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Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry (Helsy) toimii luonnon monimuotoisuuden ja 
ekologisen kestävyyden säilyttämiseksi sekä elinympäristön viihtyisyyden 
lisäämiseksi Helsingissä ja Helsingin kaupungin omistamilla alueilla. Helsy on 
Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) Uudenmaan piirin sekä Natur och Miljön (NoM)
suurin paikallisyhdistys. Vuosi 2022 oli Helsyn 52. toimintavuosi.

Yhdistyksen toiminta-ajatusta toteutettiin vaikuttamalla muun muassa Helsingin 
kaupungin kaavoitukseen ja viheraluesuunnitteluun. Yhteistyötä tehtiin muiden 
yhdistysten, asukasaktiivien sekä kaupungin poliittisten päättäjien ja viranomaisten
kanssa.

Helsyn jäseniä kannustettiin mukaan yhdistyksen toimintaan sekä vaikuttamaan ja 
ottamaan kantaa itse. Toiminnan käytännön toteutuksesta huolehtivat hallituksen 
ohjauksessa retkiryhmä, viestintäryhmä, kaava- ja metsäryhmä sekä 
vieraslajiryhmä. Lisäksi Helsyn kaupungilta vuokraamalla kiinteistöllä, Torpalla, oli 
oma toimikuntansa. Vuoden aikana perustettiin kaksi uutta työryhmää: yksi 
seuraamaan Östersundomin osayleiskaavoitusta ja toinen suunnittelemaan 
luontokatokampanjan toteutusta Helsingissä. Helsyssä toimi myös vapaaehtoisten 
apureiden rinki.

Koronarajoitusten höllennyttyä retkiä ja tapahtumia voitiin pitkästä aikaa järjestää 
lähes entiseen malliin. Monia kokouksia ja tilaisuuksia pidettiin kuitenkin yhä myös 
etänä. Luonnonsuojeluliiton vuoden teemat – ilmastokriisi, kaivostoiminta ja 
lajikato – näkyivät myös Helsyn toiminnassa. Ilmastokriisiä nostettiin esiin etenkin 
Luonto lainassa -viikolla, kaivostoimintaa Kaivosten kertomaa -retkisarjan 
yhteydessä ja lajikatoa loppuvuonna Helsingissä julkaistun Luontokato vai 
luontoteko? -kampanjan myötä.

Yhdistyksen hallituksen kokoukset olivat avoimia kaikille jäsenille. Helsyllä oli 
vuoden 2022 aikana palkattuna osa-aikainen järjestösihteeri, joka työskenteli 
osittain Suomen luonnonsuojeluliiton toimistolla, osittain etänä.

Jäsenet, edustukset ja huomionosoitukset
Yhdistyksen Suomen luonnonsuojeluliittoon rekisteröityjä maksaneita varsinaisia 
jäseniä oli vuoden lopussa (sulkeissa edellinen vuosi) 3918 (3747) ja perhejäseniä
182 (184). Opiskelijajäsenmaksua maksavien määrä oli 316 (296), 
lahjoittajajäseniä oli 261 (302). Kaikkien maksaneiden jäsenten yhteismäärä 
vuoden 2022 joulukuussa oli 4747 (4593) jäsentä. Natur och Miljön kautta 
yhdistykseen kuului 101 (101) jäsentä.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin (SLL-UP) hallituksessa 
yhdistyksestä olivat vuonna 2022 varsinaisina jäseninä Mikko Niskasaari ja Antti 



Halkka sekä varajäseninä Arto Haatanen ja Ilpo Kuronen. Yhdistyksen hallituksen 
valtuuttamat edustajat osallistuivat SLL-UP:n kevät- ja syyskokouksiin. 

Suomen luonnonsuojeluliiton liittokokouksessa 3.–4.9.2022 valtuustoon valittiin 
varsinaisiksi jäseniksi kolmivuotiskaudelle helsyläiset Mikko Niskasaari ja Ilpo 
Kuronen. Sitä edeltäneessä valtuustossa Helsystä jäsenenä oli Mikko Niskasaari.

Helsy kuului yhteisöjäsenenä Hyötykasviyhdistys ry:hyn, Ikimetsän ystävät ry:hyn 
sekä Kaisaniemen kasvitieteellisen puutarhan ystävät ry:hyn. Lisäksi yhdistys oli 
osakkaana Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:ssä sekä Lumituuli Oy:ssä.  
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n hallituksessa Helsyä edusti Sini 
Vuorinen.

Suomen luonnonsuojeluliitto valitsi vuoden vapaaehtoiseksi 2022 Mirja Reijosen 
Helsyn retkiryhmästä.

Hallinto ja talous
Vuonna 2022 yhdistyksen hallitus kokoontui yhteensä 13 kertaa. Kokouksista yksi 
järjestettiin lähikokouksena Talosaaren Torpalla, kahdeksan järjestettiin 
etäkokouksena, kaksi hybridikokouksena ja kaksi sähköpostikokouksena. 
Toukokuussa perustettiin kokeiluluontoisesti työvaliokunta valmistelemaan 
hallituksen kokouksia ja helpottamaan järjestösihteerin työtä. Työvaliokuntaan 
kuuluvat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja järjestösihteeri.

Yhdistyksen kevätkokous järjestettiin 20.4. poikkeusasetuksen sallimana 
hybridikokouksena: osa osallistujista oli mukana etänä, osa paikan päällä 
Lapinlahden Lähteen Auditoriossa. Syyskokous pidettiin 24.11. Tieteiden talolla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen hallitus ja toimihenkilöt vuonna 2022

Puheenjohtaja Antti Halkka

Varsinaiset jäsenet Sanna Ahokas
Arto Haatanen
Terhi Lammi
Matti Lipponen, varapuheenjohtaja
Riitta Malve-Tamminen
Annemarje Salonen

Varajäsenet Katariina Kaarlela
Timo Kalanti
Juha Karsikas
Christina Lindén
Mirko Nieminen
Mikko Niskasaari

Taloudenhoitaja Riitta Hukkanen

Toiminnantarkastajat Olli Ikonen
Pekka Lehdes
Helena Forss (varalla)



Mirja Reijonen (varalla)

Järjestösihteeri Emilia Pippola

Harjoittelijat Heidi Rantalainen (14.8. asti)
Mesi Poittinen (1.6.–31.8.)

Järjestösihteerin työtehtäviin kuuluivat muun muassa hallituksen sihteerinä 
toimiminen, ulkoinen ja sisäinen tiedotus, hallinnolliset tehtävät sekä 
osallistuminen yhdistyksen tapahtumien ja retkien suunnitteluun ja toteutukseen 
sekä mielipiteiden ja lausuntojen laadintaan. 

Heidi Rantalainen jatkoi harjoittelua Helsyssä 14.8. saakka. Hänen tehtäviinsä 
kuuluivat muun muassa Kotimetsät-sivuston päivitys, Talosaaren luontopolun 
suunnittelu, retki- ja tapahtumajärjestelyt sekä Instagram- ja blogipostausten teko.

Mesi Poittinen oli kesällä Helsyssä vieraslajiharjoittelijana osana hänen opintojaan 
Harjun oppimiskeskuksessa. Harjoittelunsa aikana hän muun muassa suunnitteli 
ja toteutti haitallisten vieraslajien torjuntaa, toimi vieraskasvitalkoiden vetäjänä 
sekä tiedotti vieraslajien torjunnasta monipuolisesti Helsyn viestintäkanavissa.

Yhdistyksen tuloista suurin osa muodostui jäsenmaksuista, minkä lisäksi haettiin ja
saatiin avustusta Helsingin kaupungilta. Kaupunki tuki yhdistystä 10 000 eurolla, 
jolla katettiin muun muassa palkkakuluja, retki- ja vieraslajitoiminnan sekä 
suojelutoiminnan kuluja. Lisäksi Suomen luonnonsuojeluliitto myönsi vuoden 
aikana yhteensä 1000 euroa luontokatokampanjan toteuttamiseen Helsingissä ja 
1070 euroa oikeusavustusta valituskuluihin. Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiriltä  saatiin 1000 euroa hankkeeseen, jossa tuotettiin lähiluonnon 
suojelun edistämiseen tarkoitettuja aineistoja. Niihin sovellettiin ensimmäistä 
kertaa Helsyn uutta visuaalista ilmettä.

Tapahtumat ja teemapäivät
Helsy toimi seuraavissa tilaisuuksissa joko järjestäjänä tai osallistujana:

7.–12.2. Luonto lainassa -viikko Viikin kirjastossa
16.2. Itämeri-webinaari
8.3. Kuivasaaren kallioiden salaisuudet  – geologian etätilaisuus
13.3. Lähiluontotapahtuma Malminkartanon Kartanonmetsässä
18.3. Biodiversiteetti – Mitä se on ja miksi sen säilyttäminen on tärkeää meille 
kaikille? Luonto, kaupunki ja ihminen -sarjan keskustelutilaisuus keskustakirjasto 
Oodissa 
20.4. Kevätkokous ja kevätkokousesitelmä. Antti Koli esitteli Helsingin
lähiluontoa valokuvin
24.4. Perhetapahtuma Uutelan kämpällä Vuosaaressa
29.4. Kaupunkisuunnittelu ja ympäristökysymykset – Miten nämä yhdistetään 
rakentavasti? Luonto, kaupunki ja ihminen -sarjan keskustelutilaisuus Rosebud 
Sivullisessa
3.5. Kulttuuri puhdistaa ympäristöä Töölönlahdella
13.5. Kansalaisvaikuttaminen kaupunkisuunnittelun ympäristökysymyksissä. 
Luonto, kaupunki ja ihminen -sarjan keskustelutilaisuus keskustakirjasto Oodissa



29.5. Maailma kylässä -festivaalin Mahdollisuuksien tori Kauppatorilla
31.5. Tutkimusmatkoja Vantaanjoelle – kirjailijavierailu Viikin kirjastossa
20.6. Luonnonkukkien päivä – De vilda blommornas Dag Myllypuron Alakiven- ja 
Korkeakallionpuistossa ja ennakoretki Kipparvuorella
22.6. Vieraslajiopastus Marjaniemen siirtolapuutarhassa
19.8. #soolosiivous-tempaus Töölönlahdella
26.8. Itämeren iltarastit -tapahtuma Lauttasaaressa Itämeripäivänä
Metsämarssi
27.–28.8. Nuku yö ulkona -tapahtuma Torpalla
3.9. Pihlajamäen kyläjuhla
13.9. Tuho ja toivo – ympäristöteemainen runoilta Viikin kirjastossa
21.11. Kahden vuoden kasviretki alppiniityille -etätilaisuus
24.11. Syyskokous ja syyskokousesitelmä. Janne Heliölä esitelmöi aiheesta 
Pölyttäjien seuranta ja tila pääkaupunkiseudulla
7.–11.12. Luonnonsuojeluliiton pop up -myymälä Forumin kauppakeskuksessa
16.12. Kumpulanmäen joulupolku

Retket ja luontoharrastus 
Koronapandemia ei vaikuttanut vuonna 2022 enää juurikaan retkitoimintaan, mutta
suuri osa retkistä järjestettiin yhä rajatun kokoisille osallistujajoukoille. Vuoden 
aikana järjestettiin kuitenkin myös muutamia isompia retkiä, esimerkiksi bussiretki 
Karkalin luonnonpuistoon ja Arboretum Magnoliaan yhdessä Tringan kanssa.

Etätilaisuudet olivat koronan myötä vakiinnuttaneet paikkansa. Retkitoimintaa 
järjestettiin myös etänä, esimerkiksi Itämeri-webinaari, geologian etätilaisuus sekä 
etäilta Sveitsin alppiniittyjen kasveista.

Helsyn retkiryhmä järjesti vuoden aikana 4 yleisöretkeä ja -tapahtumaa joko 
yksin tai yhdessä jonkun muun organisaation kanssa (liite 1: Retkiryhmän 
yleisöretket ja -tapahtumat 2022). Osallistujia oli noin 840. Lukuun ei sisälly 
vieraslajitalkoiden kitkijöitä eikä Torpan talkoiden ja tapahtumien osallistujia.

Luonto- ja liikuntaretkien sarja käynnistyi vuoden aikana. Retkillä testataan 
Helsingin kuntoportaita sekä tutustutaan lähiluontoon niiden ympäristössä.

Uusien iltoja sekä uusien retkiä järjestettiin jo vakiintuneeseen tapaan sekä 
keväällä että syksyllä. Niiden kautta saatiin uusia aktiiveja toimintaryhmiin.

Itämeripäivään osallistuttiin yhdessä Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 
piirin Itämeriryhmän, Luonto-Liiton Uudenmaan piirin ja Anarkistimarttojen kanssa. 
Varsinaisena Itämeripäivänä järjestettiin koko perheelle suunnattu Itämeren 
iltarastit -tapahtuma Lauttasaaressa Veijarivuoren uimarannalla. Itämeripäivän 
ennakkotapahtumana organisointiin jälleen #soolosiivous-tempaus, jonka avulla 
kannustettiin ihmisiä siivoamaan roskia rannoilta.

Töölönlahden lintuaita -katutaideteos sai jatkoa, kun Pikku-Finlandian 
valmistuttua työmaa-aidat lintumaalauksineen siirrettiin Finlandia-talon 
remonttityömaalle.



Kasvien ihmeellinen maailma -kurssi järjestettiin ensimmäistä kertaa 
yhteistyössä Tringan kanssa touko-kesäkuussa. Kasvikurssiin kuului kaksi 
etäluentoa ja kolme elinympäristöretkeä.

Luontoretkiä Ukrainan pakolaisille alettiin järjestää heinäkuussa. Niillä 
tutustuttiin pääkaupunkiseudun meri- ja metsäluontoon Harakan saarella, 
Vartiosaaressa ja Sipoonkorvessa. Retkillä kerrottiin suomalaisesta luonnosta, 
siellä liikkumisesta, jokamiehenoikeuksista sekä luonnonsuojelusta. Lisäksi 
järjestettiin sienestykseen liittyvä infotilaisuus. Toiminnan tavoitteena on myös 
tukea pakolaisten hyvinvointia. Yhteistyökumppanina oli Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri. Tilaisuuksiin osallistui ukrainalaisia ympäri 
pääkaupunkiseutua, kaikkiaan noin 70 henkilöä.

Lepakkokerho ei järjestänyt retkiä vuoden aikana.

Lukupiiri jatkoi toimintaansa vetäjänään Terhi Lammi. Lähiluontoon ja 
ympäristösuhteeseen keskittyvä lukupiiri kokoontui etänä viisi kertaa. Lisäksi 
järjestettiin yksi lähitapaaminen lukupiirin merkeissä ja yksi näyttelyvierailu.

Vieraskasvien kitkentätalkoita oli kaikkiaan 42 ja niihin osallistui noin 320 
henkilöä (liite 2: Vieraslajitalkoot 2022). Talkoot ovat konkreettista yhteisöllistä 
luonnonsuojelutyötä, ja jättipalsamin kitkennän järjestäjänä Helsy on ollut 
edelläkävijä. Jättipalsamin kitkennät alkoivat jo 2005 Lauttasaaressa Christina 
Lindénin johdolla. Jättipalsamin kitkennän lisäksi Helsingin kaupungin kanssa 
jatkettiin yhteistyötä kurtturuusun hävittämiseksi.

WWF:n Green Office -verkoston, Staran ja Helsyn vuonna 2016 käynnistämä 
toimintapäivä jättipalsamin kitkemiseksi Rastilassa on ollut kaikille avoin vuodesta 
2018 alkaen. Mukaan on myöhemmin saatu myös Rastila Camping. Vuonna 2022 
toimintapäivä järjestettiin 18.8. Tapahtumassa näivetettiin kurtturuusua 
uimarannan liepeiltä sekä kitkettiin jättipalsamia Meri-Rastilan metsän puolelta.

Yhteistyökumppanit olivat tärkeitä tapahtumien onnistumisen kannalta. 
Minimissään kumppanuus oli markkinointiyhteistyötä. Vuoden 2022 
yhteistyökumppaneita olivat muun muassa Anarkistimartat, Autismisäätiö, 
Helsingin kaupungin nuorisopalvelut, Helsingin kaupungin Puistokummit, Helsingin
kaupungin ympäristöpalvelut, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa 
ry, Herttoniemi-Seura, John Nurmisen Säätiö, Kallahti Kallvik ry, Kallio-Seura, 
Kruununhaan asukasyhdistys, Luonnonvarakeskus, Luonto-Liitto, Mannerheimin 
Lastensuojeluliiton Uudenmaan piiri, Marjaniemen siirtolapuutarha ry, 
Metsähallituksen Velmu-hanke, Musiikkitalo, Roihuvuori-seura, Siilitien 
talotoimikunnat, Stansvikin kyläyhdistys, Suomen Latu, Suomen ympäristökeskus, 
Töölön kaupunginosat – Töölö ry, Töölön seurakunta, Töölö-Seura, Viikin kirjasto, 
Virtavesien hoitoyhdistys Virho sekä WWF ja WWF:n Green Office -hanke.

Viestintä
Helsyn pääasialliset viestintäkanavat vuonna 2022 olivat Helsyn verkkosivut, 
Facebook, Instagram, Twitter, Helsyblogi, Kotimetsät-sivusto ja toimintaryhmien 
sähköpostilistat sekä sähköinen uutiskirje Helsyviesti. Helsy tiedotti toiminnastaan 
myös kattojärjestöjensä tiedotuskanavissa internetissä ja neljä kertaa vuodessa 



ilmestyvässä Luonnonsuojelija-jäsenlehdessä. Muutamista tapahtumista tehtiin 
erilliset mediatiedotteet. Pääosin Helsyn tiedotuksen suunnittelusta ja 
toteutuksesta vastasi järjestösihteeri yhdessä viestintäryhmän, retkiryhmän sekä 
hallituksen kanssa. Medianäkyvyyttä saatiin muun muassa Helsingin Sanomissa, 
Hufvustadsbladetissa, Helsingin Uutisissa, Töölöläinen-lehdessä, mtv3:lla sekä 
Ylen verkkosivuilla ja Uudenmaan uutisissa.

Helsyviesti ilmestyi vuoden aikana 9 kertaa. Helsyviestin tilaajamäärä jatkoi 
kasvuaan noin 600 henkilöllä ollen loppuvuodesta noin 2600 henkeä. Omien 
tapahtumien ja kannanottojen lisäksi siinä kerrottiin laajasti luonto- ja 
retkitoimintaan liittyvistä asioista pääkaupunkiseudulla. Helsyviesti toteutettiin 
Creamailer-työkalulla, ja sen kokoamisesta ja toimittamisesta päävastuu oli 
järjestösihteerillä.

Helsyblogissa julkaistiin vuoden aikana 13 juttua erilaisista aiheista.

Helsyn verkkosivuille päivitettiin muun muassa tapahtumia ja retkiä sekä 
tiedotteita, kannanottoja, mielipiteitä ja muita lausuntoja. Myös yhdistyksen 
Facebook-sivuilla tiedotettiin aktiivisesti tulevista tapahtumista ja ajankohtaisista 
Helsingin luontoon ja kaupunkisuunnitteluun liittyvistä asioista ja uutisista. 
Instagram-tilillä julkaistiin pääasiassa luontoon ja luontoretkeilyyn keskittyvää 
sisältöä. Verkkosivujen päivityksestä huolehti pääosin järjestösihteeri, mutta 
sosiaalisen median kanavien päivitykseen osallistuivat myös useat vapaaehtoiset. 
Vuodenvaihteessa Helsyn Facebook-sivulla oli noin 3300 tykkääjää ja 3550 
seuraajaa (molemmissa kasvua vuodessa lähes 300) ja Instagramissa puolestaan 
noin 1300 seuraajaa. Vuoden aikana Instagramissa aiemmin kokeiltua 
jäsenhankintakampanjaa laajennettiin Facebookkiin.

Keväällä Helsy julkaisi yhdessä Tringan kanssa podcast-sarjan 
pääkaupunkiseudun luonnosta. Kaupunkiluonto-podcastia toimittivat Jukka 
Hintikka ja Marju Hulttinen, ja sarjassa ilmestyi yhteensä seitsemän jaksoa.

Elokuussa julistettiin Helsyn luontokuvakisa: pyydettiin jakamaan mieluisa 
luontokokemus Helsingissä julkaisemalla siitä kuva Instagramissa 
#helsyluontokuva-aihetunnuksella. Viestintäryhmä valitsi kuvista voittajaksi Aki 
Eerikäisen upean otoksen hennosta sienilakista Slåttmossenin suolla. Toiseksi tuli 
@ciccaostin tunnelmallinen, kesäinen luontokuva Kallahden kävelypolulta. 
Palkinnoksi he saivat Jarmo Niemisen vuoden 2014 luontokirjana palkitun 
Aarresaaret-teoksen.

Helsyn toiminnasta kerrottiin lisäksi retkillä ja tapahtumissa, joissa myös jaettiin 
yhdistyksen sekä Suomen luonnonsuojeluliiton materiaaleja. Lisäksi yhdistyksen 
edustajia kävi puhumassa yhteistyökumppaneiden tilaisuuksissa.

Aki Eerikäisen suunnittelemaa Helsyn visuaalista ilmettä alettiin toteuttaa 
yhdistyksen materiaaleissa. Esimerkiksi Helsyviesti julkaistiin vuoden alusta 
ilmeen mukaisena, siihen pohjautuvaa esitettä tulostettiin ahkerasti mukaan retkille
sekä muihin tapahtumiin ja yhdistykselle tilattiin banderollit.

Syksyllä Helsy rekisteröitiin droonioperaattoriksi. Tämän myötä yhdistyksen 
omistamaa droonia voidaan ruveta hyödyntämään.



Vaikuttamistoiminta
Yhdistyksen luonnonsuojelutyön päätavoitteena on edistää alkuperäisluonnon 
suojelua ja säilymistä Helsingin alueella sekä kaupungin omistamilla mailla muissa
kunnissa. Kohteet ovat muun muassa metsiä, rantoja, kallioita ja vesistöjä sekä 
perinnebiotooppeja, puistoja ja ekologisia yhteyksiä.

Helsyn luonnonsuojelutyön valmistelusta päävastuussa on kaava- ja metsäryhmä, 
joka vuoden aikana seurasi ajankohtaisia kaavoitusasioita, teki maastokäyntejä 
kriittisille kaava-alueille sekä toimi keskeisessä roolissa yhdistyksen lausuntojen 
valmistelussa. Kaava- ja metsäryhmä pyrki vaikuttamaan erityisesti niihin 
kaavoihin ja muihin suunnitelmiin, jotka kohdistuivat monimuotoisuuden ja 
virkistyskäytön kannalta tärkeille alueille. Vuonna 2022 Helsy vaikutti myös 
Helsingin kaupungin luonnonhoitoon osallistumalla luonnonhoidon linjauksen 
päivitykseen liittyvään sidosryhmätyöskentelyyn.

Helsy teki kaavoitukseen, luonnonsuojeluun sekä kaupunkimetsänhoitoon 
liittyvissä asioissa yhteistyötä Suomen luonnonsuojeluliiton ja sen Uudenmaan 
piirin, Tringan sekä Luonto-Liiton metsäryhmän Kaadetaan kaava, ei metsää -
kampanjan kanssa. Yksittäisissä hankkeissa tehtiin yhteistyötä myös paikallisten 
toimijoiden, lähinnä kaupunginosayhdistysten ja asukasaktiivien kanssa.

Vuonna 2022 Helsy jätti yksin tai yhdessä muiden tahojen kanssa 111 lausuntoa, 
mielipidettä, muistutusta, tuomioistuinvalitusta, lautakuntayhteydenottoa, aloitetta 
sekä muuta kirjallista kommenttia kaavoitus- tai muista luonnon- ja 
ympäristönsuojeluun liittyvistä hankkeista (liite 3: Helsyn kannanotot 2022). Lähes 
kaikki kannanotot ovat nähtävillä yhdistyksen verkkosivuilla helsy.fi.

Vaikuttamistyönsä tueksi kaava- ja metsäryhmä järjestää maastokävelyitä ja muita
tapahtumia. Vuonna 2022 toteutettiin Herttoniemen luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelman alueella sekä avoin yleisöretki että erillinen 
maastokatselmus Roihuvuori-seuran kanssa. Helsingin vieraslajiongelmaan liittyen
valtuutetut ja varavaltuutetut kutsuttiin vieraslajikävelylle Mustapuron varteen. 
Lisäksi Helsyn edustajia osallistui kaupungin järjestämille katselmuksille 
Seurasaaren luonnonhoitotöihin, Kuninkaantammentien hiihtoreitin 
puistosuunnitelmaan, Kultakruununkaaren kaavoitukseen, Stansvikinkallion 
kaavan uudelleenarviointiin ja Österdundomin lintuvesien hoito- ja 
käyttösuunnitelmaan liittyen. Keväällä Helsy ja Kaadetaan kaava, ei metsää! -
kampanja järjestivät kolmiosaisen Luonto, kaupunki ja ihminen -
keskustelutilaisuuksien sarjan.

Vuoden suurimpia hankkeita maankäyttö- ja luonnonsuojelutyössä olivat 
Töölönlahden suojelualoitteen valmistelu yhdessä paikallisten asukasyhdistysten 
kanssa sekä Luontokato vai luontoteko? -kampanjan käynnistäminen Helsingissä. 
Luontokato vai luontoteko? -kampanjassa tuodaan esille herkkiä ja arvokkaita 
luontoalueita, joita kaavoitus tai muu kaupunkisuunnittelu uhkaavat.

Torppa
Yhdistyksen käytössä on noin vuonna 1890 rakennettu Torppa-niminen huvila 
Talosaaressa Östersundomin Natura-lintulahtien alueella. Yhdistys vuokrasi 



Torpan, joka alun perin on ollut osa Talosaaren kartanoa, Helsingin kaupungilta 
vuonna 1986. Vuosi 2022 oli Torpan 36. toimintavuosi. Helsingin kaupungin 
vuokrankorotus toteutui vuoden aikana portaittain, ja vuokra tulee olemaan 2023 
alusta alkaen lähes kymmenkertainen entiseen verrattuna.

Torpalle ja sen lähimaastoon järjestetään Helsyn retkiä, joiden osallistujille 
tarjotaan mahdollisuus myös yöpyä Torpalla. Helsyn jäsenet voivat muutoinkin 
käyttää Torppaa retkiensä tukikohtana ja yöpyä siellä. Lisäksi Torpan voi varata 
yksityistilaisuuksiin.

Torpalla järjestettiin vuoden aikana Torpan pääsiäistulet, Suomen Ladun 
koordinoima Nuku yö ulkona -tapahtuma sekä historia- ja luontoretki. Lisäksi 
suosittu pöllö- ja tähtiretki päättyi Torpalle. Helsyn aktiivien kesken Torpalla 
järjestettiin talkoot sekä aktiivien virkistyspäivä.

Historiallisen paikan lisäksi Helsyn jäsenet ylläpitävät Talosaaren ulkoilualueen 
palveluinfraa retkeilijöille. Torpan aktiivit huolehtivat Talosaaren ulkoilualueen 
siisteydestä keräämällä ja kuljettamalla sieltä roskat pois. Talosaaren ulkoilureitti 
kulkee Torpan pihan läpi, ja retkeilijät ovat tervetulleita nauttimaan eväitään 
grillipaikalle ja kuistille. Kuistilla sijaitsee Helsyn infopiste, josta ohikulkijat voivat 
ottaa materiaalia mukaansa ja lukea seinällä olevia kirjoituksia sekä tutkia karttoja.
Torppa-toimikunta ylläpitää myös ulkoilualueen ainoaa roskapistettä ja 
ulkovessaa. Talvisin Torpalla on lintujen ruokintapaikka, josta on muodostunut 
paikallinen nähtävyys.

Heidi Rantalainen valmisteli harjoittelunsa aikana luontopolkua Talosaaren 
ulkoilualueelle. Luontopolku on tarkoitus julkaista vuonna 2023.
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Liite 1 Retkiryhmän yleisöretket ja -tapahtumat 2022

15.1. Uusien retki Maunulassa, retki
17.1. Uusien ilta, etänä
5.2. Retki Kivihaan metsään, retki
13.2. Talvilinturetki Seurasaareen, retki
16.2. Itämeri-webinaari, etänä
8.3. Geologian etätilaisuus, etänä
19.3. Luonto- ja liikuntaretki Myllypuron Alakivenpuistoon, retki
2.4. Pöllö- ja tähtiretki Vuosaaresta Talosaaren Torpalle, retki
12.4. Luonto- ja liikuntaretki Herttoniemen Majavakalliolle, retki
24.4. Perhetapahtuma Uutelan kämpällä, tapahtuma
27.4. Retki Vuosaaren kalkkikaivokselle ja kalkkilouhoksille, retki
30.4. Päivävaellus "reitti 2020" Kuusijärveltä Kulosaareen, retki
10.5. Pihlajamäen lähiöluontoretki, retki
15.5. Lintu- ja kasviretki Karkaliin, retki
17.5. Kasvien ihmeellinen maailma -kurssin 1. luento, etänä
22.5. Retki Sillbölen ja Vaskivuoren rautakaivoksille, retki
24.5. Kasvien ihmeellinen maailma -kurssin 2. luento, etänä
25.5. Retki Kaupunginpuutarhan suljetulle alueelle, retki
7.6. Kasvien ihmeellinen maailma -kurssin retki Lauttasaaren Kotkavuoreen, retki
14.6. Kasvien ihmeellinen maailma -kurssin retki Vuosaaren Uutelaan, retki
15.6. Retki Hietaniemen hautausmaalle, retki
16.6. Luonnonkukkien päivän etkot Herttoniemenrannan Kipparvuorella, retki
19.6. Luonnonkukkien päivä Myllypuron Alakiven- ja Korkeakallionpuistossa, retki
20.6. Aloittelijoiden esteetön kasviretki Vanhanväylänpuistoon, retki
24.6. Pop up -retki Keskuspuistoon (Paloheinä), retki
28.6. Kasvien ihmeellinen maailma -kurssin retki Lauttasaaren Länsiulapanniemeen, retki
7.8. Pop up -jättipalsamin kitkentätalkoot/luontoretki Vartiosaareen, talkoot/retki
13.8. Vierailu Lehmuston hyötykasvipuutarhaan, retki
21.8. Retki Stansvikin rautakaivokselle ja Tahvonlahden harjulle, retki
22.8. Puunhalausviikon pop up -kävely Mellunmäen asukaspuistossa, retki
23.8. Puunhalausviikon pop up -kävely Mellunmäen asukaspuistossa, retki
26.8. Itämeren iltarastit -tapahtuma Lauttasaaressa Itämeripäivänä, tapahtuma
20.9. Luonto- ja liikuntaretki Töölönlahdelle ja Mäntymäelle, retki
21.9. Luontokävely Töölönlahdella, retki
6.10. Töölönlahden kadonnutta luontoa etsimässä, retki
8.10. Retki Juvanmalmin ja Österbackenin graniittilouhoksille, retki
13.10. Uusien ilta, etänä
16.10. Retki Ruskeasuon ja Ilmalan metsään, retki
29.10. Uusien retki Töölönlahdella, retki
30.10. Luonto- ja liikuntaretki Paloheinän kuntoportaille ja ympäristöön, retki
19.11. Lahokaviosammalretki Sipoonkorpeen, retki
21.11. Kahden vuoden kasviretki alppiniityille, etänä
26.11. Talventörröttäjät-kasviretki Vuosaaressa, retki
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Liite 2 Vieraslajitalkoot 2022

23.5. Kurtturuusutalkoot, Mustikkamaa, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
25.5. Etelänruttojuuritalkoot, Mustavuori
31.5. Kurtturuusutalkoot, Lauttasaari, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
1.6. Etelänruttojuuritalkoot, Mustavuori
14.6. Jättipalsamitalkoot, Uutela, yhdessä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa
16.6. Jättipalsamitalkoot, Pornaistenniemi ja Lammassaari, yhdessä Helsingin kaupungin 

ja WWF:n kanssa
21.6. Kurtturuusutalkoot, Mustikkamaa , yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
22.6. Jättipalsamitalkoot, Lauttasaari
22.6. Jättipalsamitalkoot, Marjaniemen siirtolapuutarha
30.6. Kurtturuusutalkoot, Lauttasaari, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
2.7. Jättipalsamitalkoot, Malmi
4.7. Jättipalsamitalkoot, Mätäjoki (Tali), yhdessä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa
6.7. Jättipalsamitalkoot Pihlajamäessä
8.7. Pop up -jättipalsami- ja roskatalkoot, Malmi
9.7. Jättipalsamitalkoot, Malmi
11.7. Jättipalsamitalkoot, Porslahti (Vuosaari)
11.7. Jättipalsamitalkoot Pihlajamäessä
12.7. Jättipalsamitalkoot, Fastholma, yhdessä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa
15.7. Pop up -jättipalsami- ja roskatalkoot, Malmi
16.7. Jättipalsamitalkoot, Malmi
18.7. Jättipalsamitalkoot, Pihlajamäki
21.7. Jättipalsamitalkoot, Marjaniemen siirtolapuutarha
22.7. Pop up -jättipalsami- ja roskatalkoot, Malmi
23.7. Jättipalsamitalkoot, Malmi
29.7. Pop up -jättipalsamitalkoot, Malmi
4.8. Jättipalsamitalkoot, Mätäjoki (Tali), yhdessä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa
5.8. Jättipalsamitalkoot, Kalanninpuisto
6.8. Jättipalsamitalkoot, Malmi
13.8. Jättipalsamitalkoot, Malmi
14.8. Jättipalsamitalkoot, Kettulehto/Siilitie (Herttoniemi)
16.8. Jättipalsamitalkoot, Uutela, yhdessä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa
18.8. Vieraskasvitalkoot, Rastila, yhdessä WWF Green Officen, Staran ja Rastila 

Campingin kanssa
20.8. Jättipalsamitalkoot, Malmi
21.8. Pop up -jättipalsamitalkoot, Malmi
24.8. Jättipalsamitalkoot, Fastholma, yhdessä Helsingin kaupungin ja WWF:n kanssa
25.8. Jättipalsamitalkoot, Pornaistenniemi ja Lammassaari, yhdessä Helsingin kaupungin 

ja WWF:n kanssa
27.8. Jättipalsamitalkoot, Malmi
21.6. Kurtturuusutalkoot, Mustikkamaa, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
3.9. Kurtturuusutalkoot, Lauttasaari, yhdessä Helsingin kaupungin kanssa
4.9. Jättipalsamitalkoot, Isosaari
10.9. Jättipalsamitalkoot, Malmi
24.9. Jättipalsamitalkoot, Malmi
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Liite 3 Helsyn kannanotot 2022

1. Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelma, vastaus kirjalliseen kuulemi-
seen korkeimmalle hallinto-oikeudelle 22.12.

2. Länsi-Herttoniemen suojelun ja täydennysrakentamisen asemakaavan muutos, mielipide 
22.12.

3. Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 
mielipide Tringan kanssa 19.12.

4. Kehittämisvarauksen jatkaminen moniliikuntakeskuksen suunnittelua varten, kannanotto 
Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa KUVA-lau-
takunnalle 15.12.

5. Aloite Helsingin kaupungille lintuystävällisestä lasirakentamisesta, kuntalaisaloite lähe-
tetty kuntaan Tringan kanssa 9.12.

6. Helsingin frisbeegolflinjaus ja -ohjelma 2022–2032, kannanotto KYMP-lautakunnalle 9.12.
7. Östersundomin osayleiskaavan maankäyttöskenaariot, mielipide Uudenmaan piirin kans-

sa 5.12.
8. Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen, valituslupahakemus ja vali-

tus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 5.12.
9. Nuuksion kansallispuiston laajentaminen Helsingin kaupungin omistamilla mailla, lausun-

to Uudenmaan piirin kanssa 2.12.
10. Veijarivuoren puiston kahvila- ja saunarakennus, asemakaavan muutos, muistutus 1.12.
11. Kultakruununkaaren asemakaava ja Vartiosaaren osayleiskaava, kannanotto KYMP-lauta-

kunnalle 28.11.
12. Meri-Rastilan itäosan asemakaavavalitus, valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan hal-

linto-oikeuteen Kallahti Kallvik ry:n kanssa 25.11.
13. Keski-Viikin kaavarungon osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä kaavarungon idea-

luonnos, mielipide 18.11.
14. Stansvikinkallion itäosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

mielipide Stansvikin kyläyhdistyksen ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan kanssa 
18.11.

15. Länsisataman laajentamisen YVA-ohjelma, mielipide Uudenmaan piirin kanssa 15.11.
16. Stansvikinkallion pohjoisosan katusuunnitelmaluonnokset, mielipide Stansvikin kyläyhdis-

tyksen ja Kaadetaan kaava, ei metsää -kampanjan kanssa 15.11.
17. Uussillanpuiston niittyjen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos, 

kannanotto 1.11.
18. Hallainvuoren luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnos, kannanotto 

31.10.
19. Ehdotus Helsingin kaupungin rakennusjärjestyksen tarkistamiseksi, muistutus Tringan 

kanssa 28.10.
20. Länsiväylän ympäristön osayleiskaavoitus - kommentoi skenaariovaihtoehtoja, mielipide 

25.10.
21. Vaatimus ESAVI:lle tutustua Vaasan hallinto-oikeudelle vuosina 2020–2022 toimitettui-

hin, ESAVI:n myöntämästä luvasta Vaasan hallinto-oikeudelle tehdyn valituksen kaikkiin 
valitusasiakirjoihin (Vaasan hallinto-oikeus, diaarinumero 00555/20/5201) sekä vaatimus 
ottaa ko. asiakirjoista selviävät tiedot huomioon ESAVI:n käsitellessä hakemusta ja päät-
täessä hakemuksesta ”Kevyen liikenteen sillan ja tulvasuojelurakenteiden rakentamiselle 
asetetun määräajan jatkaminen, Helsinki”, muistutus 14.10.

22. Hanasaaren asemakaava ja asemakaavan muutos, mielipide 14.10.
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23. Ehdotus alueista, jotka vähintäänkin tulee sisällyttää Helsingin luonnonsuojeluohjelman 
2025-2034 valmistelun kohdejoukkoon, lähetetty asianosaisille viranomaisille 14.10.

24. Pohjoisbaanan linjaus, kannanotto KYMP-lautakunnalle 11.10.
25. Kumpulanmäen jalopuustoisen metsän puolesta, vetoomus KYMP-lautakunnalle Kaade-

taan kaava, ei metsää -kampanjan ja Uudenmaan piirin kanssa 7.10.
26. Sigurd Frosteruksen puiston puistosuunnitelma, mielipide 4.10.
27. Kumpulanmäen vaahterametsikkö säästettävä, vetoomus KYMP-lautakunnalle Kaadetaan

kaava, ei metsää -kampanjan ja Uudenmaan piirin kanssa 3.10.
28. Eläinpelastustoiminnan turvaaminen, kannanotto valtuustolle Tringan kanssa 4.10.
29. Taivalsaaren vesialueen ruoppaaminen ja täyttäminen sekä ruoppausmassojen läjittämi-

nen mereen, muistutus Etelä-Suomen aluehallintavirastolla Helsingin kaupungin hake-
muksesta 30.9.

30. Mustikkamaan hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos, mielipide 26.9.
31. Helsingin metsien hoitoa käsittelevien luonnonhoidon linjausten keskeisimpiä muutos- ja 

kehitystarpeita, kannanotto KYMP-lautakunnalle ja kaupungin luonnonhoidon linjausten 
työryhmälle Tringan ja Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa 21.9.

32. Eläinpelastustoiminnan turvaaminen, kannanotto kaupunginhallitukselle Tringan kanssa 
19.9.

33. Kaupunkiympäristötoimialan talousarvio 2023, KYMP-yhteydenotto Tringan kanssa 13.9.
34. Luonnonsuojelualueen ja vihersuojavyöhykkeen perustaminen Töölönlahdelle, aloite Töö-

lö-Seura ry:n, Töölön kaupunginosat – Töölö ry:n, Kallio-Seura ry:n ja Kruununhaan asu-
kasyhdistys ry:n kanssa 12.9.

35. Jollaksentie 64 asemakaavavalitus, vastaselitys 9.9.
36. Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus, kannan-

otto valtuustolle 6.9.
37. Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavavalitus, vastaselitys 30.8.
38. Hallkullanniemen ja Nuottasaaren asemakaava- ja asemakaavan muutosehdotus, kannan-

otto kaupunginhallitukselle 19.8.
39. Kultakruununkaaren kaavaehdotus, muistutus 16.8.
40. Meri-Rastilan itäosan asemakaavavalitus, vastaselitys Kallahti Kallvik ry:n kanssa 5.8.
41. Herttoniemen liikuntapuiston puistosuunnitelman luonnos, mielipide Tringan kanssa 

29.6.
42. Kruunuvuorenrannan keskuskortteleiden asemakaava, valituslupahakemus ja valitus kor-

keimpaan hallinto-oikeuteen 23.6.
43. Puotilanrannan asemakaava ja asemakaavan muutos, mielipide 21.6.
44. Luonnonsuojelualueen perustaminen Lohjan Outamoon, aloite 21.6.
45. Vuosaarenlahden pienvenesataman asemakaava ja asemakaavan muutos, mielipide Trin-

gan kanssa 20.6.
46. Sunnuntaikortteleiden asemakaavaluonnos, mielipide 17.6.
47. Kivikon helikopterikenttä, kannanotto KYMP-lautakunnalle 14.6.
48. Kuninkaantammentien hiihtoreitin puistosuunnitelman hyväksyminen, valitus Helsingin 

hallinto-oikeuteen 10.6.
49. Broändan asemakaavaehdotus, muistutus 10.6.
50. Kivikon linnoituskallioiden luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, kannanot-

to Kivikon metsän puolesta -verkoston kanssa 7.6.
51. Itäisen bulevardikaupungin itäosan suunnitteluperiaatteet, mielipide 6.6.
52. Landbon suunnitteluperiaatteet ja asemakaavan muutos, mielipide 6.6.
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53. Munkkivuoren ja Talinrannan alueen suunnitteluperiaatteiden osallistumis- ja arviointi-
suunnitelma, mielipide 2.6.

54. Vartiosaaren virkistyskäytön vaihtoehtoja, kommentit 1.6
55. Vuosaari, Satamakaaren teknisen huollon alue, muistutus 31.5.
56. Stansvikin kartanonpuiston hoito- ja kehittämissuunnitelma, mielipide 30.5.
57. Länsimäentien eteläosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

mielipide 30.5.
58. Vuosaaren pelastusaseman asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitel-

ma, mielipide 30.5.
59. Pohjoisbaanan alustavan yleissuunnitelman luonnos, mielipide 20.5.
60. Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto tarkastuslautakunnalle, kannanotto KYMP-lau-

takunnalle 20.5.
61. Kuninkaantammentien hiihtoreitin suunnitelma, kannanotto KYMP-lautakunnalle 3.5.
62. Helikopterikentän sijoittaminen Kivikkoon, kannanotto KYMP-lautakunnalle 3.5.
63. Laajasalon Jollaksentie 64 asemakaavan muuttaminen, valitus Helsingin hallinto-oikeu-

teen 27.4.
64. Kivikon metsä suojeltava, vetoomus Kivikon metsän puolesta -verkoston, Kaadetaan kaa-

va, ei metsää -kampanjan, Suomen luonnonsuojeluliiton Vantaan yhdistyksen sekä Uu-
denmaan piirin kanssa 26.4.

65. Kuninkaantammentien hiihtoreitin suunnitelma, kannanotto KYMP-lautakunnalle 25.4.
66. Väliaikaisen frisbeegolfradan avaaminen Malmin kentälle, kannanotto KUVA-lautakunnal-

le 25.4.
67. Kaisaniemen puiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelma, valituslupahakemus ja valitus 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen 11.4.
68. Eläinpelastustoiminnan turvaaminen, kannanotto KYMP-lautakunnalle Tringan kanssa 5.4.
69. Malminkartanon suunnitteluperiaatteet, mielipide Kaadetaan kaava, ei metsää -kampan-

jan kanssa 4.4.
70. Kallion, Alppiharjun ja Sörnäisten yleisten alueiden suunnitelma, KYMP-yhteydenotto 4.4.
71. Malminkartanon keskiosan suunnittelukilpailu, mielipide Kaadetaan kaava, ei metsää -

kampanjan kanssa 1.4.
72. Töölönlahden puiston poistaminen ulkoilmakonserttien päättymisaikalinjauksista, vetoo-

mus ympäristö- ja lupajaostolle sekä asianosaisille viranhaltijoille Tringan kanssa 31.3.
73. Vallisaaren ja Kuninkaansaaren asemakaava, valituslupahakemus ja valitus korkeimpaan 

hallinto-oikeuteen 30.3.
74. Hämeenapajantien, Puhuritien ja Puuskakujan alueen tarkistettu asemakaavan muutoseh-

dotus, kannanotto KYMP-lautakunnalle 29.3.
75. Lauttasaari, Katajaharjun suunnitteluperiaatteet, mielipide 18.3.
76. Laajasalo, Sarvaston alue, mielipide 18.3.
77. Kruunuvuoren lähivirkistysalueen puistosuunnitelma sekä Päätien eteläpään pysäköinti-

alueen ja Hopealaaksontien jalkakäytävien katusuunnitelmaluonnokset, mielipide 15.3.
78. Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdo-

tus, kannanotto KYMP-lautakunnalle 15.3.
79. Jollaksentie 64:n asemakaavan muutos, kannanotto valtuustolle 14.3.
80. Kruunuvuoren lehmusmetsikön luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, kom-

mentit Stansvikin kyläyhdistyksen kanssa 11.3 (+ täydennys 16.3.)
81. Jollaksen rämeen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, kommentit Stansvi-

kin kyläyhdistyksen kanssa 11.3 (+ täydennys 16.3.)
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82. Itäniityn laakson luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, kommentit Stansvi-
kin kyläyhdistyksen kanssa 11.3 (+ täydennys 16.3.)

83. Stansvikin lehdon ja kaivosalueen luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelma, 
kommentit Stansvikin kyläyhdistyksen kanssa 11.3 (+ täydennys 16.3.)

84. Vartiosaaren osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mielipide 11.3.
85. Hallkullanniemen ja Nuottasaaren tarkistettu asemakaava- ja asemakaavan muutosehdo-

tus, kannanotto KYMP-lautakunnalle 8.3.
86. Pukinmäen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, KYMP- kannanotto 8.3.
87. Puiden kaadosta luovuttava Malmin lentokentän ympäristössä, vetoomus virkamiehille ja 

valtuustolle 4.3.
88. Stansvikinkallion asemakaavan uudelleenarviointi, yhteiskannanotto valtuustolle 2.3.
89. Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen, valitus Helsingin hallinto-oi-

keuteen 1.3.
90. Länsiväylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mielipide 28.2.
91. Östersundomin osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mielipide Uuden-

maan piirin kanssa 28.2.
92. Viikinranta–Lahdenväylän osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma, mielipide 

Tringan kanssa 28.2.
93. Kaisaniemenpuiston ja Varsapuistikon puistosuunnitelma, valituksen täydennys 21.2.
94. Hietaniemen saunahanke, kannanotto KYMP-lautakunnalle 15.2.
95. Kuninkaantammentien eteläpuolen latureitin suunnitelman luonnos, mielipide 12.2.
96. Kilpilahti-Vuosaari lämmönsiirtohankkeen YVA-ohjelma, lausunto Uudenmaan piirin ja Si-

poon Luonnonsuojelijoiden kanssa 8.2
97. Talin liikuntapuiston itäosan asemakaavamuutos, muistutus 8.2.
98. Yleiskaavan toteutusohjelma, kannanotto KYMP-lautakunnalle 8.2.
99. Malminkartanon huipun asemakaavaehdotus, muistutus 7.2.
100. Stansvikinkallion asemakaava, kannanotto kaupunginhallitukselle Kaadetaan kaava, ei 

metsää -kampanjan kanssa 7.2.
101. Vetoomus lähimetsien puolesta Luonto-Liiton metsäryhmän, Kaadetaan kaava, ei metsää 

-kampanjan, Luonto-Liiton Uudenmaan piirin, Elokapinan Metsäkapinan, Pro Luonto ry:n 
ja Ympäristöliike Helsingin kanssa 6.2.

102. Kansallisen kaupunkipuiston perustamisselvityksen valmistelu yleiskaavan toteuttamis-
ohjelmassa, yhteiskannanotto KKPH!-liikkeen kanssa 3.2.

103. Kumpulanmäen asemakaava ja asemakaavan muutos, muistutus Kaadetaan kaava, ei met-
sää -kampanjan kanssa 3.2.

104. Kaisaniemenpuisto, Varsapuistikko, puistosuunnitelman hyväksyminen, valitus 24.1.
105. Matokallion metsän säästäminen, vetoomus Helsingin kaupunginvaltuustolle Kaadetaan 

kaava, ei metsää -kampanjan, Luonto-Liiton metsäryhmän ja Pelastetaan Matokallio -liik-
keen kanssa 21.1.

106. Pukinmäki, täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteet, mielipide 20.1.
107. Vattuniemen keskuksen asemakaavan muutos, muistutus 19.1.
108. Ruskeasuon Huopalahdenportin asemakaavan muuttaminen, kannanotto kaupunginval-

tuustolle 18.1.
109. Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnos, mielipide Tringan ja 

Luonto-Liiton metsäryhmän kanssa 16.1.
110. Karhusaaren pohjoisosan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, 

mielipide Tringan kanssa 14.1.
111. Vanhankaupunginkosken padon purkaminen, kannanotto KYMP-lautakunnalle 10.1.


