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Kuva: Biodiversiteettibudjetin jakautuminen eri virastoille. Helsingin kaupunki käytti biodiversiteetin suojeluun liittyvään 
toimintaan yli 10 miljoonaa euroa vuonna 2014. Lukuun on laskettu menot ja investoinnit. Rahat jakautuivat kuudelle virastolle. 
Leijonanosa rahoista kului Korkeasaaren eläintarhan ylläpitämiseen, toiseksi eniten rahaa käytti ympäristökeskus. Korkeasaaren 
osuus korostuu kaaviossa, koska eläintarhan budjetti huomioitiin laskennassa kokonaisuutena. Tämä johtuu siitä, että eläintarhan 
koko toiminnan tavoitteena on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ympäristökasvatus. Lisäksi on muistettava, että eläintarhalla on 
myös tuloja. Vuonna 2014 eläintarhan tulot olivat yli 4 miljoonaa euroa. Lyhenteiden selitykset: Ksv = kaupunkisuunnitteluvirasto, 
Ymk = ympäristökeskus, Hkr = rakennusvirasto, Tieke = tietokeskus, Liv = liikuntavirasto, Zoo = Korkeasaaren eläintarha. 

Indikaattorin tila Helsingissä: 

Biodiversiteetin suojeluun käytetään rahaa useissa eri virastoissa. Toisinaan on vaikea eritellä 
yksiselitteisesti, mitkä rahat kohdistuvat ensisijaisesti biodiversiteettiin liittyvään toimintaan. Virastot 
ilmoittavat ympäristöasioihin käytetyt rahat kaupungin vuotuista ympäristöraporttia varten erilaisiin luokkiin 
jaettuina. Indikaattorin laskennassa linjattiin, että luokkaan ”luonnon- ja maisemansuojelu” sijoitetut rahat 
huomioidaan indikaattorissa, paitsi jos ne selkeästi eivät liity ensisijaisesti biodiversiteetin suojeluun. 
Esimerkiksi kaikki kyseiseen luokkaan sijoitetut palkkakulut laskettiin mukaan, mutta mattolaitureiden 
ylläpitoon tarkoitettuja rahoja ei huomioitu. 

Lisäksi linjattiin, että kaupungin omistaman Korkeasaaren eläintarhan koko budjetti otetaan tarkastelussa 
huomioon, koska eläintarhan tarkoituksena on luonnon monimuotoisuuden suojelu ja siihen liittyvä 
ympäristökasvatus. Ympäristökeskuksen rahat tilastoidaan erikseen. Niiden osalta indikaattorissa 
huomioitavat rahat määriteltiin asiantuntija-arviona. 

Kaupungin yhteenlasketut biodiversiteettimenot ja investoinnit olivat noin 10,552 miljoonaa euroa. 
Kokonaisuudessaan kaupungin menot ja investoinnit vuonna 2014 olivat noin 7,386 miljardia euroa. 
Biodiversiteettikulujen osuus kokonaiskuluista oli noin 0,14 %.  

Indikaattorin pisteytys: 

0 pistettä: < 0.4% 
1 piste: 0.4% - 2.2% 
2 pistettä: 2.3% - 2.7% 
3 pistettä: 2.8% - 3.7% 
4 pistettä: > 3.7% 
 
 
 



 

Indikaattorin seuranta: 

Indikaattoria seurataan toteuttamalla seurantavuosina samanlainen tarkastelu kuin nyt. Seurannassa on syytä 
kiinnittää huomiota siihen, miten määritellään biodiversiteettiin liittyvä rahankäyttö. 
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