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Kivikon metsä luonnonsuojelualueeksi

Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 on määritelty kyseisenä ajanjaksona perustettavat 
luonnonsuojelualueet. Yksi niistä on Kivikon ulkoilupuiston kallioalue alueen pohjoisosassa, jonka 
suojelu toteutuu jo tänä vuonna. 

Edellä mainittu uusi suojelualue on pinta-alaltaan pieni (5,57 ha). Kivikon metsäalue kokonaisuudes-
saan on kokonaisuudessaan laaja (45,7 ha), erämaamainen kaupunkimetsä. Metsä kuuluu merkittä-
vään Viikki-Kivikko-vihersormeen. Kivikon metsä on osa tärkeää ekologista verkostoa ja viheryhteyttä, 
joka on elintärkeä luonnon monimuotoisuuden säilymisen kannalta ja luontokadon ehkäisyssä. 

Alueesta merkittävä osa on METSO-kriteerit täyttävää vanhaa, monimuotoista metsää. Alueella on 
paljon eri-ikäistä ja monilajista puustoa sekä lahopuuta ja kääpiä. Alue on liito-oravan elinalueeksi so-
pivaa ja sijaintinsa puolesta osana metsäverkostoa liito-oravalle olennaisen tärkeä leviämisreitti itään. 
Kyseessä on myös tärkeä lintu- ja kasvikohde. Kivikon metsään kohdistuu parhaillaan ja tulevaisuu-
dessa eri hankkeiden kautta useita metsäalaa pienentäviä ja monimuotoisuutta vähentäviä rakenta-
mishankkeita ja suunnitelmia. 

Helsinki on kaupunkistrategiassaan 2021–2025 sitoutunut metsäisen verkoston säilyttämiseen ja 
metsien luonnollisen vanhenemisen edistämiseen, sekä linjannut, että kaikilla kaupunkilaisilla on lyhyt 
matka lähiluontoon. Lisäksi Helsinki on sitoutunut edistämään yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osalli-
suutta sekä vähentämään asuinalueiden eriytymistä. Lähimetsien merkitys korostuu alueilla, joissa on 
paljon pienituloisia ja lapsia ja jossa pääasiallinen arkiliikuntamuoto on ulkoilu, hiihto ja kävely.  Kivi-
kon ja koko Mellunkylän alue on tällainen. Lähimetsät kannustavat spontaaniin liikkumiseen niitäkin, 
jotka liikkuvat ja harrastavat liikuntaa vähiten.

Tässä aloitteessa tarkoitettu Kivikon metsä (Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015—2024 Tatta-
riharjun metsä) täyttää Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa mainitut metsäverkostoselvityksen kritee-
rit. 

Me allekirjoittaneet valtuutetut esitämme, että Helsinki valmistelee koko Kivikon metsän suojelemista 
niin, että metsä otettaisiin lähitulevaisuudessa mukaan Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan.  
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