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0. Tiivistelmä

Herttoniemi-seura edellyttää, että Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa 
noudatetaan kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä, että toimenpiteiden tulee antaa sijaa metsien 
luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän lisääntymiselle ja että niin valtapuiden kuin 
pienpuuston harvennusten määrä pidetään mahdollisimman pienenä. Tässä luonnoksessa ei tätä 
päätöstä ole juurikaan huomioitu. Alue on tärkeä luonto- ja virkistysalue eläimistöineen ja 
kasvistoineen, eikä hoitoa pidä suunnitella talousmetsien puuntuotannon kriteereillä, kuten monesti 
näyttää tapahtuneen.

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma on myös liian ylimalkainen kaadettavien puiden 
määrittelyn osalta. Maininta ”todellinen hoidon ulkopuolelle jäävien alueiden pinta-ala on kuitenkin
paljon tätä suurempi, koska useimmiten toimenpiteeksi merkityllä kuviolla hoito tehdään vain 
pienellä osalla kuviota” jättää aivan liian paljon tulkinnanvaraa toteutuksen yhteyteen, ja on 
pelättävissä, että hakkuut tulevat olemaan paljon isommat kuin suunnitelmassa annetaan ymmärtää. 
On myös huomattava, että yllä oleva maininta ei koske harvennettaviksi määriteltyjä alueita, vaan 
niitä uhkaa monitoimikone ja metsän muuttaminen todella harvaksi, jollainen nähdään 
suunnitelman kuvasta sivulla 227.

Herttoniemi-seura ei ole myöskään tyytyväinen vuorovaikutuksen toteutumiseen, vaikka 
vuorovaikutusta luvattiin aluesuunnitelman yhteydessä. Nähtävilläoloajan pituus oli tällä kertaa 
kiitettävä. Vuorovaikutuksen osalta on kuitenkin luvattu, että suunnitelmasta saatava palaute otetaan
huomioon, joten harvennushakkuista, maiseman avauksista ja pienpuuston raivauksista tulee 
valtaosin luopua. Suunnitelman uusi, korjattu versio tulee myös asettaa nähtäville ja 
kommentoitavaksi.

Liitteessä 2 on Herttoniemi-seuran viimeisin, 26.10.2020 jätetty kannanotto Herttoniemen 
aluesuunnitelmaan. Kaupunki jätti kyseisen lausunnon pois silloisesta vuorovaikutusmateriaalista, 
ja tässä yhteydessä myös se tulee arkistoiduksi aluetta koskevan aineiston joukkoon.

1. Puuston ikärakenne

Suunnitelmaluonnoksessa mainitaan että

"Yllä mainittu puuston ikärakenne on huolestuttava, koska suurin osa puustosta on ikäluokkien 
loppupäässä ja toisaalta nuorien metsien osuus on vähäinen."

Todellisuudessa tämä ei ole huolestuttavaa, vaan peräti toivottavaa, koska vanhoista metsistä on 
Suomessa pulaa. Vanhan metsän lajisto on Suomessa paljon harvinaisempaa kuin uudistetun nuoren
metsän lajisto. Lahokaviosammalen säilyminen on tärkeämpää kuin laajat maitohorsmakasvustot. 
Herttoniemen metsät eivät edes ole vielä tarpeeksi vanhoja, mutta hyvää vauhtia kehittymässä 



sellaisiksi. Ei ole mitään perusteita pyrkiä nuorentamaan niitä, kuten talousmetsissä tehtäisiin. 
Helsingin tavoitteissa ei ole virallisesti puunmyyntituloilla merkitystä, ja tämän tulee näkyä myös 
käytännön luonnonhoidossa.

Alueella on myös monia huomattavan järeitä puita, ei kai niitä pidetä poistovuoroisina?

2. Talousmetsää vai luontoa?

Suunnitelmaluonnoksessa heijastuu ikävästi yksipuolinen puuston kasvun lisäämiseen tähtäävä 
näkökulma. Herttoniemen metsät ovat kuitenkin ennen kaikkea luonto- ja virkistysalueita, eikä 
puukuutioiden maksimoinnin pitäisi olla minkäänlaisena tavoitteena luonnonhoidossa. Metsät ovat 
lisäksi muutakin kuin puut. Siellä on myös aluskasvillisuutta, eläimiä, sieniä, puroja ja muita 
luontoon kuuluvia asioita. Tavoitteena tulee olla mahdollisimman viihtyisä, luonnonmukainen ja 
monimuotoinen luonto. Tässä puiden kasvunopeus ja puiden metsätaloudellinen laatu ovat täysin 
sivuseikkoja.

Helsingin luonnonhoito vaikuttaa olevan edelleen vanhakantaisen talousmetsäajattelun ja sen 
mukaisten hoitomenetelmien otteessa. Suunnitelmassa eivät näy myöskään kaupunkistrategian ja 
LUMO-ohjelman painotukset luonnon monimuotoisuuden lisäämisen puolesta, vaikka "virkistys- ja
luontoalueiden metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen ja 
metsien luontainen vanheneminen on keskeisin tavoite." (LUMO). Nykyiseen suunnitteluun ja 
luonnonhoitokäytäntöihin on syytä saada kaupunkistrategiassakin luvattu muutos pikaisesti. 
Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnoksessakin kaupunkistrategiasta 
todetaan tuo monimuotoisuuden lisääminen, mutta metsien luontaisen vanhenemisen tavoite on 
jätetty mainitsematta. Se tulee ehdottomasti mainita myös siinä, ja sitä tulee myös käytännössä 
noudattaa. 

Sitä, miten luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma tukee ja lisää luonnon monimuotoisuutta on 
syytä avata tarkemmin.  Esimerkiksi kun kyse on tärkeästä lintualueesta, joka on myös Natura 2000 
-suojelualueen suoja-aluetta, luonnon- ja maisemanhoitotoimien vaikutus linnustoon on syytä 
selvittää ja kertoa suunnitelmassa. Myös vaikutukset muuhun eläimistöön, kasvistoon, sieniin ja 
koko ekosysteemeihin on selvitettävä.

3. Harvennettavat alueet ja ”näkymien avaus”

Ilmaisu ”ylitiheä puusto” ei ole aiheellinen kaupunkimetsissä, joissa ei ole metsätaloustavoitteita. 
Päinvastoin, tiheä metsä estää metsän läpi näkemisen, mikä parantaa metsän tuntua. Koska 
kaupunkimetsät ovat pinta-alaltaan pieniä, tiheämmillä metsillä voidaan luoda ulkoilijoille metsän 
tuntu, kun tiet tai muut kaupunkirakennelmat eivät näy metsän läpi. Tiheiköt mahdollistavat myös 
muun muassa lintujen pesinnän, mikä tuo linnunlaulun ulkoilijoiden nautittavaksi. Ne myös 
suojaavat ulkoilijaa kesällä kuumalta auringonpaahteelta ja talvella kylmältä viimalta.

Lautakunnan yksimielisessä päätöksessä aluesuunnitelmasta todetaan muun muassa

”Lautakunta edellyttää, että myöhemmässä vaiheessa tehtävien luonnonhoidon suunnitelmien ja 
toimenpiteiden tulee antaa tilaa metsien luonnolliselle vanhenemiselle ja lahopuun määrän 
lisääntymiselle ja sekä valtapuuston että pienpuuston harvennusten määrä kannattaa pitää 
mahdollisimman pienenä.”

Liitteessä 1 on vertailtu aluesuunnitelmaehdotuksessa ennen lautakuntakäsittelyä ja tässä luonnon- 
ja maisemanhoitosuunnitelmassa ehdotettuja toimenpidekarttoja. Aluesuunnitelmaehdotuksessa 
toimenpiteitä sisältäviä alueita on merkitty vaaleanvihreällä, ja tässä luonnon- ja 



maisemanhoitosuunnitelmassa tummanvihreällä. Siitä huomataan, että luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmassa esitetään metsänhakkuita lähes täysin samalle alueelle kuin päätöstä 
edeltäneessä aluesuunnitelmaehdotuksessakin, vaikka kaupunkiympäristölautakunta päätti muuttaa  
sitä. Tämä koskee erityisesti harvennettaviksi merkittyjä alueita 
1,3,5,17,19,27,35,36,48,49,50:1,61,67, 72,96,97,152,157,162,163,192,209,218,222,256,267, nuoren
metsän harvennusta alueilla 4,195,211,238,240, uudistamista pienaukolla istuttaen alueilla 
176,191,199, näkymän avausta ja ylläpitoa alueella 62 sekä taimikon hoitoa alueilla 
9:1,16,75,186,193,194,211,223,225,227,257,265. Näin laajan alueen käsittelyn ei voi hyvällä 
mielikuvituksellakaan katsoa noudattavan kaupunkiympäristölautakunnan päätöksen henkeä. 

Vaikka tekstissä mainitaan, että joillakin alueilla ei todellisuudessa puita kaadeta niin paljon, tämä 
ei ensinnäkään koske niitä laajoja alueita, joilla metsää aiotaan lautakunnan päätöksen vastaisesti 
harventaa. Toiseksi suunnitelmassa ei riitä sellainen ylimalkainen toteamus, että koko alueella ei 
puita kaadeta, vaan ainoastaan pienessä osassa aluetta. Tällainen sanamuoto jättää suunnitelmaan 
liian paljon tulkinnanvaraa. Siinä pitää määritellä tarkasti ne kohdat, joissa puita aiotaan kaataa tai 
jopa kaadettavat puut yksilöiden, jotta kutakin toimenpidettä pystytään kommentoimaan.

Suunnitelmassa tulee yleensä luopua harvennuksista, pienaukoista, näkymän avauksista ja taimikon 
raivauksista. Sen sijaan metsien pitää antaa kehittyä luontaisesti. Vain todistettavasti vaaralliset puut
tulisi olla lupa kaataa, eikä "aikaisemmin hoidettu alue" saa todellakaan tarkoittaa, etteikö hoidon 
tarvetta voisi uudelleenarvioida nykylinjausten mukaisesti luonnonmukaisemmaksi, esimerkiksi 
"hallituksi hoitamattomuudeksi". Lisäksi on huomattava, että tiheämpi metsä suojelee myös puita 
kaatumasta myrskyllä.

Miten puuston kerroksellisuudesta ja eri-ikäisyydestä voidaan luvatusti huolehtia sikäli kun 
aluspuustoa poistetaan niin rankalla kädellä kuin on tapana ollut? Suunnitelmassa sivun 227 kuvan 
esittämä ”harvennettu lähivirkistysmetsä” on tyly esimerkki siitä, miten metsiämme EI ENÄÄ 
tämänpäiväisen tiedon valossa tule "hoitaa". Aluskasvillisuuden tihentymät ovat eläinten ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeitä ja lisäksi ne hillitsevät polkujen ja maastopyöräilyn 
urien syntymistä sikin sokin muutaman metrin välein joka ikiseen paikkaan. Ei myöskään ole 
mitään järkevää syytä avata näkymiä metsän sisään, eikä varsinkaan sieltä ulos. Virkistyksen 
kannalta on oleellista, että metsän tuntu säilyy. Erityisesti alueiden 4 ja 5 osalta on lisäksi todettava, 
että metsän harventaminen aiheuttaisi sen, että Viikintie näkyisi ja kuuluisi metsään liian 
voimakkaasti. Niinikään kuvioiden 4 ja 5 pellonpuoleinen reuna ja kapea kuvio 6 ovat 
hoitamattomina tärkeitä linnuille tiheän, kerroksellisen metsän ja pensaston takia, jonka suotuisuutta
pellonreuna ojineen lisää. Samoin suunnitellut harvennukset laajoilla alueilla muuttaisivat metsän 
liian läpinäkyväksi, ja se menettäisi oleellisesti metsän tuntua.

Herttoniemen metsissä tulee noudattaa samoja periaatteita kuin Keskuspuistossakin. Sen osaltahan 
päätettiin noudattaa muun muassa seuraavaa periaatetta:

"Suunnitelmassa metsän käsittelyn lähtökohtana tulee näkyä selkeästi strategian tavoite luonnon 
monimuotoisuuden lisäämisestä, metsän hallitun hoitamattomuuden tulee olla lähtökohta ja 
hoitotoimenpiteet, kuten esimerkiksi tarvittava ulkoilureittien varrella tapahtuva käsittely tai 
liikunta-alueiden lähistöllä tehtävät toimenpiteet, tulee erikseen perustella."

Reittien varsillakaan metsää ei tule harventaa, koska se aiheuttaa reunavaikutuksen ulottumisen 
syvemmälle metsään. Metsät eivät ole niin laajoja, että reunavaikutuksetonta metsää jäisi kovin 
paljon jäljelle, jos sen säilymistä ei huomioida.



Ihmetystä herättää myös se, että ainakin kuviota 152 on jo äskettäin harvennettu reippaasti, vaikka 
luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmaa ei ole vielä edes hyväksytty. Tämä tapaus on selvitettävä. 
Mitään uusia harvennuksia tuolle kuviolle ei pidä enää esittää.

4. Reittiä varjostavat puut

Herttoniemi-seuraa on erikseen lähestytty seuraavan kohdan vuoksi:

”Huonokuntoisten puiden poiston ohella poistetaan myös reittiä varjostavat puut, jotta lumi pääsee 
satamaan talvella ladulle, eikä puusto roskaa latua.”

Itsekin ulkoilua ja myös hiihtoa harrastava herttoniemeläinen totesi

”Aika paljon joutuvat vanhoja upeita mänty- ja kuusitukkeja kaatamaan, että ei tule jatkossa yhtään 
roskia puista ladulle! Kesähelteillä ulkoileville varjostavat puut ovat pelastus ja niistä saa myös 
tuulensuojaa ympärivuoden. Mielestäni puiden kaatoa sadannan parantamiseksi parempi ratkaisu 
latupulaan on käyttää tykitettyä lunta Herttoniemessä.”

Tuo keinotekoinen perustelu poistaa reittiä varjostavat puut latujen takia vaikuttaakin olevan 
keksitty vain, jotta voitaisiin kiertää kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä välttää puiden 
kaatamista.

Ajatuksesta poistaa puita reittien varjostuksen vuoksi on luovuttava. Puiden suoma varjostus 
helpottaa ulkoilua kesähelteessä, ja myös talvella ne suojaavat kylmältä viimalta. Tämä asia on 
syytä päättää erikseen, jotta suunnitelmaan ei jää tulkinnallisuutta.

5. Alueen purot ja ojat

Olisi hyvä kuvailla erikseen suunnitelma-alueen puroja ja ojia sekä niiden puustoisiin reunoihin 
kohdistuvia hoitotoimenpiteitä. Nyt vaikuttaa siltä, että suunnitelma ei huomioi puroja ja ojia, vaan 
niputtaa ne kuvion muuhun hoitoon. Erityistä huolta aiheuttaa kuvion 36 vetiseltä korvelta alkava 
puro ja puron haarat, jotka kulkevat kuvioiden läpi. Se on lintujen suosimaa ja etenkin kuvioiden 
kohdalla suoranaista lintuparatiisia. Puro laajenee metsään vähän ennen peltoa muodostaen kostean 
pienen niittymäisen alueen, jonka kasvillisuus tulisi selvittää. Se sijaitsee tuomien, pihlajien, 
taikinamarjojen ja kuusten muodostaman tiheikön keskellä.  Harvennukset ja pienpuuston poisto 
tällä kohdalla tuhoaisivat rehevän lintujen suosiman ympäristön. Harventaminen lisäksi kutsuisi 
maastopyöräilijät ajamaan kostean metsän, niityn ja matalan puron poikki, jolloin monimuotoinen 
ympäristö murskattaisiin lopullisesti. Alueella on jo nyt puroja, joista on tullut polkuja ja 
maastopyöräilyn uria. Nämä purot tulee ennallistaa.

Ojassa, joka kulkee metsän reunoja pitkin ja palsta-alueen vieritse lampeen, viihtyy ja lisääntyy 
keväisin runsaasti sammakoita. Puuston hoidossa on syytä huomioida ojan varjoisuus ja puuston 
muu vaikutus sammakoiden kannalta. Nyt ojanvarren tiheä puusto suojaa niiden rauhaa.

6. Länsi-Herttoniemen asutusalueen kohteista

6.1 Mäenlaskijantien pohjoispuolella sijaitseva Hiihtomäenpuisto l

Kivikkopuisto on osa Viikki-Kivikko vihersormea ja kuuluu Helsingin viher- ja virkistysverkoston 
kehittämissuunnitelmaan VISTRA II (aluesuunnitelma, kartta s.14 ja s. 28). Tämä ei ole niin sanottu
"rakennettu puisto", vaikka onkin osa maakunnallisesti arvokasta Länsi-Herttoniemen 
maisemakulttuurikokonaisuutta (aluesuunnitelma, kartta s. 20) ja hieno esimerkki alueen 



luonnonmukaisesta maisema-arkkitehtuurista, siitä kuinka monimuotoinen luonto virtaa vapaasti 
kaupunkirakenteen lomaan. Kivikkopuisto on saanut kutsumanimensä isojen jylhien mäntyjen ja 
koivujen katveessa sijaitsevista lasten rakastamista veistoksellisista siirtolohkareista ja niiltä puiston
poikki kallioselännettä myötäillen kohti Saunalahtea jatkuvasta muinaisrannasta. Heti metsäisen 
kallioalueen laelta alkaa geologisesti arvokas kallioselänne, joka erottaa Vanhankaupunginlahden 
luontoalueet Länsi-Herttoniemen asuinalueesta. Aluesuunnitelman sivun 41 kartalla ("Metsä ja 
puustoinen verkosto") nähdään, että ollaan Länsi-Herttoniemen puustoisen verkoston tukialueena 
ylläpidettävällä alueella, jolla kasvaa "varttunutta ja kookasta puustoa pihoilla ja yleisillä alueilla". 
Aluesuunnitelman sivulla 58 "uudet hoitoluokat" Kivikkopuiston metsäisen kallioalueen 
hoitoluokaksi on merkitty C1.1 (”Puistometsä") ja hoidetumman alavan kulmauksen hoitoluokaksi 
A3 "käyttösuojaviheralue". VISTRA-kartoissa Kivikkopuiston kautta on merkitty kulkevaksi myös 
poikittainen viher- ja virkistysverkostoa täydentävänä yhteys, joka aluesuunnitelman sivulla 14 
olevassa kartassa näkyy oranssina viivana. Tarkastelussa olevan luonnon- ja maisemanhoidon 
kuviokartoista siis puuttuu tämän kyseisen puustoisen yhteyden osuus, vaikka kuviot 
hoitoluokkineen sitten taas jatkuvat Hiihtomäentien toisella puolella kuvioina 144 ja 145. Muun 
muassa tämän puustoisen poikittaisviheryhteyden turvaamiseksi olisi erittäin tärkeää, että 
vihersormeen ja VISTRA ohjelmaan kuuluva Kivikkopuisto saataisiin myös mukaan kuviokartalle, 
vaikka hoitotoimet olisivatkin mieluiten hyvin maltillisia. Arvokkaan muinaisrantakivikon 
vaaliminen tulee myös ehdottomasti kirjata luonnonhoidon tavoitteisiin.

6.2. Mäenlaskijanpuisto

Mäenlaskijanpuiston (Suksipuisto/Suopuisto) kohdalla on aluesuunnitelmassa (sivu 28) merkintä 
"Kehitettävät kaupunginosapuistot". Myös tämä viheralue kuuluu Helsingin viher- ja 
virkistysverkoston kehittämissuunnitelmaan VISTRA II, osana Viikki-Kivikko vihersormea. Tänne 
on aluesuunnitelmassa (sivu 41 "Metsä- ja puustoinen verkosto") merkitty "metsä- ja puustoisen 
verkoston kehitettävä yhteys" omituisen epämääräisesti käytännössä kerrostalojen poikki, mutta 
lähinnä siihen suuntaan mistä Hiihtomäentien toisella puolella jokin aika sitten kaadettiin pieni 
kuusikko ja tilalle kehitettiin mahtava asfalttiyhteys laidasta laitaan autojen kulkea, 
lähitulevaisuudessa asfaltointikehitys tulee täällä jatkumaan pyöräbaanalla. Ei ole mitään 
mahdollisuutta, että poikittainen metsä- ja puustoinen verkosto voisi tästä puistosta millään tavoin 
jatkua idän suuntaan. Puustoinen viheryhteys Hiihtomäentien yli sen sijaan on VISTRA II kartoissa 
nähtävissä ja jo olemassa edellä kuvatusti Kivikkopuiston kautta.

Aluesuunnitelmassa (sivu 58) Mäenlaskijanpuistoon ja ympäröiviin rinteisiin on määritelty 
useampia hoitoluokkia, mutta nyt tarkasteltavassa hoitosuunnitelmassa kuvioita on merkitty 
ainoastaan etelärinteisiin. Kuitenkin luonnonhoidon olisi hyvä huomioida myös mm. että tämän 
alunperin suomaalle muodostuneen puiston alavalla alueella sijaitsevan näyttävän puuryhmän 
taakse on syntynyt varsinkin lintujen ja pörriäisten kannalta ekologisesti arvokas kosteikkoniitty, 
jonka mahdollista niittoa/niittämättömyyttä koskevat periaatteet olisi hyvä esittää kuviokohtaisesti 
luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa. Mäenlaskijanpuistoon olisi mahdollista ja kannatettavaa
perustaa jokin uusikin niittyalue jatkuvasti lyhyeksi leikattavien nurmialueiden tilalle.

Luonnonhoidon suunnitelma (sivu 200) määrittelee: "Luonnonhoidon alueet eli metsät, niityt, 
pellot, suot, rannat ym. jaetaan suunnittelussa kuvioihin." Niittyjen perustaminen hoidettujen 
nurmikoiden tilalle ja niiden hoidon tulisi luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi olla 
laadukkaan luonnonhoidon kuvioissa mukana entistä vahvemmin. Suunnitelman sivun 192 kartalla 
koko tarkastelualueella esiintyy ainoastaan muutama niittykuvio hoitoluokkamerkinnällä  B2 
"Käyttöniitty" ja B3 "Maisemaniitty ja laidunalue". 



6.3. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta puuttuva alue

Kohdasta 6. "Aluekuvaukset ja tavoitteet" puuttuu Länsi-Herttoniemen 50-luvun 
jälleenrakennuskauden maakunnallisesti arvokas asuinaluekokonaisuus kaikkineen. Luettelossa 
ovat mukana seuraavat alueet: 1) Kivinokka, 2) Herttoniemen selänne, 3) Herttoniemen 
omakotitalo- ja Siilitien kerrostaloalue, 4) Herttoniemenranta, 5) Herttoniemen teollisuusalue, 6) 
Roihuvuori ja 8) Strömsinlahden ja Porolahden viheralueet. Mutta missä on Länsi-Herttoniemi? 
Jotain muutakin hämminkiä suunnitelmassa on, koska numerointi hyppää kuutosesta kahdeksaan ja 
seitsemän puuttuu välistä.

Aluesuunnitelman sivuilla 50-57 vastaavat alueet ovat 1) Kivinokka, 2) Länsi-Herttoniemen 
selännemetsät, Mölylä ja Fastholma, 3) Länsi-Herttoniemi, 4) Herttoniemenranta, 5) Herttoniemen 
yritysalue 6) Roihuvuori 7) Herttoniemen ja Strömsin kartanopuistot ja Porolahdenpuisto.

7. Herttoniemi-seuran maastokatselmuksessa tehtyjä huomioita

Herttoniemi-seura järjesti asukkaille Herttoniemen metsäselänteelle suuntautuvan retken, jossa 
käytiin läpi toimenpidekuvioita. Sinisellä vinoraidoituksella merkittyjä yksittäisten puiden 
poistokuvioita ei niiden runsaan lukumäärän suhteen keritty käymään kovin kattavasti läpi, mutta 
erityisesti tumman- ja vaaleanvihreällä merkittyjä harvennuskuvioita käytiin melko kattavasti 
katsomassa, samoin kuin pohjoisosan violetillä merkittyjä pienaukkokuvioita. Myös 
vaaleansinisellä metkittyjä ”yksittäisten puiden poisto taimikon päältä” -kuvioita tutkittiin melko 
paljon. Seuraavaksi esitetään retkellä tehtyjä huomioita tutkituista kuvioista.

7.1. Kuviot 1 ja 3

Viikintien varrella olevilla pitkillä kuvioilla 1 ja 3 tulee säilyttää lintujen suosima vehmas, tiheä 
metsä, vaikka Raide-Jokerin rakentaminen kavensi tätä 1. luokan lintualuetta. Tuomme esiin myös 
huolemme raiteiden ja pellon välisestä puustoisesta rinteestä, jolla ei ole kuvionumeroa eikä sille 
ole esitetty hoitotoimia. Raide-Jokeri vähensi sen puita, mutta jatkossa pellon reunan tulee antaa 
metsittyä. Tähän asti monet hyönteissyöjät ovat suosineet tätä pitkää pellonreunametsää.

Viikintien varressa sijaitsevat suojametsäkaistaleet vaimentavat Viikintien liikenteen ääntä ja 
suojaavat pakokaasuilta paremmin, jos niitä ei harvenneta. Lisäksi ne suojaavat 
kevyenliikenteenväylällä kulkijoita tuulelta. Puusto kaistaleilla on lisäksi niin nuorta, ettei 
turvallisuuden ylläpitäminenkään vaadi niiden harventamista. Kuvioiden 1 ja 3 harventamisesta 
tulee luopua tai ainakin pitää harvennukset mahdollisimman pieninä, jolloin harventamisen määrä 
tulee seuraavassa suunnitelman versiossa määritellä tarkasti liiallisen tulkinnanvaraisuuden 
välttämiseksi.

7.2. Kuvio 6

Pitkä pellon reunan metsäkuvio 6 tulee jättää nykyiseen tilaan suojaamaan metsäaluetta   Jokeri-
linjan ja muun liikenteen häiriöiltä. Kuvio 6 on etenkin kuvioiden 4 ja 5 kohdalla erityisen tiheää ja 
siksi linnuille suotuisaa pesimisaluetta. 

7.3. Kuviot 191 ja 199

Puuston uudistamisesta pienaukkohakkuuna tulee luopua kuvioilla 191 ja 199. Sen sijaan nykyisen  
puuston tulee saada kehittyä luonnollisesti ja lisätä siten  luonnon monimuotoisuutta. Viereinen 
kuvio, joka on uudistettu jokin aika sitten hakkaamalla lähes kaikki kookkaat puut, on esimerkki 



metsänhoidosta, joka ei kuulu Helsingin kaupunkimetsiin, koska se tuhoaa merkittävästi  lajistoa ja 
elinympäristöjä.

7.4. Kuviot 193 ja 194

Kuvioilla ei nähty mitään toimenpidetarvetta. Puusto on sitä paitsi jo ennestään harvaa. Puuston 
kaataminen latujen vuoksi ei ole perusteltua. Sen sijaan niiden pystyyn jättäminen on talven 
viimoilta ja kesän helteiltä suojaamisen vuoksi perusteltua. Männyn suosiminen ei myöskään ole 
tarpeellista.

7.5. Kuvio 192

Puuston kaataminen latujen vuoksi ei ole perusteltua. Sen sijaan niiden pystyyn jättäminen on 
talven viimoilta ja kesän helteiltä suojaamisen vuoksi perusteltua. Tällä kuviolla kävelytien vieressä
kasvavat kuuset nimenomaan tekevät kävelytiestä elämyksellisen ja luonnonläheisen, ja niiden 
kaataminen pilaisi sen tunnelman. Myöskään pienpuuston poistaminen ei ole tarpeellista, ja se olisi 
suorastaan vahingollista, koska se voisi aiheuttaa reunavaikutuksen leviämisen syvemmälle 
metsään.

7.6. Kuvio 5

Kuvion 5 harventamisesta tulee luopua ja sallia istutetun haapametsän kehittyä sekametsää kohti. 
Haavikon kohdalla on huomioitava erityisesti vanhojen puiden kehittyminen kolopesijöitä varten 
muun muassa liito-oraville.

Alueella sijaitsevat metalliverkot on syytä poistaa, koska eläimet voivat vahingoittaa niissä itsensä, 
eivätkä ne muutenkaan kuulu luontoon. Retkellä arveltiin, että kuviolla tai sen läheisyydessä olisi 
myös mäyrän pesä, minkä takia myöskään kuviota ei pitäisi käsitellä. Tiheämpi metsä myös 
vähentää maastopyöräilyä ja siten metsän kulumista.

7.7. Kuvio 4

Metsässä tarvitaan myös tiheikköjä. Linnut pesivät niissä ja elävät niiden suojassa. Kuvion läpi ei 
ole erityisempää liikkumisentarvettakaan, joten jääköön kuvio tiheiköksi. Sen sijaan alueella 
sijaitsevat metalliverkot on syytä poistaa, koska eläimet voivat vahingoittaa niissä itsensä, eivätkä 
ne muutenkaan kuulu luontoon. Maastopyöräilykään ei yleisty ja kuluta metsää, jos metsä pidetään 
riittävän tiheänä.

Kuvioille 4, 5 ja 195  jääneet rautalankaverkot, maassa ja puiden ympärillä, aiheuttavat eläimille  
vakavaa häiriötä ja vahingoittumisriskejä. Myös kasvaneet puut ovat kärsineet niistä. Vaadimme, 
että verkot poistetaan tänä vuonna lintujen pesimisajan ulkopuolella.

7.8. Kuviot 19, 17, 36, 35 ja 49

Näiden kuvioiden muodostama kokonaisuus on Herttoniemen metsäselänteiden laajimman 
yhtenäisen metsän ydinaluetta. Siellä on myös korpea ja puro. Alueen läpi ei kulje kovin paljon 
reittejäkään, enimmäkseen epävirallisia polkuja. Retkellä herätti ihmetystä, miksei näitä alueita ole 
määritelty arvometsäksi.

Tällä usean kuvion muodostamalla alueella tulee luopua kaikista hoitotoimenpiteistä, ja suhtautua 
siihen arvometsänä. Alue on Herttoniemen metsäselänteen luonnolle äärimmäisen tärkeä, koska se 
sijaitsee syrjempänä vilkkaimmista ulkoilureiteistä. Ilman tätä aluetta alueen eliöstö ja keväinen 



linnunlaulun määrä olisi todennäköisesti paljon nykyistä köyhempi. Kaikista hoidettaviksi 
merkityistä kuvioista näiden kuvioiden hoitamisesta luopuminen on kaikkein tärkeintä. Kuvioilla ei 
ole edes reittien turvallisuudelle suurta merkitystä, koska reittejä ei juuri kulje alueella ja puut ovat 
enimmäkseen hyväkuntoisia.

Kuvioiden säilyminen nykyisellään ja entisestään tihentyminen suojaa sitä maastopyöräilyn 
aiheuttamalta kulumiselta. Maastopyöräily tuleekin ohjata tältä metsän ydinalueelta pois juuri sen 
tiheänä säilyttämisen avulla.

Harvennettaviksi esitetyt kuviot 17,19,36 ja 35 ovat erityisesti linnuille tärkeitä alueita, vaikka 
muutkin Sopulitien ja Siilitien länsipuolen metsät ovat sitä. Kuvion 36 läpi virtaa arvokkailta 
korpikuvioilta alkava puro, joka pitää tämänkin kuvion kosteana.  Myös se on jätettävä hoidon 
ulkopuolelle. Puro jatkuu aikanaan rajusti uudistetulla kuviolla 35, jonka lintuarvot tulee säilyttää. 
Tiheä metsäkuvio tulee jättää harventamatta laajalta alueelta puron ympärillä.

Kyseinen puro mutkittelee edelleen kuviolla 195 tiheässä kuusikossa ja tiheän matalan, 
pensasmaisen lehtipuun keskellä. Puro leviää myöhemmin  laajemmalle alueelle muodostaen 
erityisen pienen, kostean kasvillisuusalueen. Puron ympäristö tulee säilyttää  tiheänä monien 
eläinten, myös lintujen  suojapaikkana. On tärkeää säilyttää kohdan vaikeakulkuisuus, että edes 
jotkin metsien osat tarjoaisivat suojaa eläimille.

Kuvio 49 liittyy arvometsänä hoidettavaan kuvioon 22, ja siksikin sen harvennuksista tulee luopua. 
Kuvion hoitokuvaukseen on kirjattu reitin ylle kaartuvien puiden  poistaminen siksi, että lunta 
sataisi ladulle ja ladun roskaisuus vähenisi. Nyt tammikuun alussa ladulla on tässä kohdassa 
kuitenkin varsin runsaasti lunta. Puista karisevat roskat kuuluvat metsäladuille. Jos se häiritsee, latu 
on syytä siirtää pellolle tai kiertämään urheilukenttää. Puita ei tule kastaa tämän takia reitin vierestä.
Sen sijaan niiden pystyyn jättäminen on talven viimoilta ja kesän helteiltä suojaamisen vuoksi 
perusteltua.

7.9. Kuvio 195

Kuvio on vehmasta, linnuille ja muulle eläimiställe suojaa antavaa aluetta. Kuvion harventaminen 
olisi virhe, joka kostautuisi lintujen vähenemisenä. On myös suuri riski, että jos kuviosta tulisi liian 
harvaa, maastopyöräily kuviolla lisääntyisi ja maasto kuluisi ja kosteikko tuhoutuisi. Tällä kuviolla 
nimenomaan kasvuston tiheys auttaa suojaamaan sitä.

Kuvioille 4, 5 ja 195  jääneet rautalankaverkot, maassa ja puiden ympärillä, aiheuttavat eläimille  
vakavaa häiriötä ja vahingoittumisriskejä. Myös kasvaneet puut ovat kärsineet niistä. Vaadimme, 
että verkot poistetaan tänä vuonna lintujen pesimisajan ulkopuolella.

7.10. Kuvio 48

Kuviolla on tiheää puustoa, mutta maaperä on pajukon kohdalla myös vetistä. Kuvio on tärkeä 
säilyttää harventamattomana, jotta vedet eivät tulvisi kävelytielle niin pahasti. Puusto haihduttaa 
vettä ja sitoo myös juurillaan maata. Myöskään männikön harvennus ei ole tarpeen, eikä 
pienpuuston harventaminen. Puuston kaataminen latujen vuoksi ei ole perusteltua. Sen sijaan niiden
pystyyn jättäminen on talven viimoilta ja kesän helteiltä suojaamisen vuoksi perusteltua.



7.11. Kuviot 62, 61, 212, 211 ja 209

Olemme erittäin huolestuneita näkymien avaamisesta ja harvennuksista kuviolla 62. Kuvio on 
monipuolista kulttuuriympäristöä ja tarjoaa suojaa sekä kulkureittejä monille lajeille.  Alueen halki 
kulkevassa ojassa kutee runsaasti sammakoita. Ojan suojametsä on säilytettävä myös kuvioilla 61, 
212,211 ja 209. Myöskään vanhaa kuusiaitaa ei pidä kaataa.

7.12. Kuvio 75

Pääulkoilutien viereisten  rinnemetsien harvennuksesta tulee luopua kuviolla, koska sitä on jo 
aiemmin harvennettu rajusti. Sen sijaan sen on annettava kehittyä luontaisesti. Outoa on suunniteltu 
kuusten poisto latujen takia, koska kuuset eivät edes kaarru ladun yli. Sen sijaan niiden pystyyn 
jättäminen on talven viimoilta ja kesän helteiltä suojaamisen vuoksi perusteltua. Suunnitelmassa 
mainitaan myös erityisesti isojen kuusten estävän sadannan. Vesisateella kuusten suoja voi olla 
ulkoilijoiden mieleen, kun ne nimenomaan antavat suojaa sateelta. Kävelytieltä nähtävään 
maisemaan isot kuuset kuuluvat olennaisesti, ja jos ne poistettaisiin, menetettäisiin paljon.

Kuviolla kasvaa myös pöllöpoikueiden suosimia kookkaita mäntyjä ja kuusia. Nekin tulee 
huomioida ja jättää kaatamatta.

7.13. Kuviot 82, 229, 86, 241 ja 239

Yksittäisten puiden poistosta kuvioilla on syytä luopua tai esittää kaadettavat puut tarkasti. Paikka 
on puroineen arvokas ja pidetty vanhoine näyttävine puineen. Iso kuusi, jossa lehtopöllö on pesinyt 
useina vuosina, sijaitsee todennäköisesti  kuviolla 86. Näytämme mielellämme kuusen sijainnin 
maastossa. Myös muut kuvioiden kookkaat puut ovat pöllöjen suosimia torkkumispaikkoja.

7.14. Kuvio 89

Urheilukentän reunametsäkuvion 89 harventamisesta tulee luopua ja antaa kuvion kehittyä 
luonnollisesti, jolloin metsän monimuotoisuus paranee. Huomautamme, että frisbeepeli, jonka 
väylät kulkevat metsässä ja sen reunoilla, on rikkonut lautasta heitettäessä kymmenien nuorten ja 
myös vanhempien lehtipuiden rungon pinnan.  Puiden tuhoaminen tällä tavalla on metsän 
pilaamista.  Pelialueen siirtäminen pois metsästä ja sen reunasta on tällä hetkellä parasta kuvion 
hoitoa.

7.15. Kuvio 176

Urheilukentän takana sijaitsevan kuvion 176 uudistaminen pienaukkohakkuulla  on turha ja 
vahingollinen toimi. Onko kyse metsänhoidollisesta kokeesta?  Kuvion ympäristössä on jo tehty 
tehokkaita uudistushakkuista, jotka ovat muuttaneet maisemaa ja metsän tuntua rajusti. Niitä ei 
tarvita lisää. 

7.16. Kuviot 97, 240 ja 238

Kuviot eivät kaipaa hoitoa. Näkymä kalliolta Vanhankaupunginlahdelle on nykyiselläänkin hyvä, 
eikä puita tarvitse sen takia kaataa. Kenenkään ei tarvitse mennä puun taakse maisemia ihailemaan, 
vaan hän voi sijoittua laajalle avoimelle kallioalueelle tai ainakin sen puun viereen tai eteen.



7.17. Kuvio 257

Kuviolla ei ylispuita ollut kovin runsaasti, eivätkä ne vaikuttaneet kovin huonokuntoisilta eivätkä 
olleet edes iäkkäitä. Isompien puiden poistoa ei nähty tarpeellisena.

7.18. Kuvio 256

Nuori puusto on tiheää, mutta tämä on sopivasti estänyt entisellä pihapiirillä kasvanutta 
jättipalsamia, kurtturuusua, japanintatarta ja muita haitallisia vieraslajeja leviämästä laajemmalle. 
Harventaminen ei ole tarpeen. Saa metsässä olla tällainenkin alue, linnut ainakin pitävät siitä. 
Kaikkea luontoa ei pidä standardioida metsänhoidollisten näkemysten mukaisiksi.

7.19. Kuvio 267

Tästä kuviosta esitettiin erityinen historiallinen tieto, että se on ollut kovasti lasten suosiossa. Siellä 
on lapsille kaikenlaista mielenkiintoista nähtävää ja majanrakennusmahdollisuuksia. Toivottiin, että 
kuvio säilytettäisiin sellaisena. Kuviota ei pidä harventaa, eikä pienpuustoakaan poistaa.

7.20. Kuvio 152

Tämän kuvion kohdalla hämmästystä herätti se, että se on aivan lähiaikoina harvennettu. Miten se 
voi olla mahdollista, kun suunnitelmakin on vasta luonnosvaiheessa? Joka tapauksessa tälle kuviolle
ei pidä nyt tehdä yhtään mitään pitkään aikaan, jotta se palautuisi entisenlaiseksi vehmaaksi 
suojametsäksi. Se on tärkeä vaimentamaan Itäväylän ja metron aiheuttamaa melua ja suojaamaan 
autojen pakokaasuilta ja katupölyltä. Tällaisia suojametsiä ei pitäisi mennä harventamaan, olkoonpa
nämä kuinka olleet joskus niittyjä.

7.21. Kuvio 163

Kuvion läpi tullaan rakentamaan kohtapuoliin pyöräilybaana. Siinä mielessä on kummallista, että 
kuviolle suunnitellaan mitään toimenpiteitä. Suojametsänä tämä kuvio on kovin ohut, mutta sen 
voisi antaa baanan tuloon kuitenkin suojata melulta ja pakokaasulta siirtolapuutarhaa.

7.22. Kuvio 162

Baanan ura lienee jo raivattu, joten annettakoon metsän kasvaa tiheämpänä siellä, missä se kasvaa. 
Näin tällä pienelläkin metsiköllä voi kokea metsän tuntua, jos ympärillä olevat tiet eivät näy sen 
läpi. Lisäksi sijainti Itäväylän varressa tuo metsikölle ilman muuta suojametsän merkityksen, eli 
melulta, pakokaasuilta ja katupölyltä suojaava vaikutus on sillä olennainen.

7.23. Muut kuviot

Kaikilla kuvioilla ei ehditty käydä tutustumassa. Yleisesti ottaen suurin osa niistä oli joko ”ei 
toimenpiteitä -alueita” tai ”yksittäisten puiden poisto” -kuvioita. Muutama harvennettava tai muu 
alue jäi myös läpikäymättä. Läpikäytyjen kuvioiden perusteella voidaan yleistää, että myös niissä 
muissa pitää jättää harvennukset ja pienpuuston ”hoidot” tekemättä, ja antaa metsien kehittyä 
luonnonmukaisesti, kuten kaupunkiympäristölautakuntakin päätöksessään totesi. Yksittäisiä puita 
pitää poistaa vain turvallisuuden takia, eli jos ne ovat suuressa kaatumisvaarassa, ne pitää kaataa 
maapuiksi.



Millään kuviolla ei pidä kaataa puita latujen roskaantumisen, sateelta suojaamisen tai muun näihin 
verrattavan syyn perusteella. Ladut ovat toimineet tähänkin asti kuusten ja muiden puiden alla, eikä 
tilanne yhtäkkiä ole muuksi muuttunut. Puiden kaataminen aiheuttaisi enemmän vahinkoa kuin 
hyötyä. Monet nauttivat metsässä liikkuessaan niin hiihtäen, kävellen, pyöräillen tai muulla tavoin 
nimenomaan luonnosta ja metsäisestä maisemasta. Jos puut reittien ympäriltä kaadettaisiin, tämä 
leventäisi reittien aiheuttamaa haavaa metsämaisemassa, mikä ei saisi olla tavoitteena. Ulkoiluteistä
on nykyisinkin tehty liian leveitä, eivätkä ne sovi luonnon tunnelmaan. Kaupungin pitää oppia 
toimimaan pienimuotoisemmin. Tästä osoituksena on eräs Hesarin mielipidekirjoitus, jossa mies oli
ehdottanut Keskuspuistoon hiihtoreittiä, mutta katui ehdotustaan sen jälkeen kun selvisi, että 
kaupunki aikoisi sen takia kaataa paljon isoja puita. Se tapaus kuvasi oikein hyvin kaupungin 
luonnonhoidon ja asukkaiden välistä kuilua.

7.24. Maastopyörähyppyriradat

Maastopyörähyppyriratojen takia kärsineet metsät on ennallistettava. Nyt radat tuhoavat puita 
juurten alle kaivetuilla kuopilla. Maan kaivaminen ja muokkaus on muutenkin voimakasta. 
Ennallistaminen antaisi viestin, ettei omaehtoisia ratoja hyväksytä metsäselänteelle. Jos ongelmalle 
ei tehdä mitään, näytetään vihreää valoa sille, että kuka tahansa saa rakentaa lisää ratoja ja muokata 
metsärinteitä omiin tarpeisiin.

7.25. Luontoyhteydet omakotialueella

Kun omakotialueen tonttien väleissä kasvavia metsiä käsitellään, on myös niissä huomioitava 
luonnon monimuotoisuus. Näissä metsissä ja puutarhoissa liikkuu ja elää paljon eläimiä linnut 
mukaan lukien. Niille on jätettävä nykyiset suojapaikat ja kulkuyhteydet. Jotkut pesivät 
omakotitaloalueella ja vaeltavat poikasineen tai vaan ruokailemaan suurempiin Viikin metsiin 
esimerkiksi Kettutien yli. Kettutien ja Karhutien risteyksen ympäristössä on eräs perinteinen, vilkas 
ylityskohta muun muassa mäyrille, ketuille, peuroille, rusakoille ja aiemmin myös sorsapoikueelle. 
Ylityskohtia on varmasti Hiihtomäentielläkin.

7.26. Ekologi metsänhoitotiimiin

Kaupungin metsänhoitotiimiin olisi hyvä palkata ekologi auttamaan luonnon monimuotoisuuden ja 
elinympäristöjen ymmärtämisessä sekä huomioimisessa.

7.27 Reitti liikuntavammaisille ja vanhuksille

Herttoniemen alueelle on toivottu liikuntavammaisille ja vanhuksille sopivaa reittiä, joka ei kulkisi 
mäkisellä paikalla sekä siihen liittyvää ulkoilupaikkaa, esimerkiksi näköalapaikalla olevaa 
grillikatosta.

8. Vuorovaikutus

Vuorovaikutuksen osalta on aihetta kiittää siitä, että tällä kertaa suunnitelman kommentoimiseen on 
annettu riittävästi aikaa.

Aluesuunnitelman yhteydessä lupailtiin vuorovaikutusta. Todellisuudessa vuorovaikutus on 
supistunut asian lyhyeen esittelyyn Uutta Itä-Helsinkiä -tapahtumassa sekä mahdollisuuteen 
kommentoida suunnitelmaa verkossa. Mitään asukas- ja sidosryhmätapaamista eivät metsänhoitajat 
suostuneet järjestämään tiedustelusta huolimatta. Tämän vuoksi ihmetystä herättää  
suunnitelmaluonnoksen sivulla 8 oleva teksti



”Yleisten alueiden suunnitelman hyväksymisen jälkeen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 
laadittiin myös niin ikään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa. Vuorovaikutus 
toteutettiin asukas- ja sidosryhmätapaamisilla, joissa oli mahdollista antaa suullista ja kirjallista 
palautetta suunnitelmaluonnoksesta. Asukas- ja sidosryhmätapaaminen järjestettiin XX.X.202X. 
Lisäksi suunnitelmaluonnos oli nähtävillä netissä XXXXkuussa 202X ja siitä oli mahdollista antaa 
kirjallista ja suullista palautetta. Asukas- ja sidosryhmätyöskentelyyn kutsuttiin seuraavat tahot:”

Vaadimme kuitenkin vuorovaikutuksen nimissä, että saatu palaute otetaan huomioon. Näin on 
luvattukin. Tämä edellyttää suunnitelluista harvennuksista, maisemanavauksista ja pienpuuston 
poistamisista luopumista.

Asukkaiden ja muiden osallisten olisi ollut helpompi perehtyä suunnitelmaan, jos olisi käyty 
maastossa läpi ne yksittäiset puut, jotka on tarkoitus kaataa. Nyt jää liikaa tulkinnanvaraisuutta, ja 
suunnitelma tarkoittanee tällaisenaan suurempaa kaadettujen puiden määrä kuin asukkaat osaavat 
odottaa.

Suunnitelman kartta-aineisto on sen verran huonoa, että kuvioiden tarkkaa sijaintia on mahdoton 
nähdä. Tämä heikentää mahdollisuutta palautteen antamiseen niin paljon, että suunnitelma-aineisto 
on laitettava uudelleen nähtäville tarkempien karttojen kanssa. Tämä on tärkeää siksikin, että 
suunnitelmasta ei ole järjestetty keskustelutilaisuutta ja/tai maastokatselmusta.

Helsingissä 14.1.2022

Hilkka Helsti Toni Amnell
Puheenjohtaja Johtokunnan jäsen



Liite 1: Aluesuunnitelman ja luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman vertailu

Aluesuunnitelma: Toimenpiteitä sisältävät      Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman luonnos:
suunnitellut, mutta lautakunnan kumoamat      toimenpiteitä sisältävät alueet on merkitty muulla  
alueet on merkitty vaaleanvihreällä:      kuin harmaalla:

Kuten kuvista nähdään, toimenpiteitä sisältävät alueet ovat sekä lautakunnan muuttamassa 
aluesuunnitelmaluonnoksessa että tässä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa lähes yhtenevät. 
Tämä osoittaa että kaupunkiympäristölautakunnan päätöstä aluesuunnitelmasta ei ole juurikaan 
huomioitu.



Liite 2: Herttoniemi-seuran viimeisin lausunto Herttoniemen aluesuunnitelmaan

Herttoniemi-seura MIELIPIDE

Herttoniemi-seura ry. 26.10.2020

PL 237

00811 Helsinki

herttoniemiseura@gmail.com

Helsingin kaupungin kirjaamo

Kaupunkiympäristön toimiala/Maankäyttö ja kaupunkirakenne/Aluesuunnitelmat

sekä kaupunkiympäristölautakunta

helsinki.kirjaamo@hel.fi

Mielipide Herttoniemen aluesuunnitelmaan

Tämä Herttoniemi-seuran mielipide aluesuunnitelmaan koskee Länsi-Herttoniemen, Herttoniemen-
rannan ja Kivinokan alueita. Kutakin osa-aluetta käsitellään omissa luvuissaan. Eniten lausuttavaa
on Herttoniemen selännemetsistä, joiden hoitoperiaatteeksi tulee määrittää Keskuspuiston tapaan
”hallittu hoitamattomuus”, jotta ne säilyvät arvokkaina vanhoina metsinä.

Kuulemismenettelystä

Alkuperäinen  vajaa  kaksi  viikkoa  kommentointiaikaa  oli  näin  laajaa  aluetta  koskevaan  alue-
suunnitelmaan aivan liian vähän. Kun edellisessä Herttoniemi-seuran mielipiteessä huomautettiin
liian lyhyestä kommentointiajasta, sitä siis vain entisestään lyhennettiin. Tällaista menettelyä ei voi
pitää osallistavana. Onneksi kommentointiaikaa kuitenkin pidennettiin kahteenkin otteeseen, ilmei-
sesti kuitenkin puutteellisen materiaalin, eikä liian lyhyen kommentointiajan takia.

Lisäksi  tieto  tästä  aluesuunnitelman nähtävilläolosta oli  erittäin  vaikea saada.  Tietoa nähtävillä-
oloajasta piti etsiä jopa google-haulla, koska aluesuunnitelman sivulta ei johtanut linkkiä kyseiselle
uutissivulle. Ilman asukkaiden kiitettävää tarkkaavaisuutta Herttoniemi-seuralta olisi saattanut jäädä
tämä aluesuunnitelman vaihe kokonaan huomaamatta.

Suunniteltavat toimenpiteet  tulee tiedottaa avoimesti  ja  selvästi niin,  että  sekä osalliset  että
kaupunkiympäristölautakunta pystyvät saamaan tarkan kuvan siitä, mitä kaikkia toimenpiteitä alue-
suunnitelman alueella aiotaan tehdä. Tässä aluesuunnitelmassa näin ei ole tapahtunut.

Hoitosuunnitelmiin  luvataan  vuorovaikutusta  asukkaiden  kanssa.  On  kuitenkin  varmistettava
etukäteen, että vuorovaikutus on todellista, eikä pelkkä muodollisuus, jonka jälkeen metsiä haka-
taan rankasti,  kuten monessa paikassa Helsingissä (esimerkiksi  Mustavuoressa)  on valitettavasti
tapahtunut.  Herttoniemen metsäselänne on liian arvokas ja laaja metsäalue käsiteltäväksi  normi-
metsänhoidollisesti.

Herttoniemen selännemetsässä on jo lähiaikoina tehty jonkin verran hakkuita. Olisi ollut korrektia
odottaa aluesuunnitelman valmistumista.



Herttoniemen metsäselänne

Yksityiskohtaisempia kuviokohtaisia karttoja metsien hoitosuunnitelmista ei edelleenkään ole jul-
kaistu. Näin ollen asukkaat ja muut osalliset joutuvat kommentoimaan ja lautakunta päättämään asi-
asta puutteellisin tiedoin. Sen takia pyydämme, että aluesuunnitelma palautetaan metsäselänteen
osalta täydennettäväksi näillä tarkentavilla tiedoilla eli kuviokohtaisilla hoitosuunnitelmilla.

Vaihtoehtoisesti voitaisiin velvoittaa myös tarkempi luonnonhoitosuunnitelma lautakunnan hyväk-
syttäväksi ja sitä ennen tietenkin myös osallisten kommentoitavaksi.

Herttoniemen metsäselänteen hoitamisessa tulee kokonaisuudessaan noudattaa  hallitun hoitamat-
tomuuden periaatetta aivan kuten Keskuspuistossakin päätettiin tehdä. Metsäselänne on osa kan-
sainvälisesti arvokasta Vanhankaupunginlahden luontokokonaisuutta, ja lisäksi metsät ovat saavut-
taneet laajalti vanhan metsän luontoarvoja. Tästä osoituksena siellä kasvaa muun muassa lahokavio-
sammalta.  Vanhan metsän lajit täydentävät oivallisesti arvokkaan lintulahden lajistoa ja ne
kaikki muodostavat yhdessä erinomaisen luontokeitaan. Hakkuilla ei pidä lyhytnäköisesti tur-
mella tätä Helsingin ylpeydenaihetta.  Metsien nuorentaminen ei saa olla tavoitteena, vaan ni-
menomaan vanhan metsän säilyminen ja laajeneminen.

Luonnonvarakeskuksen tutkijan Jenni Simkinin väitöskirjan osajulkaisussa on saatu kokeellisia tu-
loksia, että iäkäs metsä elvyttää ihmisiä tehokkaammin kuin nuori, hoidettu metsä. Blogissaan
Simkin toteaa "Tulosten perusteella tehokkaimmin hyvinvointia saadaan iäkkäistä metsistä. Tähän
sopivat yhtä lailla vanhemmat luonnontilaiset metsät kuin vanhemmat talousmetsät, joissa on luon-
nontilaisuuden  tuntua,  iäkästä  puustoa  ja  monipuolisuutta.".  Kaupunkiympäristössä  metsillä  on
luonnon monimuotoisuuden lisäksi tärkeänä tehtävänä tuottaa asukkaille hyvinvointia, ja tämän tut-
kimuksen perusteella tämä onnistuu parhaiten, kun metsiä ei hoideta liikaa eli noudatetaan hallittua
hoitamattomuutta.

Aluesuunnitelman selostuksessa käytetyn ilmaisun ”Se [Länsi-Herttoniemen selännemetsä] toimii
puskurivyöhykkeenä Vanhankaupunginlahden laajalle ja arvokkaalle luonnonsuojelualueiden koko-
naisuudelle.” sijaan on syytä todeta, että ”Länsi-Herttoniemen selännemetsä on osa Vanhankaupun-
ginlahden laajaa ja arvokasta luontokokonaisuutta”.  Selännemetsiähän ei saa nähdä luontoalu-
eiden vastakohtana, minkä kuvan tuo käsittämätön termi ”puskurivyöhyke” herkästi antaa.

Mahdolliset hoitotoimenpiteet tulee erikseen perustella yksityiskohtaisesti jokaisessa kohdassa,
ei vain yleisellä toteamuksella turvallisuudesta tai jostain muusta perusteesta koko alueella.

Turvallisuusnäkökulmat ovat ainoat hyväksyttävät syyt kaataa yksittäisiä puita.  Maiseman-
avaus tai joidenkin tiettyjen puulajien suosiminen eivät anna perustetta hakkuille. Vanhankaupun-
ginlahdenkaan ei tarvitse näkyä metsän läpi, eikä siis maisemanavauksia pidä tehdä silläkään veruk-
keella. Vanhankaupunginlahtea voi mennä katsomaan lähemmäksi, ja sitä varten Viikissä on run-
saasti  erinomaisia  lintutorneja.  Myös  korkeimmilta  kallioilta  on  mahdollista  nähdä  Vanhankau-
punginlahti aivan luonnostaan, ei tällaisia näköalapaikkoja pidä erikseen raivata.

Turvallisuusnäkökulma on tarpeellinen, mutta sitäkään ei saa liioitella. Yksittäisiä puita var-
maankin joudutaan kaatamaan, mutta on myös pidettävä mielessä, että  jos tuuli pääsee aukoista
puhaltamaan, tämä voi lisätä puiden kaatumisen vaaraa.

Saatuun palautteeseen perustuen hoidon ulkopuolelle jäävän metsän määrää kasvatettiin 11,4 heh-
taarilla ja arvometsähoitoluokkaa puolestaan 9,4 hehtaarilla. Nämä pinta-alat ovat kuitenkin aivan
liian pieniä, sillä luonnonhoidon alueita on yhteensä 290 hehtaaria.



Hoidon piiriin ajateltujen alueiden osalta karttakuvan ja tekstin välillä on havaittavissa ristiriita. Esi-
merkiksi  ilmaisu ”Suurin osa metsäisistä viheralueista jää hoidon ulkopuolelle.  Näitä alueita  on
eniten Länsi-Herttoniemen selännemetsän alueella (osa-alue 2), jossa lähes kaikki ulkoilureiteistä ja
tonteista  kauempana  olevat  metsäalueet  ovat  hoidon  tarkastelun  ulkopuolella.”  on ristiriidassa
sivulla  49  esitetyn  kuvan  48  kanssa,  jossa  vaaleanvihreällä  värillä  on  merkitty  hoidettaviksi
huomattavan laajoja metsäalueita erityisesti metsäselänteen pohjois- ja keskiosissa myös kaukana
reiteistä. Ristiriidan ratkaisemiseksi vaaleanvihreällä tulee merkitä alueita vain reittien välittö-
mässä läheisyydessä,  ja jättää kauempana reiteistä olevat alueet hoidon ulkopuolelle tai luonto-
arvojen perusteella arvometsiksi.

Selostuksessakin kiitettävästi mainittu metsän tuntu pitää säilyttää, eikä siihen kuulu metsän harven-
taminen läpinäkyväksi. Maisemien avaaminen olisi metsän tunnun säilyttämisen kanssa ristirii-
dassa.

Hoidon piiriin merkityissä  metsissä on tiheikköjä, taimikkoja ja puroympäristöjä, joissa pesii paljon
lintuja ja jotka toimivat useiden nisäkkäiden suojapaikkoina, myös pesäpaikkoina. Jos niitä päädy-
tään kaikesta huolimatta harventamaan, se tulee tehdä  harkiten ja vain osassa tiheikköä ja taimik-
koa, jättäen pesintä- ja suojapaikkoja jäljelle. Puroympäristöjen pensasmaiset tiheiköt tulee säilyttää
edellä mainituista syistä.

Metsäselänteen pohjoisosan taimikoissa on edelleen runsaasti taimien suojana olleita metalliverk-
koja maahan painuneina. Ne tulee poistaa, koska ne ovat eläimille vaaraksi.

Lahopuun jättämisen suhteen selostuksessa esiintyy epämääräisiä ilmaisuja, kuten ”mahdollisuuk-
sien mukaan”.  Oletusarvoisesti lahopuiden jättäminen on mahdollisuuksien mukaista, ja ta-
paukset joissa tämä ei olisi mahdollista olisi pitänyt mainita selostuksessa. Lahopuu on avain-
tekijä luonnon monimuotoisuuden ja vanhan metsän säilymisen kannalta.

Tavoite ”mahdollisimman suuri osa puustosta saisi uudistua luontaisesti” on erittäin hyvä. Tämän
tulee näkyä myös hoidettavaksi merkittyjen alueiden puuttumisena. Niittyjen ja ketojen luominen
hoidettujen  nurmikkojen  tilalle  on  kannatettavaa,  mutta  isoiksi  ehtineitä  puita  ei  pidä  kaataa
niiden takia, eikä metsistä pidä raivata niittyjä tai ketoja. Kallioalueilta ei tarvitse poistaa puustoa.
Parempi on antaa luonnon hoitaa asia esimerkiksi kuivana kesänä, jonka seurauksena syntyy ajan
myötä hienoja kelomäntyjä.

Kulunohjaus niin kallio- kuin muillakin alueilla on maaston kulumisen säästämiseksi erittäin kanna-
tettavaa, kunhan uusilla reiteillä ei pirstota metsiä. Nykyinen reittiverkosto on riittävä.

Haitallisten vieraslajien poistamista olisi pitänyt käsitellä aluesuunnitelmassa yksityiskohtaisemmin
ja suunnitelmallisemmin kuin vain pelkkänä mainintana. Positiivista on kuitenkin, että vieraslajien
torjunta on edes mainittu. Ilmaisu ”torjutaan haitalliset vieraslajit mahdollisuuksien mukaan” tulee
muuttaa muotoon ”torjutaan haitalliset vieraslajit”. Vieraslajien torjunta on hoitoa, jota oikeasti
tarvitaan, jotta luontoarvot säilyvät. Metsän raivaamiseen ohjattavat resurssit vain pahentaisivat vie-
raslajiongelmaa, koska vieraslajit yleensä tarvitsevat avoimempaa ympäristöä.

Kuvassa 50 (sivu 59)  esitetyt  männyt  eivät  tarvitse hoitotoimin tapahtuvaa  esilletuontia.  Ei  ole
perusteita suosia mäntyjä, ja lisäksi on huomattava, että tuo paikka tulee olemaan luonnonsuojelu-
alueella.



Hävinneiden huviloiden pihapiirien ennallistaminen

Entisten  pihapiirien  niittyjen  säilyttäminen  on  perusteltua  luonnon  monimuotoisuuden
turvaamiseksi. Isoja puita ei tule kuitenkaan poistaa, vaan toimenpiteiden tulee keskittyä nykyis-
ten niittyjen ylläpitoon. Erityisen huono peruste poistaa puita on niittyjen hoidon helpottaminen.
Pragmaattiset syyt eivät saa olla peruste hävittää luontoon kuuluvia asioita, vaan menetelmien on
sopeuduttava luonnon asettamiin reunaehtoihin.

Ennen kuin entisiä pihapiirejä ennallistetaan, tulee vieraslajit saada hävitettyä tarkkaan, jotta
niiden leviämistä ei  edesauteta hoitotoimenpiteillä.  On myös hieman kyseenalaista istuttaa puu-
tarhakasveja luonnonniityille. Niiden sijaan olisi perustellumpaa ylläpitää luonnonkasviniittyjä, joi-
hin myös monet kotimaiset perhos- ja muut hyönteislajit ovat erikoistuneet.

Huviloiden pihapiirien ennallistamisestakin tulee aluesuunnitelmassa esittää tarkempi suunnitelma,
jota osalliset voivat kommentoida ja lautakunta päättää siitä.

Fastholma ja muut vieraslajipesäkkeet

Fastholmassa  vieraslajit  ovat  suurin  ongelma.  Kaupungin  tulee  lopettaa  kasvi-  ja  muun jätteen
kuljettaminen Fastholmaan, joka sentään kuuluu luonnonsuojelualueen lähipiiriin. Vieraslajien tor-
juntaan tulee kiinnittää erityisesti tällä alueella huomiota, jopa laki sitä vaatii. Fastholmasta vieras-
lajit uhkaavat levitä muuallekin arvokasta luontokokonaisuutta. Luonnonhoidon resursseista tulee-
kin ohjata huomattavasti nykyistä suurempi osa vieraslajien torjuntaan.

Vieraslajien suuria esiintymiä sijaitsee myös niin sanotun pipe-rinteen ympäristössä hyppyrimäen
vieressä. Samoin niitä on Mäyrämetsän pohjoisreunassa sekä Kettutien ja Siilitien risteyksessä niin
sanotussa Lehtokolmiossa, jossa on C5-luokan arvometsää ja arvokas kasvillisuusalue. Nämä alueet
kaipaavat luonnonhoidolta vieralajien hävittämistoimia aivan kuten Fastholman ongelma-alueetkin.

Länsi-Herttoniemen asutusalue ja 50-luvun kerrostalokorttelit

Länsi-Herttoniemen aluekortista puuttuu mainita, että koko Länsi-Herttoniemi on arvioitu maakun-
nallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi ja se on suurimmalta osin luokiteltu myös helsinkiläisit-
täin merkittäväksi kulttuurimaisemakohteeksi (ns. maisemakulttuuri) Helsingin yleiskaavojen 2002
ja 2016 pohjaksi laadituissa aineistoissa. Aluekorttia tulee täydentää tällä oleellisella tiedolla.

Uusien talojen pihoilla tulisi pyrkiä enemmän 1950-luvun pihojen tyyliin, jossa on säilytetty luon-
non elementit, tai ainakin luoda uutta luonnonmukaisuutta. Uusillekin pihoille tulee saada maisema-
kulttuuria sekä metsä- ja niittyverkoston tukialuetta.

Metsä-  ja  niittyverkoston tavoitekartoilla  on onnistuneesti  tunnistettu  puustoinen tukialue  1950-
luvun  kerrostaloalueella,  myös  pihoilla,  samoin  niittyverkoston  tukialue,  jonka  istutuksissa
kannattaa suosia pölyttäjäkasveja ja pihaniittyjä. Taloyhtiöitä varten olisi hyödyllistä tehdä tonttien
hoitosuositukset vanhojen, kaatuneiden tai poistettujen puiden tilalle istutettavista puulajeista, piho-
jen pölyttäjäkasveista sekä pihojen alkuperäisten kallioketojen ja  niittyjen vaalimisesta.  Tonttien
puusto harvenee parhaillaan vauhdilla ikääntymisen ja kunnon heikkenemisen takia.



Herttoniemenranta

Herttoniemenrannan  suuren  asukasmäärän  vuoksi  luonnon  monimuotoisuuden  säilyttämiseen  ja
jopa lisäämiseen kannattaisi  etsiä  yhteisöllisyyttä lisääviä uusiakin ratkaisuja.  Myös esimerkiksi
veneiden vuokraus, ohjatut lavakauluspellot puiston laidassa ja yhteistyö alueen koulujen kanssa
parantaisivat asukkaiden viihtyvyyttä.

Sorsavuorenpuiston  osalta  suunnitellut  toimenpiteet  ovat  perusteltuja.  Kasvillisuuden  kunnos-
tamisessa on syytä huomioida suomalaiset hyönteis- ja luonnonkasvit, esimerkiksi katajat ja kuuset.
Koirien  aiheuttama karujen  kallioalueiden  rehevöittävän  vaikutuksen  vähentämiseksi  olisi  syytä
parantaa  mahdollisuuksia  hoitaa  koirien  jätökset  asianmukaisesti.  Tähän  tarkoitukseen  voitaisiin
varata pieni alue, josta jätösten poistaminen on sujuvaa ja typpivaluntaa voidaan ohjata hallitusti.

Kivinokka

Kivinokassakin tulee välttää rajuja hakkuita. Toki mökkeilijöiden turvallisuudesta on huolehdittava,
mutta  liialliset  maisemanavaukset  haittaisivat  niin  ulkoilijoiden  kokemaa  luonnontuntua  kuin
mökkiläisten yksityisyyttäkin.

Kiitoksen ansaitsee se, että Mölylän ja Kivinokan vanhan metsän luonnonsuojelualueiden läpi

kulkeville  reiteille  ei  osoiteta  uusia  toimenpiteitä. Metsäpolkujen  kosteisiin  kohtiin  on  syytä
asentaa pitkospuita. Hakkuita vanhassa metsässä ei pidä tehdä polkujenkaan takia, vaan polun
tulee väistää puita. Maastopyöräily pitää kieltää vanhassa metsässä selvillä kylteillä, koska polut
ovat kuluneet  aika pahasti.  Maapuilla on kylläkin onnistuttu rajoittamaan sitä jossain määrin, ja
paikoitellen kuluminen on saatu pysäytettyä.

Saunalahden pohjukkaan ehdotettu rantaraitti on huonosti harkittu, koska se ulottuu Natura-alueen
viereen  ja  maaperä on kosteaa,  minkä takia  se vaatii  järeää pohjarakentamista,  joka puolestaan
syrjäyttää luonnonkasvillisuutta ja lisää vieraslajien riskiä. Niinikään Natura-alueella Saunalahden
pohjukassa pesii ja ruokailee paljon vesilintuja,  joita rantareitin pyörä- ja kävelyliikenne ja koirien
lisääntyvä ulkoilutus mitä todennäköisimmin häiritsee.

Helsingissä 26.10.2020

Hilkka Helsti Jouni Jakonen
Puheenjohtaja Sihteeri


