visar att lavan har sprutat ut i havet. 

I mellanlagren i stenarten tuffit som bildats av vul-
kanisk aska finns det kalksten som på sin tid varit 
föremål för gruvdrift. I de norra delarna av Nordsjö 
finns det fortfarande spår av åtskilliga små kalkgru-
vor. 

En kalkhaltig berggrund ökar florans och på samma 
gång faunans mångsidighet.

Lermarker i norr

Lera och silt är finkorniga jordarter som påträffas 
på låglänta marker som slätter och fyllnadsmate-
rial i dalar. Ler- och siltmarker utgör ofta ängar eller 
lundar, och många av dem har tagits i bruk som 

Jordmånens funktion försvagas i urban miljö

Jordmånen fungerar som habitat för organismer, som växtlighetsgrund och som spridningsvektor. 
Dessutom bryts organiskt material ned i jordmånen och kväve och fosfor binds. Jordmånen samlar, 
filtrerar och bevarar grundvatten.  Jordmånen fungerar dessutom som buffert mot försurning och 
orenheter och binder drivhusgaser.

Dessa funktioner försvåras eller hindras då jordens naturliga struktur störs eller då jordmånen iso-
leras från den övriga naturen t.ex. genom asfalt, byggnader eller andra konstgjorda lager.  Också 
tillplattning försvagar jordmånens funktion. 

odlingsmark. Åkrarna i Vik och Tomtebacka har till 
exempel röjts upp på jämna lermarker.  Vanda å 
har också plöjt upp sin fåra i låglänt, mjuk lerjord. 

Organiska jordarter

Torv, gyttja och dy är unga, organiska jordarter.

Torv bildas i fuktiga gropar, ofta på ytan av lermar-
ker. 

På sådana platser i terrängen förekommer i regel 
kärr. 

Gyttja och dy uppstår då organiskt material lagras 
i vattendrag. Vid landhöjningen bildas det i regel 
först vassdungar och senare lundar på sådana 
ställen. 

Organiska jordartsförekomster har förintats i sam-
band med bygge och på grund av skogens utbred-
ning.  Kvar finns bland annat ett relativt stort torv- 
och gyttjeområde i Vik samt några små kärr.

Utfyllnadsmarker – speciella biotoper

Utfyllnadsmarker görs för att utöka den byggbara 
markarealen samt för att ha någonstans att placera 
överskottsmark. I Helsingfors har man fyllt havs-
vikar, stränder och kärr. Dessutom har man byggt 
kullar av överskottsmark.

Exempel på stora utfyllnadsområden är Gloet, 
Västra hamnen, Arabiastranden och Nordsjöviken 
samt Svedjeängens, Malmgårds och Nordsjö utfyll-
nadsbackar.
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Olika slags vattenmiljöer
Östersjön har drag av såväl hav som insjö, efter-
som sötvatten från åar och älvar blandas i det sal-
tare havsvattnet.

Salthalten i vattnet utanför Helsingfors varierar från 
nästan noll promille längst in i vikarna till nästan sju 
promille i djupen längst ut till havs.  Detta observe-
ras som variation i artfloran och -faunan.

Helsingfors’ vidsträckta skärgård och brutna strand-
linje bidrar också till att naturen är mångsidig såväl 
över som under vattnet. Den inre skärgården är 
skyddad, men i ytterskärgården kan förhållandena 
vara synnerligen karga.

Naturen i Helsingfors berikas förutom av havet 
även av många andra slags vattenmiljöer.

Vanda å rinner ut i Gammelstadsviken efter att ha 
runnit igenom vidsträckta lermarker. I den nedre 
delen av ån påträffas flera forsar: Lillforsen, Gam-
melstadsforsen, Långforsen, Nackböle fors och 
Grotensfors.  Vanda ås största biflod, Kervo å, rin-
ner upp i Vanda å på gränsen mellan Helsingfors 
och Vanda. 

Inom stadens område finns dessutom 25 bäckar, 
cirka 30 källor och ställen med flera källor samt 40 
dammar.

Havsvatten leds in i Tölöviken för att förbättra vikens vattenkvalitet.
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Mer än tusen växtarter

Helsingfors ligger i ekbältet mellan granskogsbältet 
i norr och det mellaneuropeiska lövskogsbältet, i en 
region som karakteriseras av vilda ädla lövträd. 

Att Helsingfors befinner sig i gränszonen mellan det 
kontinentala området i öst och det havsinfluerade 
området i väst gör att floran är speciellt mångsi-
dig.  Artfloran innefattar representanter från båda 
områdena.

Det växer mer än tusen arter vilda kärlväxter i 
Helsingfors’ natur om man räknar med såväl träd, 
buskar som vattenväxter. I Arto Kurttos och Leena 
Helynrantas kartoteringar på 1990-talet påträffades 
1108 arter.  Artmängden är större än i de omgivan-
de kommunerna på landsbygden. 

Cirka 40 procent av de naturenliga växtarter som 
påträffas i Helsingfors är inhemska. I skärgården 
påträffas relativt sett flest inhemska arter och man 
kan säga att områdets tillstånd är det mest natur-
liga i staden.  De centrala delarna av staden har 
förändrats mest.

Till den inhemska floran hör bl.a. alla våra vanliga 
vilt växande skogsträd. 

Nykomlingar har ökat antalet växtarter

Samtidigt som en del av den ursprungliga växtart-
floran har försvunnit har komlingar ökat artrikedo-
men. Största delen av dessa påträffas i innersta-
den och på närbelägna områden.

Flera s.k. bofasta komlingar såsom backnejlika, 
hampdån, lomme och ängsklocka kom till regio-
nen med människans hjälp redan före mitten av 
1600-talet. Dessa bofasta komliga arter utgör cirka 
11 procent av artfloran i Helsingfors. 

En del av de bofasta komlingarna kom till området 
för några hundra år sedan t.ex. via skeppslaster av 
spannmål eller med järnvägens hjälp.  Sådana väx-
ter är t.ex. de vackert blommande rysk blåstjärna 
(scilla) och krollilja samt nysört, sommargyllen och 
backskärvfrö.

Helsingfors floras ursprung.

De inhemska arternas andel av floran i Helsingfors per 
kvadratkilometer. 
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Nya växter tillfördes Helsingfors, bl.a. till Sveaborg, 
av de ryska soldaterna på 1800-talet och i början 
av 1900-talet. Sådana ryska nykomlingar är t.ex. 
åkerlyst, sandvita, vippsyra och åkervinda. 

Cirka 33 procent av växtartfloran utgörs av bofasta 
komlingar.

Många främmande arter

Med främmande arter avses arter som ursprungli-
gen ej tillhört områdets ekosystem, men som med 
människans medvetna eller omedvetna medverkan 
överskridit de naturliga hinder som tidigare hindrat 
dem från att komma till eller klara sig på området.

Många av dessa främmande arter är allmänna 
prydnadsväxter.  Eftersom det är möjligt att sådana 
växter kan tränga undan områdets ursprungliga  
växter bör man undvika att odla sådana, eller åt-
minstone försäkra sig om att de inte kommer åt att 
sprida sig ut i naturen.

Exempel på sådana arter är jättebalsam, jätteloka, 
vresros, lupin, druvfläder, rysk kornell, parkslide, 
snårvinda, daggros, häckspirea, vallört, videaster 
och vattenpest. Spridning av dessa växter bör und-
vikas, speciellt på områden med värdefulla naturfö-
rekomster och naturskyddsområden.

De bofasta komliga arternas relativa andel av floran i 
Helsingfors per kvadratkilometer.

Jättebalsamen har invaderat naturen i bland annat 
många strandlundar.
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Värdefulla växtbestånd

Växtarter har försvunnit från Helsingfors främst på 
grund av bygge, men också den minskade tillgång-
en på öppna områden, skogsbruket, kemiska äm-
nen och stammens eller utbredningsområdets lilla 
storlek har påverkat fenomenet.  Vissa arter kan 
hotas av att växtligheten slits.

De värdefulla växtförekomsterna i Helsingfors be-
finner sig huvudsakligen i samband med de större 
grönområdena, på stränderna samt i skärgården.  

Många av de värdefulla skogsbestånden utgörs av 
lundar, fattigkärr och klibbalsdungar 

Ängar och torrängar påträffas främst på bergs- 
och strandområden men förekommer även på 
fästningsområden till lands och sjöss. En säregen 
växtlighet påträffas på kalkhaltiga områden och så-
dana ytterskär som fågelbestånden gödslat. 

En mångsidig däggdjursfauna

Helsingfors fauna är artrik och innefattar ett stort 
antal djur.  Fåglarnas och gnagarnas individtäthet 
kan till exempel vara mycket högre på stadens om-
råde är på den omgivande landsbygden. 

I Helsingfors har 46 däggdjursarter påträffats, d.v.s. 
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Tvåhundratrettiofem värdefulla växt- och växtlighetsföre-
komster ingår i Helsingfors stads naturdatasystem.
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En riklig fågelfauna

Till Helsingfors över 120 häckande fågelarter hör 
arter som trivs nära bosättning samt skärgårds-, 
våtmarks-, skogs- och åkerfåglar. Endast sådana 
arter som kräver kärr, karga sjöar och samman-
hängande skogsområden saknas. 

Den vanligaste fågelarten i Helsingfors är sädesär-
lan och den talrikaste är bofinken. Trettiofem utrot-
ningshotade arter har påträffats, varav sju häckar 
på området.

Fågelbeståndet i Helsingfors skärgård utgörs av 
ett stort antal arter, till stor del tack vare att många 
skär är fridlysta och att det råder landstigningsför-
bud under häckningsperioden. Skräntärnan hör till 
skärgårdens värdearter. 

På vissa skär har gråtruten trängt undan andra ar-
ter. Under 2000-talet har gråtrutar utrotats för att 
skydda den hotade silltruten, och dessa åtgärder 
verkar vara effektiva. 

Den vitkindade gåsen är en ny skärgårdsart. Den 
har snart brett ut sig så mycket den kan utanför 
Helsingfors och fortsätter nu att sprida sig öster- 
och västerut. 

Gråhägern har nyligen börjat häcka i Helsingfors, 
och man kan också vänta sig att storskarven börjar 
häcka inom de närmaste åren.

Åkerfåglarnas bestånd har sina viktigaste stödom-
råden i Vik, Tomtbacka och tills vidare på Malms 
flygplats. När det inte är häckningstid är åkrarna 
viktiga områden där flyttfåglarna kan hitta föda.

Alla hackspettsarter i Finland - inklusive den starkt 
hotade vitryggiga hackspetten - har åtminstone 
försökt häcka i Helsingforsområdet; skogarna är ju 
trots allt mångsidigare när det gäller artrikedomen 
och också åldersmässigt mera varierande än på 
landsbygden. 

Till våra kräsna skogsfåglar hör också den mindre 
flugsnapparen, tofsmesen, gransångaren, järpen 
och duvhöken.

Tofsmesen häckar i hålor gjorda av hackspettar eller urholkar själv ett bohål i ett murket träd. Den äter såväl insekter som frön.





Huggormar (på bilden) och snokar är sällsynta, förutom i skärgården och på ett fåtal ställen i östra Helsingfors. 

Kräldjuren och groddjuren har det svårt

Av Helsingfors ursprungliga kräldjurs- och grod-
djursarter har inte en enda försvunnit, men alla har 
minskat i antal. Grodan och vattenödlan kan fort-
farande sprida sig till nya boplatser, men de övriga 
kräldjuren och grodorna sprider inte mer ut sig i 
nämnvärd grad. 

Ormslån är det sällsyntaste och minst kända kräl-
djuret i Helsingfors. Den, liksom också den rätt 
allmänna ödlan, lever på splittrade områden. Pad-
dornas antal verkar minska snabbt, och när det gäl-
ler åkergrodan, som skyddas av habitatdirektivet, 
finns de levnadsplatser man känner till i huvudsak 
på naturskyddsområden.

Många djurarter har anpassat sig till staden

Det stora antalet däggdjurs- och fågelarter i Hel-
singfors är framför allt en följd av att det finns så 
många olika livsmiljöer att välja på, även om miljö-
erna ofta bara utgörs av små fläckar. 

Många däggdjur och fåglar har med tiden anpassat 
sig till stadsförhållandena och är inte längre rädda 
för människor och stadens buller i lika stor utsträck-
ning som tidigare.
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Tamduvan, tornsvalan och sparven är gamla väl-
kända stadsfåglar. Vid sidan av dessa har också 
t.ex. kråkfåglar, vitkindad gås och ringduva tillkom-
mit samt gråtrut, fiskmås och silltrut som häckar på 
taken. 

Från och med år 2005 har man upptäckt berguvs-
revir i Helsingfors innerstad, vilket är ett tecken på 
att denna nya art kommer att börja häcka på om-
rådet. Berguven är en effektiv rovfågel, och andra 
stadsdjurs stammar och beteende kan påverkas 
om berguven blir allmännare. 

Att rävstammen ökar och sprider sig in mot centrum 
kan också påverka rävens bytesarter. Hermelinen 
är också ett talrikt och betydande stadsrovdjur.

Havsområdets säregna vattenpopulationer 

Havsområdets organismsamhälle består av marina 
arter och sötvattensarter. Arter som föredrar sött 
vatten trivs i vikarna och nära stranden och saltvat-
tensarterna längre ut till havs.









Många små stadsskogar

Cirka en femtedel (4020 ha) av Helsingfors areal 
är skog, men skogens omfattning varierar mycket 
mellan olika stadsdelar. 

De skogstätaste områdena är norra och östra Hel-
singfors. De största skogsområdena finns i Central-
parken, Vik, Stensböle, Svarta Backen, Nybondas, 
Sandhamn och på Villinge. 

De flesta stadsskogarna är små och ligger inuti be-
byggda områden. På många platser har skogarnas 
växtlighet förändrats. Bland de ursprungliga skogs-
arterna kan man hitta nässlor, gråbo och olika gräs-
växter.

Mångsidig skogsnatur 

Det finns många olika typer av skog i Helsingfors, 
från näringsrika lundar till lavmoar och hällmarks-
skogar. De vanligaste typerna är friska och lundar-
tade moskogar. 

Lundartade moskogar som domineras av gran fö-
rekommer mest i norra Helsingfors. I östra Helsing-
fors dominerar å andra sidan kargare skogstyper, 
såsom relativt torra och bergiga moskogar. Det hu-
vudsakliga trädslaget i dessa skogar är tall. 

Lundarna i Helsingfors är små.  I lundarna växer 
ädla lövträd, av vilka lönnen är den vanligaste och 
talrikaste. I Helsingfors finns endast ett par hektar 
egentliga ädla lövskogar och åsskogar.
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Skärgård i östra Helsingfors

De frodigaste delarna av Ramsöuddens lundar befinner sig vid 
stranden av Botbyviken.









27

Ramsöhalsens bäck. Bäckar utgör viktiga ekologiska korridorer. 

tensamhällena har återhämtat sig. När det gäller 
fiskbeståndet har förändringen inte varit lika tydlig, 
även om vissa fiskarter som trivs i övergödda vat-
ten, såsom braxen och björkna, har minskat i de re-
nade områdena.  Strömmingen har återigen börjat 
leka närmare stranden. 

Också Helsingfors skärgårdsområden har över-
götts, och övergödningen fortsätter. Fenomenet 
har att göra med förändringarna i Finska vikens 
tillstånd, och kan skönjas både i planktonet, bot-
tensamhällena och fiskbeståndet. 

Syrebristen är ett problem året runt ute i havsdju-
pen. På många ställen finns det inga bottendjur 
alls; bottnarna är döda. 

Vanda å är viktig för många organismer

Vanda å och dess omgivningar ökar på ett märk-
bart sätt framför allt fågel- och fiskbeståndens samt 
växtlighetens mångsidighet i Helsingfors. 

Om man ser på fiskbeståndet och bottensamhäl-
lena är Vanda å till största delen i gott skick trots att 
ån grumlas av lera. Antalet fiskarter och individer 
ökar till exempel när man rör sig från åns övre lopp 
till det nedre.

Forsarna, av vilka en del befinner sig inom natur-
skyddsområden, är speciellt värdefulla områden 
från biodiversitetens synpunkt. 

Åns huvudfåra från Gammelstadsviken till Kalteva 
by i Hyvinge är nominerad som Natura-område.

Bäckarna är naturens korridorer

Bäckar som flyter genom skogsområden, ängar och 
åkrar erbjuder gynnsamma livsmiljöer för många 
arter. Dessutom använder vattendjuren dem som 
färdvägar.

Vattnets flöde och kvalitet varierar i bäckarna, ef-
tersom de rinner genom små områden med svag 
förmåga att hålla kvar vatten. Stadsmiljön ökar va-
riationerna i flödet eftersom uppsamlingsavloppen 
för regnvatten ofta rinner ut i bäckarna.

Vattenkvaliteten på havsområdena i Helsingfors. .

Förträfflig

Försvarlig

God

Dålig

Tillfredställande















Också små naturområden är viktiga 

Ett ekologiskt nätverk består av olika biotoper och 
av de ekologiska korridorer som förenar dessa. 
Olika arter och organismgrupper kräver olika egen-
skaper av sin miljö, vilket innebär att nätverken är 
art- eller gruppspecifika.

I Helsingfors bryts de ekologiska förbindelserna på 
många ställen. Endast ett fåtal områden är fredade 
på basis av naturskyddslagen i jämförelse med till 
exempel huvudstäder i andra nordiska länder. De 

fredade områdena är också små, största delen 
mindre än tre hektar. Också de mest vidsträckta 
skogsområdena är avskilda från övriga skogsom-
råden. 

De negativa effekterna av att naturen splittras kan 
minskas genom att bibehålla värdefulla naturområ-
den och trygga förbindelserna mellan dessa.

I tätt bebyggd stadsmiljö kan också små naturföre-
komster, såsom bäckar, bäckkanter, vägrenar och 
ledningsgator vara viktiga. De kan ha betydelse för 
bevarandet av såväl livsmiljöerna som artbestån-
det.
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Naturskyddsområdena i Helsingfors (780 ha) och na-
turdatasystemets värdefulla objekt. De sistnämnda 
innefattar växtlighets-, fågel- och fladdermusföre-
komster samt geologiska förekomster.



Nätverken stöder varandra 

Naturskyddsområden, värdefulla naturobjekt och 
andra grönområden bildar en helhet som i bästa 
fall samtidigt fungerar både som ett ekologiskt nät-
verk och ett nätverk av rekreationsområden.

Vanda ås stränder och skogarna och åkrarna i 
Tomtbacka är bra exempel på områden vars nät-
verk stöder varandra. Förbindelserna sträcker sig 
långt ut till havsstränderna och skärgården. 

Stränderna och skärgården skapar ett bra ekolo-
giskt nätverk för vatten- och strandarter samtidigt 
som de är mycket viktiga för stadsbornas rekrea-
tion.
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Vägrenar och ledningsgator
 
Vägarnas och gatornas vägrenar samt el-
ledningarnas ledningsgator förbinder ängar, 
torrängar och andra grönområden med var-
andra - och deras betydelse är inte liten. Det 
finns över 1200 km vägar och gator och över 
40 kilometer ledningsgator för elledningarna i 
Helsingfors. Cirka fem kilometer av lednings-
gatorna bevaras som öppna ängar med hjälp 
av slåtter.

Steglitsan trivs i diverse miljöer som människan påverkat. 
Fågeln söker ofta sin föda långt ifrån boet.




