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Töölönlahden ainutlaatuinen luonto on suojeltava
Töölönlahti on ainutlaatuinen virkistys- ja luontoalue Suomen pääkaupungin
sydämessä. Se tarjoaa kymmenilletuhansille kaupungin asukkaille mahdollisuuden
päivittäiseen luonnon tarkkailuun ja liikuntaan. Tämän luontoalueen säilyminen
nykyisenlaisena virkistysalueena on turvattava.
Me allekirjoittaneet kansalaisjärjestöt esitämme, että Helsingin kaupunki ryhtyy
kiireellisiin toimiin Töölönlahden vesialueen, sen rantojen ja näihin liittyvän
lähiluonnon ja linnuston suojelemiseksi. Tavoitteemme:


Tavoite 1: Esitämme Töölönlahdelle luonnonsuojelualueeksi vesialuetta ja
rantoja oheisen kaupungin luontotietojärjestelmän tärkeän lintualueen
rajauksen mukaisena (liite 1). Tavoitteena tulee olla etenkin Töölönlahden
rikkaan ja monipuolisen linnuston ja muun luonnon suojelu (linkit 1–3).



Tavoite 2: Esitämme lisäksi, että luonnonsuojelualueen perustamisen
yhteydessä Töölönlahden vesialueen ja rantojen ympärille on määriteltävä
riittävän laaja rakentamaton vihersuojavyöhyke (liite 2). Tämä suojaa
Töölönlahden vesialueen ja rantojen tulevaa luonnonsuojelualuetta ympäri
Töölönlahden.

Vihersuojavyöhykkeeseen tulee kuulua kaikki Töölönlahden rantoihin liittyvät
viheralueet tai sellaiseksi muutettavissa olevat alueet. Vihersuojavyöhyke voisi
etelässä ulottua itä-länsisuuntaiseen Töölönlahdenkatuun.
Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen tulee huomioida Töölönlahden alueen
puistojen puistosuunnitelmissa. Tavoitteena on myös oltava Töölönlahden alueen
liittäminen kokonaan, vesialueineen ja puistoineen, kansalliseen kaupunkipuistoon,
jota valmistellaan Keskuspuiston ja Haltialan muodostaman ytimen pohjalta.
Perustettavan luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksissä on kiinnitettävä huomiota
etenkin siihen, ettei Töölönlahdelle saa tuoda sellaista toimintaa ja tapahtumia, jotka
häiritsevät lahdella pesivää linnustoa. Moottoriveneiden ja -laitteiden käyttökieltoa on
jatkettava vesialueella.
Niiltä osin kuin luonnonsuojelualueen vesi- tai maa-alueiden omistus on Suomen
valtiolla esitämme, että kaupunki neuvottelee valtion kanssa siitä, että valtio omalta
osaltaan mahdollistaa esityksemme Töölönlahden vesi- ja maa-alueiden luonnon
suojelusta.
Luonnonsuojelualue suojavyöhykkeineen Töölönlahden alueella tukisi tämän vihreän
keitaan säilymistä jälkipolville. Ilman erillistä suojeluohjelmaa Töölönlahtea uhkaa
hiljattainen supistuminen kuten monella muulla Helsingin luontoalueella on jo
tapahtunut.
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