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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: Uutelan metsän luonnonsuojelualue -
Nybondasskogens naturskyddsområde

Suojelualuetunnus: YSA256427

Kohde Kunta: Helsinki
Kiinteistöt: 91-54-9904-17 Uutelan ulkoilualue (määräala)

91-54-9908-33 (määräala)
91-435-5-43 Uutela (määräala) 
91-435-5-26 Bergvik

Pinta-ala: 25,12 ha 
Omistaja: Helsingin kaupunki
Suojelukohde: Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024

METSO

Alue on merkitty päätöksen liitteenä olevalle kartalle.

Kohteen kuvaus

Helsingin kaupunki on hakenut luonnonsuojelualueen perustamista Vuosaaressa 
Uutelan niemen lounaisosassa sijaitsevalle metsäalueelle 14.03.2022 päivätyllä 
kaupunginhallituksen pöytäkirjaotteella. Uutelan metsän luonnonsuojelualue on yksi 
Helsingin luonnonsuojeluohjelman 2015–2024 kohteista.

Luonnonsuojelualue muodostuu kolmesta kallioselänteestä ja niiden välisistä laaksoista. 
Alueeseen kuuluu myös merenrantaa. Luontotyypit vaihtelevat kallioiden kuivista 
lakimänniköistä kosteapohjaisten laaksojen tuoreisiin kankaisiin, korpiin ja lehtoihin sekä 
rantojen niittyihin. Kalliometsät ovat rannikkoalueelle tyypillisiä, edustavia 
kalliomänniköitä. Puusto on vanhaa ja kelopuita sekä kilpikaarnaisia ja lakkapäisiä 
mäntyjä on runsaasti. Kallion notkelmissa on useita pienialaisia rämeitä. Uutelan 
metsistä suuri osa on tuoreita kankaita, joiden ylispuumännyt ovat iäkkäitä. Lahopuuta 
esiintyy kohtalaisen runsaasti. Suojelualueen lehdot ovat olleet 1900-luvun puolivälissä 
peltoja tai niittyjä, joiden kasvillisuus on nyt palautumassa takaisin metsäksi.  
Nuottaniemen tyvellä sijaitsee laaja kuusivaltainen kangaskorpi, jossa esiintyy 
tihkupintoja ja pieni noro. Merenrannan notkelmissa on tervaleppävaltaisia luhtia, joiden 
kenttäkerroksessa kasvaa suurruohoja. Suojelualueen rannat ovat karuja hiekka- ja 
kivirantoja, joiden harvaa kasvillisuutta luonnehtivat heinät.

Myös alueen lajisto on monipuolinen, ja siihen lukeutuu mm. uhanalaisia kääpä-, 
putkilokasvi- ja lintulajeja. Valtakunnallisesti uhanalaisiin lajeihin lukeutuvat vaarantunut 
kuusensitkokääpä ja erittäin uhanalainen viherpeippo. Alueellisesti uhanalaisista lajeista 
tavataan riukukääpää sekä Helsingissä vaarantunutta velholehteä ja erittäin uhanalaista 
soikkokaksikkoa.
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Yleiskaavassa 2016 alue on merkitty virkistys- ja viheralueeksi. Luonnonsuojelualueen 
sijainti on osoitettu yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartalla. Asemakaavassa 11510 
alue on merkitty retkeily- ja virkistysalueeksi. Alue täyttää Etelä-Suomen metsien 
monimuotoisuuden toimintaohjelman (METSO) valintaperusteet monimuotoisuudelle 
merkittävien kangasmetsien, lehtojen, metsäisten kallioiden ja soiden osalta.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätös

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

Yleiset rajoitukset

Alueella on kielletty:

- rakennuksien, rakennelmien ja teiden rakentaminen;
- maa-aineksen, kivien ja kaivoskivennäisten ottaminen ja 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 sekä
- 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 
välttämätöntä liikkumista sekä

- 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 kasvupaikalleen tai sen läheisyyteen;
- haitallisten vieraslajien poistaminen maanomistajan luvalla;
- köysi- ja boulderkiipeily siihen osoitetulla paikalla sekä
- muu toiminta hoito- ja käyttösuunnitelmassa sekä toimenpidesuunnitelmissa 

tarkemmin osoitetulla tavalla.
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Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen

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

Hoito- ja käyttösuunnitelma

Luonnonsuojelualueelle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään 
tarpeelliset toimenpiteet luonnonympäristön hoitamiseksi ja virkistyskäytön 
ohjaamiseksi. Uudenmaan ELY-keskus vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelman.

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

Perustelut

Päätöksellä toteutetaan Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmaa 
(METSO) ja Helsingin luonnonsuojeluohjelmaa 2015–2024. Suojelun tarkoituksena on 
säilyttää luontotyypeiltään monimuotoinen metsäalue ja sen uhanalaiset 
luontotyyppiesiintymät sekä turvata niille ominaisen lajiston säilymismahdollisuudet. 
Alueiden 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

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

Asian on ratkaissut yksikön päällikkö Eeva-Riitta Puomio ja esitellyt ylitarkastaja 
Janne Sormunen. Merkintä sähköisestä hyväksynnästä on asiakirjan lopussa.

Liitteet Kartta
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Valitusosoitus

Päätös
Helsingin kaupungille sähköpostilla 17.6.2022.

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



Uutelan metsän luonnonsuojelualue - Nybondasskogens naturskyddsområde
YSA256427

Tämä kartta liittyy Uudenmaan elinkeino-, liikenne-
ja ympäristökeskuksen tänään antamaan päätökseen.

Kiinteistö: 91-54-9904-17 Uutelan ulkoilualue (määräala)
                91-54-9908-33 (määräala)
                91-435-5-43 Uutela (määräala) 
                91-435-5-26 Bergvik

Suojelualueen pinta-ala: 25,12 ha 

Dnro UUDELY/4035/2022

Ylitarkastaja Janne Sormunen                         17.6.2022

Luonnonsuojelualue

Kiinteistörajat

0 200 400100 m
1:10 000

© Maanmittauslaitos
© Uudenmaan ELY-keskus



                      Liite elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen päätökseen
VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen
Tähän päätökseen saa hakea muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta kirjallisella valituksella.

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 saapumispäivänä. 

Tavallisena sähköisenä tiedoksiantona toimitetussa tiedoksiannossa asiakirja katsotaan annetun tiedoksi kolmantena päivänä viestin 
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Todisteellisesti toimitetussa tiedoksiannossa tiedoksisaantipäivän osoittaa tiedoksianto- tai saantitodistus. Milloin kysymyksessä on 
sijaistiedoksianto, päätös katsotaan tiedoksi saaduksi kolmantena päivänä tiedoksiantotodistuksen osoittamasta päivästä.

Valituskirjelmän sisältö ja allekirjoittaminen
Valituskirjelmässä on ilmoitettava

 valittajan nimi ja kotikunta
 jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu 

henkilö, on myös tämän nimi ja kotikunta ilmoitettava
 postiosoite ja puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asian käsittelyä koskevat ilmoitukset valittajalle 

voidaan toimittaa
 päätös, johon haetaan muutosta
 miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi
 perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava muutoin kuin sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja 
erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) toimitettava 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 viranomaiselle.
 asiamiehen valtakirja; asianajajan ja yleisen oikeusavustajan tulee esittää valtakirja ainoastaan, jos valitusviranomainen 

niin määrää
 toimitettaessa valituskirjelmä sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta.

Valituskirjelmän toimittaminen perille
Valituskirjelmä on toimitettava Helsingin hallinto-oikeuden kirjaamoon. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä 
päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmän voi toimittaa perille henkilökohtaisesti, lähetin välityksellä, postitse tai 
sähköisesti. Postiin valituskirjelmä on jätettävä niin ajoissa, että se ehtii perille valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston 
aukioloajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona, sähköpostilla tai hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelun kautta) 
toimitetun valituskirjelmän on oltava käytettävissä hallinto-oikeuden vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä valitusajan 
viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Oikeudenkäyntimaksu
Muutoksenhakijalta peritään asian käsittelystä hallinto-oikeudessa oikeudenkäyntimaksu 270 euroa. Tuomioistuinten ja eräiden 
oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa (1455/2015) on erikseen säädetty eräistä tapauksista, 
joissa maksua ei peritä.

Helsingin hallinto-oikeus
Posti- ja käyntiosoite: Sörnäistenkatu 1, 00580 Helsinki
Puhelin: asiakaspalvelu/kirjaamo 029 56 42069, vaihde 029 56 42000
Sähköposti: helsinki.hao@oikeus.fi 
Faksi: 029 56 42079
Aukioloaika: ma–pe 8.00–16.15

Hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelu: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet 

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 maksun määräämisestä.

https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
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