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Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta (64/1986):

3 § Kunnan tehtävät

Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että 

luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä 

turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä 

luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö.

Ympäristönsuojelun yleissuunnittelua ja toimia ympäristönsuojelun huomioon ottamiseksi kunnan toiminnassa johtaa kunnanhallitus. (4 §)



Naantalin kaupungin metsien 

hoito nyt: 

Huomioidaan:

- Turvallisuus

- Monimuotoisuus (jätetään 

linnuille tiheitä pensaikkoja, kelot, 

erityisen tärkeiden luontoarvojen/-

lajien huomioiminen)

- Ulkoilu (polut pidetään auki)

Käytössä:

- Metsäsuunnitelma (2012-2021) 

sekä

- Kirjoittamattomat toimintatavat



Naantalin kaupunkistrategia 2022

Naantalin kaupunginvaltuusto on hyväksynyt 11.6.2018 § 46 kaupungin uuden 
strategian ”Naantalin kaupunkistrategia 2022” vuosille 2018-2021. Strategiaan on 
kirjattu seuraavaa:

Kärkihanke 3: Kasvava ja vetovoimainen Naantali:

”Naantali tehostaa toimenpiteitä, joilla edistetään asumisen laatua. Kaupunki vaalii 
kaupungin luontoympäristön arvokkaita piirteitä sekä toteuttaa kestävän kehityksen 
mukaisia periaatteita toiminnoissaan.” 

Yhdeksi kärkitoimenpiteeksi on kirjattu: 

”Rantojen virkistysarvojen ja lähivesien laadun parantaminen sekä 
Itämerihaasteen toimenpideohjelman ja Naantalin ilmastotavoitteet sisältävä 
ympäristöohjelma”.



Vuoden 2019 aikana:

”…. Itämerihaasteen...”

1) → Itämerihaasteen toimenpideohjelma, päivitys

”…. Ilmastotavoitteet…”

2) → Ilmasto-ohjelma: HINKU? Turun kaupungin malli? Joku muu?                  Hiilinielut? Kompensaatiot?

”…. luontoympäristön arvokkaita piirteitä…” 

3) → Luonnon monimuotoisuuden mukaiset toimenpiteet = LUMO-ohjelma maankäyttö ja kaavoitus / metsät

”…. kestävän kehityksen mukaisia periaatteita...”

4) → Kaupungin toimintojen läpikäynti ja kehittäminen (jätehuolto/kierrätys/kiertotalous yms.) = KeKe

→→ ”Naantalin kaupungin ympäristöohjelma”



ILMASTONMUUTOKSEN HILLINTÄ

Luonnon monimuotoisuusItämeren tila

Hiilinielujen ja –varastojen ylläpito ja 
kasvattaminen

Päästövähennykset

Haitta-
aineiden 
vähenemä Lämpötilan 

kurissa pito

Hulevesien hallinta 
ja puhdistus



Ympäristöohjelma ja taajamametsät:

Ilmastonmuutoksen hillinnän keinoja ovat toisaalta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistoimenpiteet, 

toisaalta hiilivarastojen ylläpito ja kasvattaminen. (Luonnontilainen metsä on parempi hiilivarasto kuin 

talousmetsä!)

Ympäristöongelmien ratkaiseminen pelkin teknisin menetelmin ei ole täysin mahdollista, vaan 

luonnonympäristöä tarvitaan. Luonnon monimutkaisten prosessien häiritseminen voi johtaa 

peruuttamattomiin seurauksiin. 

Metsät tarjoavat kunnalle ja kuntalaisille palveluja.

Ekosysteemipalvelut: ilmaston säätely, luontomatkailu ja virkistys, terveys ja hyvinvointi, ilman puhdistus, 

happi, vesien puhdistus, esteettiset arvot…. 

Ympäristöohjelman laatimisprosessin aikana tullaan herättämään keskustelua siitä, miten metsien hoitoa 

voitaisiin kehittää Naantalissa entistä paremmaksi luonnon monimuotoisuuden kannalta ja toisaalta 

metsien huomioimiseksi hiilinieluina ja -varastoina. 



Ympäristöohjelma ja taajamametsät:

Muita näkökulmia ja toimenpiteitä ympäristöohjelman sisällöksi:

• Ympäristökasvatus: Metsien hyödyntäminen opetuskäytössä. Koulujen ja päiväkotien 

lähimetsät?

• Hyvinvointi: Metsien hyödyntäminen vanhusten ja mielenterveyspotilaiden hyvinvointipalveluna 

kunnon ylläpitoon, eheytymiseen ja kuntoutumiseen - nk. Green care, ”voimaa luonnosta”

• Lähimetsien saavutettavuus, kaupungin kaikilta asuinalueilta. Miten kaukana saa olla 

”lähimetsä”?

• Joutomaiden kartoitus, niitytys, metsitys (→ ”päästökompensaatiot”?)

• Ekologiset käytävät ja viheryhteydet, metsien kytkeytyneisyys vs. pirstoutuminen

• Viheralueiden hoitoluokitusten uudelleentarkastelu ja paikoittainen alentaminen, 

monimuotoisuuden nimissä

• Metsäsuunnitelman päivitys v. 2021, johon sisällytettäisiin mahdolliset uudet toimintatavat

• Paikallisen monimuotoisuuden turvaaminen suojelurajauspäätöksin, vaikka laista tulevia 

perusteita suojelulle ei löytyisikään? Esim. mystiset mörrimöykkykuusimetsät, pienellä hoidolla 

palautettavat perinnebiotoopit (lampaat/lehmät töihin) 

• Vieraslajien torjunta (5-vuotinen VieKas Life-hanke alkaa v. 2019)



KIITOS!
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