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Vuoden 2020 
luontoviestintää 
Helsingissä
• Luontoviestinnän teemavuosi 2020
• Oodi Helsingin luonnolle –näyttely
• Pop-up tapahtumat keskustakirjastossa
• Stadin kimalaiskisa
• Retkivideoita ja livekameroita
• Harakan luontokeskuksen toiminta
• Yhteistyö Hyönteishotellit 2020 –

kampanjan kanssa
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Miksi luontoviestinnän 
teemavuosi?
• Lisätään ihmisten ymmärrystä luonnon 

monimuotoisuuden merkityksestä
• Tuodaan esille ihan tavallisen 

helsinkiläisluonnon monimuotoisuus ja 
rikkaus

• Lisääntyvän virkistyskäytön ohjaaminen
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Kuva: Raisa Ranta



Luontonäyttely keskustakirjasto Oodissa 1.6.-30.11.2020. 
Linkit: Osallisuustila Brygga, Facebook -tapahtumasivu
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http://www.hel.fi/brygga
https://fb.me/e/1HBCRmNY3


Vanhasta metsästä rantaniityn loistoon, lintukosteikkoon ja saaristoon
Oppaana kaupunkilaisten luontokokemukset ja -tarinat
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Kuva: Raisa RantaKuva: Raisa Ranta



Näyttelypoimintoja: rikastetaan yhdessä lajiköyhä nurmikko, pop-up
luonnonsuojelualueen monimuotoinen luonto  
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Kuva: Raisa Ranta



Poimintoja: mitä itse voi tehdä luonnon hyväksi -moduulit, paikallisten 
luontohetkien jakaminen, post-it seinän terveisiä
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Heinäkuun pop-up tapahtumat
KYMP vapaaehtoistoiminta, SATAKOLKYT, Urban Eco Islands, Forum Virium, Vesitutkimustiimi, Harakan luontokeskus
MMM Hyönteishotellit 2020 ja niittyaskartelu, Vanhankaupunginlahti tutuksi, Tringa ry, OmaStadi luontoteemalla
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Stadin kimalaiskisa 
• Kansalaistieteen tekemiseen 

rohkaiseva 10 päivää kestänyt 
pilottitapahtuma verkossa

• Kimalaishavaintojen tallentaminen 
kuvin iNaturalist –sovellukseen ja sitä 
kautta laji.fi -tietokantaan

• Tietoiskut lajeista ja kiinnostuksen 
herättäminen

• Havaintoja kisalajeista, 153 kpl
• Opasvideo Helsinki-kanavalla

• Kimalaislaskentalinjat Helsingissä 2019-

9

iNaturalist Suomi
• Suomen lajitietokeskus / Luomus / HY
• Verkkosivu
• Bioblitz –ohje (ENG) 
• iNaturalist –ohje opettajille ja oppaille

https://www.helsinkikanava.fi/fi/player/vod?assetId=60084625
https://inaturalist.laji.fi/
https://inaturalist.laji.fi/pages/bioblitz+guide#count
https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/Kymp/asuminen-ja-ymparisto/luonto/inaturalistopettajille.pdf


Luontoretkivideot ja livekamerat

• Monipuoliset kohteet – lähiluonnon 
havainnointi

• Nature Experts –luonto-oppaat ja 
ympäristöpalveluiden työntekijät

• Luontoretkivideot Helsinki –kanavalla
• Livekamerat: Vasikkasaarilive (Urban Eco 

Islands & Forum Virium) ja merikotkalive 
Vanhankaupunginlahdella (Elisa)

• Helsinki-päivä 12.6.: etäHarakka (Janne 
Neuvonen & PukkiVisuals)
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https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/folder?groupItemId=53043275


Sanoista tekoihin 
Harakan luontokeskus
• Harakan saari on monimuotoisuuden 

tihentymä, mukana kaikessa toiminnassa
• Vuosittain 6-8 ympäristökasvatuksen 

kurssia (esite 2020-2021)
• Vuonna 2020: 13 saariseikkailua, 10 

luonnontutkimus- ja 18 
ympäristöntutkimuspäivää

• Kurtturuusutaistelu – ei yhtään kiulukkaa
• Harakka verkossa 

• Vieraile virtuaalisesti (Nortman VR)
• Mobiiliopas Harakkaan (Citynature –sivu)
• Harakka Hel.fi -sivuilla
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https://www.hel.fi/static/ymk/esitteet/pks-kurssiesite.pdf
https://360.northmanvr.com/F134ZziUlm/12335973p,2926385m,162.87h,83.86t
https://citynature.eu/fi/kohde/harakka/
https://www.hel.fi/helsinki/fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparistonsuojelu/ymparistotietoisuus/harakan/


Lumoa somessa
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Luonnon monimuotoisuus 
viestintää Harakan 
luontokeskuksen arjessa

• Harakka Facebookissa
• Harakka Instagramissa

Lisäksi 

• Kaupunkiluonto Helsingissä 
Facebook –sivulla monipuolisia 
aiheita Helsingin luonnosta

https://www.facebook.com/Harakanluontokeskus/
https://www.instagram.com/harakanluontokeskus/
https://www.facebook.com/puistot/


Yhteistyö: Hyönteishotellit 2020 –kampanjan 
kanssa (MMM)

13Grand Hotel Harakka Iiris Hostikka

Luonnon monimuotoisuus –tapahtuma : Kasvinterveys, 
pölyttäjät ja kaupunkiluonto (tallenne Helsinki-kanavalla)

https://www.helsinkikanava.fi/fi/web/helsinkikanava/player/vod?assetId=63656656


Meneillään nyt

• Uusia kohde- ja alueopasteita 
Vanhankaupunginlahdelle

• Luonnonsuojelualuekokonaisuus 
tutuksi & luontotietoa kävijöille

• Niittyä, sudenkorentoja, lintuja, 
nisäkkäitä sekä myös rantaniityn 
hoitoa ja virkistyskäytön 
ohjaamista
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Kiitos!
KYMP / Luonto- ja ympäristötietoisuus tiimi
Näyttelyn toteutus ja taitto: Vappu Ormio

Linkkivinkkejä:
• www.citynature.eu/helsinki
• www.hel.fi/helsinginluontoon
• https://kartta.hel.fi/ Luontotiedot

http://www.citynature.eu/helsinki
http://www.hel.fi/helsinginluontoon
https://kartta.hel.fi/
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