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Luonnon monimuotoisuusohjelma

• Kuopiossa työtä luonnon monimuotoisuuden hyväksi linjaa vuonna 
2015 kaupunginhallituksessa hyväksytty toimintaohjelma.

• https://www.kuopio.fi/fi/luonnon-monimuotoisuus-ohjelma

• Toimenpiteet on tarkoitettu otettaviksi huomioon maankäytön 

suunnittelussa, metsien ja viheralueiden käytön suunnittelussa ja 
hoidossa sekä muussa kaupungin toiminnassa.

• Ohjelman toteutumista arvioidaan ohjelmakauden päättyessä 

vuonna 2020.

https://www.kuopio.fi/fi/luonnon-monimuotoisuus-ohjelma


Miksi monimuotoisuusohjelmaa tarvitaan?

• Kuopioon sijoittuu suurin osa Pohjois-Savon lehtokeskuksesta.

• Kuopion keskeinen kaupunkialue on lehtokeskuksen ydinalueella. 

• Vesistöjen runsaus ja laajat maaseutumaiset alueet lisäävät 
monimuotoisuutta.

• Kaupunki on huomattava maanomistaja keskeisellä 

kaupunkialueella. Lisäksi kaupunki omistaa yli 10 000 ha metsää 
laajalla maaseutualueella.

• Maankäytön muutokset ja metsien vastuullinen käyttö edellyttävät 
toimia monimuotoisuuden turvaamiseksi. 

• Monimuotoinen luonto parantaa myös asukkaiden hyvinvointia.



Monimuotoisuusohjelman tavoitteet

• Tavoitteet ohjaavat luonnon monimuotoisuutta koskevaa 
suunnittelua ja toteutusta.

• 1. Virkistysalueverkosto on kattava

• 2. Arvokkaat luontokohteet säilyvät

• 3. Lähiluonto, kulttuuriympäristö ja rakennetut alueet ovat 

monimuotoisia

• 4. Talous- ja virkistysmetsät ovat monimuotoisia ja monikäyttöisiä

• 5. Tietoisuus ja vastuu Kuopion luonnon monimuotoisuudesta 
kasvavat



Luonnon monimuotoisuus arjen työssä

• Tarvittavat luontoselvitykset arvioidaan vuosittain kaavoitusohjelman 
valmistuttua yhdessä kaavoittajan kanssa.

• Selvityksiä tehdään kaupungin omana työnä, opiskelijatyönä tai ostetaan 
konsulteilta.

• ”Vakiona” tehdään kasvillisuus- ja luontotyyppi-inventoinnit sekä liito-
oravakartoitukset. Kohdealueen mukaan muita selvityksiä (mm. lepakot). 

• Luonnon monimuotoisuus otetaan huomioon lisäksi muun muassa viheralue- ja 
metsäsuunnittelussa.

• https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7479552/Metsien+hoidon+tavoitteet.pdf/14a258a5-c9b1-4916-8631-
6cc9c54607c1

• Liito-orava-Life-hankkeen toimenpiteet tukevat monimuotoisen kaupunkiluonnon 
ylläpitämistä. https://www.kuopio.fi/fi/liito-orava-life

• Vieraslajien torjunnan toimintatapoja kehitetään yhdessä VieKas LIFE – hankkeen 
asiantuntijoiden kanssa.

https://www.kuopio.fi/documents/7369547/7479552/Metsien+hoidon+tavoitteet.pdf/14a258a5-c9b1-4916-8631-6cc9c54607c1
https://www.kuopio.fi/fi/liito-orava-life


Pienen-Neulamäen osayleiskaava

• Pienen-Neulamäen osayleiskaava on esimerkki kaavasta, jossa luonnon 
monimuotoisuus on otettu hyvin huomioon. 

• Työpaikka-alueita kiertää viherkehä, jossa on olevien Natura-lehtojen lisäksi noin 
100 hehtaaria uusia SL-varauksia, monipuoliset ulkoilureitit, hulevesikosteikot, 
luo-alueet liito-oraville sekä harvinaisille kasvilajeille alueen länsilaidan vanhalla 
ratapohjalla. 

• Tällä ulkoilureitiksi kunnostettavalla vanhalla ratapohjalla on tehty 
luonnonhoitotöitä (poistettu nuorta kuusikkoa ja kantoja radan reunoilta, rikottu 
maanpintaa). Hoidon tavoitteena on turvata harvinaisten kasvien vaatimaa 
paahteisuuta ja avointa kasvutilaa sekä samalla valmistella aluetta 
ulkoilureittikäyttöä varten.

• Ratapohjan ympäristöjä hoidetaan talkoilla yhdessä Savon ammattiopiston 
luontoalan opiskelijoiden ja paikallisen luonnonsuojeluyhdistyksen (KLYY ry.) 
kanssa.
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