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UUDENMAAN ELINKEINO-, LIIKENNE- JA YMPÄRISTÖKESKUS
0295 021 000 Kirjaamo
www.ely-keskus.fi PL 36, 00521 Helsinki
Y-tunnus 2296962-1 kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi

Päätös luonnonsuojelualueen perustamisesta (Luonnonsuojelulaki 24.1 §)

Luonnonsuojelualueen nimi ja tunnus

Nimi: Rudträskin luonnonsuojelualue – Rudträsks naturskyddsområde
Suojelualuetunnus: YSA257309

Kohde Kunta: Helsinki
Kiinteistöt: 91-435-5-43 Uutela, 

91-54-9908-34 Skatan tila,
91-54-9901-0 Vuosaaren kadut,
91-435-5-59 Villa Amanda Falin ja
91-435-1-251 Morsian

Pinta-ala: noin 10,9 ha
Omistaja: Helsingin kaupunki
Suojelukohde: Uhanalainen laji ja luontotyyppi, Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelma

Alue on merkitty päätöksen liitteenä olevalle kartalle.

Kohteen kuvaus
Rudträsk on entinen lampi, joka on 1800-luvulla kaivetun ojan myötä muuttunut kosteikoksi ja 
luhdaksi. Rudträskin keskiosa on avoluhtaa, joka vaihettuu puustoisiksi tervaleppä- ja 
koivuluhdiksi. Luhdan ympärillä kasvaa sekametsää sekä ylitiheitä kuusikoita lehtomaisella ja 
tuoreella kangasmaalla. Alueeseen kuuluu myös pieni merialue, jonka rannassa on 
järviruokovaltaisia rantaniittyjä.

Uhanalaisia luontotyyppejä alueella on lehtokorvet, tervaleppäluhdat, ruoho- ja sarakorvet, 
tuoreet kankaat ja tupasvillarämeet. Luontodirektiivin liitteen IV lajeista alueella esiintyy 
viitasammakko. Rudträsk on tärkeä kääpäalue. Lisäksi alueella pesii lukuisia lintulajeja.

Asemakaavassa 11510 alue on merkitty virkistys- ja viheralueeksi sekä luonnonsuojelualueeksi. 
Asemakaavassa on varattu mahdollisuus rakentaa alueelle ulkoilutie sekä reitti jalankululle ja 
pyöräilylle. Lisäksi aluetta halkoo varaus kadun rakentamiseen. 

Hakemus
Alueen maanomistaja on hakenut luonnonsuojelualueen perustamista 14.3.2022 päivätyllä 
pöytäkirjaotteella. Maanomistaja ei ole vaatinut suojelusta korvausta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus perustaa edellä mainitun ja liitekartalle 
merkityn luonnonsuojelualueen, jolla ovat voimassa seuraavat rauhoitusmääräykset:
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Yleiset rajoitukset

Alueella on kielletty:

rakennuksien, rakennelmien ja teiden rakentaminen,
maa-ainesten, kivien tai kaivoskivennäisten ottaminen, maa- tai kallioperän 
vahingoittaminen tai muuttaminen,
kasvien, sienten ja jäkälien sekä niiden osien ottaminen ja vahingoittaminen,
luonnonvaraisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai häiritseminen ja niiden pesien 
hävittäminen,
tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen ja
muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai 
eliölajien säilymiseen.

Liikkumisrajoitukset

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi on kielletty:

moottoriajoneuvoilla liikkuminen, lukuun ottamatta alueen hoidon kannalta välttämätöntä 
liikkumista ja
koirien, kissojen ja muiden lemmikkien irti pitäminen.

Sallitut toimenpiteet

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua:

toimintarajoitteisen henkilön liikkuminen sähkömoottoroidulla apuvälineellä alueen 
ulkoiluteillä,
marjojen ja ruokasienten poimiminen,
vaarallisiksi arvioitujen puiden ja niiden oksien tapauskohtainen poistaminen siten, että 
puiden rungot jätetään lahopuuksi kasvupaikalle tai sen läheisyyteen,
haitallisten vieraslajien poistaminen maanomistajan luvalla,
lainvoimaiseen asemakaavaan merkittyjen teiden ja niihin liittyvien rakenteiden
rakentaminen asemakaavan määräysten mukaan ja 
muu toiminta hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä toimenpidesuunnitelmissa tarkemmin 
osoitetulla tavalla.

Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen

ELY-keskus voi yksittäistapauksessa myöntää poikkeuksen luonnonsuojelualuetta koskevista 
rauhoitusmääräyksistä, jos poikkeaminen ei vaaranna alueen perustamistarkoitusta ja on 
tarpeen alueen hoidon, käytön tai tutkimuksen kannalta.
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Hoito- ja käyttösuunnitelma

Luonnonsuojelualueelle voidaan tarvittaessa laatia hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään 
tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi, ennallistamiseksi ja alueen 
luontaisen kehityksen palauttamiseksi sekä virkistyskäytön ohjaamiseksi. ELY-keskus vahvistaa 
hoito- ja käyttösuunnitelman.

Korvaus
Maanomistaja ei ole hakenut korvausta suojelualueen perustamisesta.

Perustelut
Päätöksellä turvataan alueella olevien uhanalaisten luontotyyppien ja lajien säilyminen. 
Päätöksellä toteutetaan Helsingin kaupungin luonnonsuojeluohjelmaa 2015-2024. Alueen 
suojelu on tarpeen luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Alue täyttää luonnonsuojelulain 10.2 §:n mukaiset luonnonsuojelualueen 
perustamisedellytykset.

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

ELY-keskuksen päätökseen tyytymätön saa hakea siihen muutosta hallinto-oikeudelta 
kirjallisella valituksella.

Päätös on hyväksytty sähköisesti. Asian on esitellyt ylitarkastaja Sanna Tähtinen 
ja ratkaissut yksikön päällikkö Eeva-Riitta Puomio. Merkintä hyväksymisestä on 
päätöksen viimeisellä sivulla.

Liitteet Kartta
Valitusosoitus

Lisätietoja antaa Sanna Tähtinen, p. 0295 023 024, sähköposti sanna.tahtinen@ely-keskus.fi. 

Annettu postin kuljetettavaksi

16.6.2022 21.6.2022

Päätös
Helsingin kaupunki, PL 1, 00099 Helsingin kaupunki
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Tiedoksi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
Helsingin kaupunki
Metsähallitus, Rannikon luontopalvelut
Metsäkeskus, Eteläinen palvelualue
Maanmittauslaitos
Ympäristöministeriö
Uudenmaan verovirasto
Uudenmaan liitto
Helsingin poliisilaitos
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