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Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta (Luonnonsuojelulaki 24.1 §)

Luonnonsuojelualueen nimi ja tunnus

Nimi: Haltialanmetsän luonnonsuojelualue
Suojelualuetunnus: YSA246207

Kohde Kunta: Helsinki
Kiinteistöt: 91-404-1-2 Tomtbacka

91-421-1-3 Nackböle
91-431-1-659 Tuomarinkylän kartano

Pinta-ala: 137 ha
Omistaja: Helsingin kaupunki
Suojelukohde: METSO

Alue on merkitty päätöksen liitteenä olevalle kartalle.

Kohteen kuvaus

Helsingin kaupunki on hakenut luonnonsuojelualueen perustamista Pohjois-Helsingissä
Keskuspuiston pohjoisosassa sijaitsevalle Haltialan alueelle 24.2.2020 päivätyllä kau-
punginvaltuuston pöytäkirjaotteella. Haltialanmetsän luonnonsuojelualue on yksi Helsin-
gin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteista.

Haltialanmetsä rajautuu koillisessa Haltialan aarnialueeseen ja sen pohjoispuolella sijait-
sevat Pitkäkosken rinnelehdot ja Vantaanjoki. Alueen suuri koko ja kytkeytyminen lähei-
siin suojelualueisiin tekee kokonaisuudesta laajan ja merkittävän. Haltialanmetsä on mo-
nipuolinen lehtojen ja korpien muodostama metsäkokonaisuus, jolla on valtakunnallista
suojeluarvoa erityisesti monien luontotyyppiensä, huomattavan lahopuumääränsä sekä
uhanalaisen ja vaateliaan kääväkäslajistonsa ansiosta.

Haltialanmetsän kasvillisuus on monipuolista ja rehevää. Arvokkaimpia elinympäristöjä
ovat laajat lehtokorvet, turvelehdot, keskiravinteiset tuoreet lehdot sekä kosteat lehdot.
Etenkin alueen korpikokonaisuus on valtakunnallisesti merkittävä. Lisäksi alueella kas-
vaa tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää. Ylispuusto on pääosin järeää tai kookasta ja
iältään 70–110 vuotta vanhaa.

Haltialanmetsä on valtakunnallisesti merkittävä alue kuusilahopuun kääväkäslajiston
suojelun kannalta. Mombergintien lounaispuolen lehto on tärkeä haavasta ja koivusta
riippuvaiselle lajistolle. Alueella on havaittu yhteensä 98 kääpälajia. Alueen valtakunnal-
lisesta suojeluarvosta ovat merkkinä monet ekologialtaan vaateliaat lajit, kuten sitkas-
kääpä, kalvaskääpä ja poimukääpä, jotka on vuoden 2019 uhanalaisarviossa luokiteltu
vaarantuneiksi. Valtakunnallisesti silmällä pidettävistä lajeista alueella on tavattu mm.
sitruunakääpä, lumokääpä ja peikonnahka.
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Haltialanmetsän alue on merkittävä myös muiden lajien esiintymisen kannalta. Alueella
on havaittu yhteensä 210 putkilokasvitaksonia, joiden joukossa on useita Helsingissä
harvinaisia ja uhanalaisia lajeja sekä muutamia valtakunnallisesti silmällä pidettäviä ja
alueellisesti uhanalaisia putkilokasvilajeja. Haltialanmetsän alueella on havaittu yh-
teensä 50 lintulajia, jotka kuuluvat alueen pesimälinnustoon tai joiden reviiri sijaitsee
osittain alueella. Pesimälinnusto on lajistollisesti ja määrällisesti edustava. Vanhan met-
sän suosijoista erityisen runsaana esiintyy puukiipijä, samoin kuin Suomessa harvalukui-
set idänuunilintu ja pikkusieppo. Lisäksi alueella on melko edustava kuusella elävä ko-
vakuoriaislajisto. Monipuoliseen lajistoon kuuluu edellä mainittujen lisäksi myös mm.
liito-orava, näätä, villisika ja hirvi.

Monimuotoisuusarvojensa lisäksi Haltialan alue on pääkaupunkiseudun tärkeimpiä vir-
kistysalueita sekä merkittävä opetus- ja retkikohde.

Alue täyttää Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) va-
lintaperusteet monimuotoisuudelle arvokkaiden kangasmetsien ja soiden osalta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustaa edellä mainitun ja liitekar-
talle merkityn luonnonsuojelualueen, jolla ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräyk-
set:

Yleiset rajoitukset

Alueella on kielletty:

- rakennuksien, rakennelmien ja teiden rakentaminen - maa-aineksien, kivien ja kai-
voskivennäisten ottaminen ja maa- tai kallioperän vahingoittaminen tai muuttaminen;

- puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja sienten ja niiden osien ottaminen ja vahin-
goittaminen;

- luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritse-
minen ja niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen
ja kerääminen;

- tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen;
- muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai

eliölajien säilymiseen.

Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi on kielletty:

- moottoriajoneuvolla liikkuminen lukuun ottamatta alueen hoidon kannalta välttämä-
töntä liikkumista;

- pyöräily merkittyjen polkujen ulkopuolella;
- ratsastus;
- koirien, kissojen ja muiden lemmikkien irti pitäminen.
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Sallitut toimenpiteet

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua:

- liikkuminen jalkaisin; merkityillä poluilla pysymistä suositellaan varsinkin kosteina
kausina ja keskeisenä pesimäkautena 10.5–30.6.;

- toimintarajoitteisen henkilön liikkuminen sähkömoottoroidulla apuvälineellä alueen
ulkoiluteillä;

- marjojen ja ruokasienten poimiminen;
- vaarallisiksi arvioitujen puiden ja niiden oksien tapauskohtainen poistaminen siten,

että järeiden puiden rungot (rinnankorkeusläpimitta yli 20 cm) jätetään lahopuuksi
kasvupaikalleen tai sen läheisyyteen;

- ulkoiluteiden ja polkujen ylläpitoon ja turvallisuuteen liittyvät toimet;
- haitallisten vieraslajien poistaminen;
- kiinteiden muinaisjäännösten tutkiminen ja hoitaminen Museoviraston toimesta tai

luvalla;
- luonnonsuojelualueen rakennepiirteiden ja lajiston kartoittaminen;
- lumetusjärjestelmän rakentaminen ja sen huolto latureitiltä käsin hoito- ja käyttö-

suunnitelmassa tarkemmin osoitetulle paikalle;
- muu toiminta hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä toimenpidesuunnitelmissa tarkem-

min osoitetulla tavalla.

Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen

Uudenmaan ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuoje-
lualuetta koskevista rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen pe-
rustamistarkoitusta ja on tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään tarpeelli-
set toimenpiteet luontoarvojen säilyttämiseksi ja parantamiseksi sekä virkistyskäytön oh-
jaamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelman sekä myö-
hemmin laadittavat tarkemmat toteutussuunnitelmat.

Korvaus

Helsingin kaupunki ei ole hakenut luonnonsuojelulain mukaista korvausta rauhoituksen
mahdollisesti aiheuttamasta taloudellisesta haitasta.

Perustelut

Päätöksellä toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa
(METSO). Luonnonsuojelualueen perustamisen tarkoituksena on suojella monipuoli-
nen lehtojen ja korpien muodostama kokonaisuus. Alueen luontoarvojen turvaami-
nen vahvistaa Paloheinän-Haltialan metsäalueen suojelubiologista arvoa Helsingin
luonnon monimuotoisuuden tärkeänä ydinalueena. Alueen suojelu on tarpeen luon-
non monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
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Alue täyttää luonnonsuojelulain 10.2 §:n mukaiset luonnonsuojelualueen perustamis-
edellytykset.

Sovelletut lainkohdat

Luonnonsuojelulaki 10 § 2, 24 §

Luonnonsuojelualueen merkitseminen maastoon ja kiinteistörekisteriin

Päätöksestä tehdään merkintä kiinteistörekisteriin. Alue merkitään maastoon siten kuin
siitä on erikseen säädetty.

Muutoksenhaku

Uudenmaan ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta hal-
linto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

Asian on ratkaissut johtava asiantuntija Ilpo Huolman ja esitellyt ylitarkastaja Janne Sor-
munen. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liitteet Kartta
Valitusosoitus

Päätös Helsingin kaupungille sähköisenä tiedoksiantona.

Tiedoksi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Metsäkeskus, Eteläinen palvelualue
Maanmittauslaitos
Ympäristöministeriö
Uudenmaan verovirasto
Uudenmaan maakuntaliitto
Helsingin poliisilaitos



Haltialanmetsän luonnonsuojelualue
YSA246207

Tämä   kartta   liittyy  Uudenmaan  elinkeino-,  liikenne-
ja  ympäristökeskuksen  tänään  antamaan  sähköisesti
hyväksyttyyn  päätökseen.  Asian on  ratkaissut  johtava
asiantuntija Ilpo Huolman ja esitellyt ylitarkastaja Janne
Sormunen.  Merkintä  sähköisestä  hyväksynnästä  on
asiakirjan lopussa.

Kiinteistöt:
91-404-1-2 Tomtbacka
91-421-1-3 Nackböle
91-431-1-659 Tuomarinkylän kartano

Suojelualueen pinta-ala: 137 ha
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Luonnonsuojelualue

Kiinteistörajat



Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta
kirjallisella valituksella. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon.

Valitusaika
Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaantipäivästä, sitä päivää lukuun ottamatta. Jos valitusajan
viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu
vielä seuraavana arkipäivänä.

Tavallisella kirjeellä toimitetussa tiedoksiannossa vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä
kirjeen lähettämisestä, jollei muuta näytetä. Asian katsotaan tulleen viranomaisen tietoon kuitenkin kirjeen saapumis-
päivänä. Todisteellisesti toimitetussa tiedoksiannossa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Mil-
loin kysymyksessä on sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen
osoittamasta päivästä.

Yleistiedoksiannossa tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisesta viralli-
sessa lehdessä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava

* valittajan nimi ja kotikunta
* postiosoite ja puhelinnumero, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa
* päätös, johon haetaan muutosta
* miltä kohdin ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
* perusteet, joilla muutosta vaaditaan

Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä taikka jos valituksen laatijana on joku
muu henkilö, on valituskirjelmässä ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valittajan, laillisen edustajan tai asia-
miehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valituskirjelmän liitteet
Valituskirjelmään on liitettävä

* elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös alkuperäisenä tai jäljennöksenä
* todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisajankohdasta
* asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viran-

omaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja tai yleinen oikeusavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja,
jollei valittaja ole valtuuttanut häntä suullisesti valitusviranomaisessa. Asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee
esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen niin määrää.

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmän voi viedä perille valittaja itse tai hänen valtuuttamansa asiamies. Sen voi omalla vastuulla lähettää
postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimei-
senä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 260 euroa. Tuomioistuinten
ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen
säädetty eräistä tapauksista, joissa maksua ei peritä.

Helsingin hallinto-oikeus
Postiosoite: Radanrakentajantie 5, 00520 Helsinki
Käyntiosoite: Radanrakentajantie 5
Puhelin: 029 56 42000, Faksi 029 56 42079
Aukioloaika: 8 – 16.15
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi

Suoritemaksua koskeva muutoksenhaku
Maksuvelvollinen, joka katsoo, että julkisoikeudellisesta suoritteesta määrätyn maksun määräämisessä on tapahtunut
virhe, voi vaatia oikaisua Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselta kuuden kuukauden kuluessa mak-
sun määräämisestä.
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