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1 Johdanto

1.1 Suunnitelman sisältö  
ja suunnitteluvaiheet

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelma 2018–2032 sisältää kuva-
uksen alueen luonnonympäristön tilasta ja ta-
voitteet sen hoitamiseksi. Suunnitelman luon-
nos tehtiin vuonna 2015, jonka jälkeen suun-
nitelma valmisteltiin saadun asukas- ja sidos-
ryhmäpalautteen pohjalta. Yleissuunnitelman 
tavoitteiden mukaisesti laaditaan seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa tarkemmat (kuviokohtai-
set) toteutustason luonnon- ja maisemanhoito-
suunnitelmat kymmenvuotiskausiksi. Maatalo-
usalueille laaditaan erilliset viljelysuunnitelmat 
vuosittain. Keskuspuiston luonnonsuojelualueil-
le tehdään Helsingin ympäristökeskuksen toi-
mesta hoito- ja käyttösuunnitelmat. Yleissuun-

nitelmaan eivät sisälly liikunta-alueiden ja ulkoi-
lureittien hoitosuunnitelmat eivätkä Haltialan ja 
Niskalan tilojen pihapiirien hoitosuunnitelmat. 

Luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunni-
telma on laadittu vuorovaikutteisesti asuk-
kaiden, järjestöjen ja Helsingin hallintokunti-
en kanssa. Kaupunkiympäristölautakunta hy-
väksyy yleissuunnitelman. Jatkotoimenpitee-
nä tehtävät kuviokohtaiset toteutustason luon-
non- ja maisemanhoitosuunnitelmat tehdään 
vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmi-
en kanssa kullekin Keskuspuiston osa-alueel-
le (Laakso–Ruskeasuon metsä, Pasilan met-
sä jne). Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitel-
mat hyväksyy maankäyttöjohtaja. Luonnonhoi-
don töiden toteutus tilataan vuosittain ylläpi-
don ohjelmoimana.

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon suunnittelun vaiheet.

Kaavoitus, kaupungin strategia ja 
linjaukset, luonnonhoidon linjaus, 

LUMO-ohjelma

Keskuspuiston luonnon- ja 
maisemanhoidon yleissuunnitelma 

2018–2032
Viheraluekohtainen

Luonnonmukaisille viheralueille 
määritellään hoitoluokat, maiseman- 

ja luonnonhoidon tavoitteet ja 
toimenpidetarpeet aluetasolla.

Keskuspuiston alueittaiset luonnon-  
ja maisemanhoitosuunnitelmat  

kymmenelle vuodelle
Kuviokohtainen

Yleissuunnitelman tavoitteet 
tarkennetaan kuviotasolle, toimenpiteet 

kuvataan ja aikataulutetaan.

Vuosityöohjelmat
Toteutuksen 
ohjelmointi ja 

tilaaminen 
ylläpidossa.

Vuoro-
vaikutus

Kylk
hyväksyy

Vuoro-
vaikutus

Mkj
hyväksyy
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1.2 Suunnittelualue
Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelman suunnittelualue on kooltaan 
950 ha. Se rajautuu etelässä Laakson ratsas-
tuskenttään ja pohjoisessa Vantaanjokeen, län-
nessä Hämeenlinnan väylään sekä Maununne-
van ja Hakuninmaan asuinalueeseen ja idässä 
Torpparinmäen, Paloheinän, Pakilan, Pirkkolan, 
Maunulan ja Pasilan asuinalueisiin. Suunnitel-
ma koskee vain kaupungin omistamia maa-alu-
eita. Suunnitelma painottuu metsäalueisiin Kes-
kuspuiston luonteesta johtuen. Niitä on 600 ha, 
mikä on 2/3 suunnittelualueesta. Myös niityt ja 
maisemapellot ovat suunnitelmassa mukana. 

1.3 Suunnittelun vaiheet ja asukas- ja 
sidosryhmäyhteistyö

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelma jatkaa sitä pitkäjänteistä työ-
tä, mitä Keskuspuiston kehittämiseksi on tehty 
jo useiden vuosikymmenten ajan. Vuonna 1997 
ja 1998 laaditut luonnonhoitosuunnitelmat teh-
tiin erikseen alueen pohjois- ja eteläosiin ja nii-
den mukaisia toimenpiteitä on toteutettu vuo-
teen 2008 mennessä.

Suunnitelman laadinta aloitettiin vuonna 
2007 käyttäjäkyselyjen tekemisellä. Sen jäl-
keisiin työvaiheisiin ovat kuuluneet inventoin-
nit ja suunnittelu maastossa, lähtötietojen ana-
lyysit, suunnitelmaluonnoksen laadinta, vuoro-
vaikutus ja suunnitelman laadinta luonnokses-
ta saatu asukas- ja sidosryhmäpalaute huomi-
oon ottaen.

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoi-
don yleissuunnitelma on laadittu vuorovaikut-
teisesti. Käyttäjäkyselyt suunnitelman tavoit-

teista tehtiin vuosina 2007–2009. Suunnitel-
man luonnosvaiheessa lokakuussa 2015 on pi-
detty sidosryhmäkokouksia sekä kaksi asukas-
tilaisuutta. Lisäksi syksyllä 2015 tehtiin maas-
tokysely käyttäjille sekä koottiin asukaspalau-
tetta ”Kerro kartalla” -www-portaalissa suun-
nitelmaluonnoksesta. Suunnitelmaluonnosta, 
joka valmistui 1.10.2015, käsiteltiin työryh-
mäkokouksissa ja sitä kommentoivat asukkai-
den ja asukasjärjestöjen lisäksi Keskuspuiston 
maankäytön suunnittelusta, luonnonsuojelus-
ta ja luonnonhoidosta vastaavat asiantuntijat. 

1.4 Suunnittelutyöryhmä
Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelma on tehty vuosina 2014–2018 
Helsingin kaupungin rakennusvirastossa ja 
kaupunkiympäristön toimialalla. Suunnittelu-
projektista on vastannut suunnitteluvastaa-
va Tiina Saukkonen. Luonnonhoidon suunnit-
telun ovat tehneet metsäsuunnittelija Markus 
Holstein ja Toni Karttunen sekä Tiina Saukko-
nen. Niittyjen hoidon suunnittelusta ovat vas-
tanneet luontoasiantuntija Tuuli Ylikotila ja pro-
jektipäällikkö Päivi Islander. Maisemasuunnitte-
lua ovat kommentoineet aluesuunnittelijat Pet-
ri Arponen ja Jere Saarikko. Suunnitelmakart-
tojen laadinnasta ovat vastanneet Tiina Sauk-
konen ja paikkatietoasiantuntijat Mikko Rani-
nen sekä Mikko Malmström. Vuorovaikutuksen 
järjestämisestä ja internetsivuista sekä ”Ker-
ro kartalla” -kyselystä ovat vastanneet projek-
tisuunnittelija Tarja Lahin ja Mikko Malmström. 
Suunnitelman laadunvalvojana on toiminut kau-
punkitila- ja maisemasuunnittelupäällikkö Jus-
si Luomanen.
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Kuva 1.2.1. Suunnittelualue.0 500 1000 1500 2000 m

Opaskartta © Kaupunkimittausosasto, Helsinki 2015

K eskuspuiston suunnitelman aluerajaus

Keskuspuiston aluerajaus
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2.1 Kaavoitustilanne

Asemakaavat
Koko suunnittelualueella on voimassa olevat 
asemakaavat, jotka ohjaavat alueen käyttöä. 
Asemakaavakartat ovat nähtävillä Helsingin kau-
pungin karttapalvelussa nettilinkissä: Helsingin 
karttapalvelu – ajantasa-asemakaavat. Mau-
nunnevan alueen asemakaava on vahvistettu 
26.6.1998. Keskuspuiston pohjoisosan asema-
kaavayhdistelmä tuli voimaan 10.2.2012 ja Kes-
kuspuiston keskiosan asemakaava 14.3.2014. 
Haltialan asemakaava hyväksyttiin 30.1.1990. 
Keskuspuiston itäreunassa olevalle Pohjois-Pa-
silan työpaikka-alueelle on vahvistettu asema-
kaava 1.4.2010. Kaksi uutta asemakaavaa sa-
malle alueelle oli valmisteluvaiheessa vuonna 
2017. Keskuspuiston alueen asemakaava Poh-
jois-Pasilan kohdalla hyväksyttiin 29.9.1978. 
Keskuspuiston Ruskeasuon, Pasilan ja Laak-
son asemakaava vahvistettiin 1.9.1978.

Asemakaavojen mukaan Keskuspuiston vi-
heralueet ovat pääosin retkeily- ja ulkoilualu-
etta (VR), urheilu- ja virkistyspalvelujen aluetta 
(VU), luonnonsuolelualuetta (SL), lähivirkistys-
aluetta (VL), yleiseen ulkoilukäyttöön varattavaa 
retkeilyaluetta (RU) tai erityisaluetta virkistys-
tä ja maanviljelyä varten (E). Vuoden 2006 jäl-
keen laaditut asemakaavat ovat noudattaneet 
vuonna 2006 laadittuja Keskuspuiston suun-
nitteluperiaatteita. Esimerkiksi Keskuspuis-
ton pohjoisosan asemakaavan tavoitteena on 
turvata Keskuspuiston alue sekä alueen säily-
minen luonteeltaan virkistyskäyttöön tarkoi-
tettuna ulkoilumetsänä. Tavoitteena on myös 
turvata alueen hyvin merkittävien luontoarvo-

jen säilyminen sekä merkittävien kulttuurihis-
toriallisten ja maisemallisten arvojen säilymi-
nen ja kehittäminen. Tarkemmin asemakaavo-
ja ja niiden luonnonhoitoon vaikuttavia tavoit-
teita tarkastellaan aluekuvausten yhteydessä 
kappaleessa 3.6.

Keskuspuiston suunnitteluperiaatteet
Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi vuon-
na 2006 Keskuspuiston suunnitteluperiaatteet, 
jotka ovat ohjanneet alueen asemakaavoitus-
ta. Niiden mukaisesti:
1 Keskuspuiston aluetta ei pienennetä. 

Keskuspuiston osayleiskaavassa ja Hel-
singin yleiskaava 2002:ssa esitetty puis-
ton rajaus säilyy. Keskuspuistoon ei ra-
kenneta eikä sijoiteta sellaisia toiminto-
ja, joista syntyy haittaa yleiselle virkistys-
käytölle tai Keskuspuiston maisemalle.

2 Keskuspuiston asemakaavoittamattomi-
en alueiden kaavat ja Keskuspuistoa kos-
kevat kaavamuutokset laaditaan Keskus-
puiston osayleiskaavan merkintöjen ja 
määräysten pohjalta niitä ajanmukaista-
en ja tarkentaen.

3 Keskuspuisto on ensisijaisesti luonnos-
sa tapahtuvaan ulkoiluun ja liikuntaan 
tarkoitettu ulkoilualue. Olemassa olevi-
en virkistyskeskusten toimintaedellytyk-
siä Ruskeasuolla, Pirkkolassa ja Palohei-
nässä vahvistetaan. Maunulan ja Pitkä-
kosken ulkoilumajojen virkistyspalvelui-
ta kehitetään. Keskuspuistossa tulee ol-
la myös rauhoittumiseen ja luonnontark-
kailuun soveltuvia hiljaisia alueita. Rat-
sastustoimintojen kehittämistä tutkitaan 

2 Lähtökohdat
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tukeutuen Laakson ratsastuskenttään ja 
Ruskeasuon hallien alueisiin.

4 Ulkoilureitit jatkuvat sujuvasti Keskus-
puiston osasta toiseen.

5 Keskuspuiston alueelle ei sijoiteta uu-
sia maanpäällisiä moottoriajoneuvoliiken-
teen väyliä.

6 Keskuspuiston luonne ulkoilumetsänä 
säilytetään.

7 Luonnonsuojelualueiden ja muiden säily-
tettävien luontokohteiden sekä luonnon 
monimuotoisuuden säilymisedellytykset 
turvataan.

8 Kulttuurihistorialliset kohteet ja maise-
mat säilytetään.

9 Toimintojen, reittien, kasvillisuuden ja va-
laistuksen suunnittelussa otetaan huomi-
oon turvallisuus- ja viihtyisyysnäkökoh-
dat.

10 Ympäristöhäiriöiden vähentämiseen kiin-
nitetään erityistä huomiota.

11 Teknisen huollon rakenteet rakennetaan 
Keskuspuiston maiseman ja virkistyskäy-
tön ehdoilla.

12 Keskuspuiston suunnittelua jatketaan yh-
teistyössä hallintokuntien, asukkaiden, 
järjestöjen ja eri intressiryhmien kanssa.

Yleiskaavat 
Keskuspuiston alue on vuonna 2007 voimaan 
tulleessa Yleiskaava 2002:ssa virkistysaluetta. 

Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin uu-
den yleiskaavan kokouksessaan 26.10.2016. 
Kaupunkikaavan oikeusvaikutteisen pääkar-
tan lisäksi sen liitteenä olevassa Kaupunkiluon-
to-teemakartassa esitetään oikeusvaikutteisi-
na luonnonsuojelualueet ja luonnonsuojelulain 
rauhoitetut luontotyypit, Natura 2000 -verkos-
toon kuuluvat alueet sekä Helsingin luonnon-
suojeluohjelmassa 2015–2024 suojeltavaksi 
esitetyt alueet. 

Hyväksyessään yleiskaavan 26.10.2016 kau-
punginvaltuusto päätti samalla, että ”…jatko-
suunnittelussa ratkaistaan tarkemmin maan-
käyttöön liittyvät kysymykset Keskuspuiston 
Hakamäentien ja Kehä 1 välillä kulkevan osan 
kohdalta sekä Hämeenlinnan väylän bulevardi-
sointiin liittyen. Prosessissa määritellään raken-
tamisalueen raja Keskuspuiston reunan osal-
ta sekä koko alueen suunnitteluperiaatteet ja 

aikataulut mukaan lukien tarvittavat metsäis-
tutukset rakentamisalueiden reunoihin. Val-
mistelun lähtökohta on, että Keskuspuisto ja 
asuntorakentaminen sovitetaan yhteen niin, 
että Keskuspuisto säilyy mahdollisimman laa-
jana, kuitenkin bulevardin toteuttamiskelpoi-
suus huomioiden, esimerkiksi perustuen vi-
her- ja virkistysverkon kehittämissuunnitel-
missa esitettyyn kapeimpaan vaihtoehtoon.” 
Tämän lisäksi Kaupunkisuunnittelulautakun-
ta hyväksyi Keskuspuistoa koskevat yleiskaa-
van ponnet kokouksessaan 14.2.2017. Pon-
sissa edellytetään luontoarvojen huomioon ot-
tamista jatkosuunnittelussa ja asemakaavojen 
muutosten yhteydessä.

Yleiskaavan pääkartassa osoitettu kanta-
kaupunkirakentaminen kaventaa Keskuspuis-
ton länsireunan metsä- ja niittyalueita Pirkko-
lan, Maunulan ja Kivihaan kohdalla. Uusi raken-
taminen pienentää Keskuspuiston metsäaluet-
ta ja heikentää sen ekologista sekä virkistyksel-
listä arvoa. Metsäisen yhteyden kapeneminen 
lisää rakentamisen reunavaikutusta sekä käy-
tön keskittymistä kapeampaan tilaan Keskus-
puiston alueella. Tämä lisää häiriötä eläimistöl-
le ja muulle luonnolle mm. Maunulan uurnaleh-
don länsipuolella, jossa luonnonmukainen met-
säinen pohjois–eteläsuuntainen yhteys kape-
nee. Kyseisessä kohdassa virtaa ekologises-
ti tärkeä Maunulanpuron pienvesi. Tilannetta 
hankaloittaa lisäksi se, että samassa maasto-
käytävässä sijaitsevat ulkoilureitit. 

Metsäinen yhteys Pirkkolan uimahallin länsi-
puolisessa metsässä kapenee uuden rakenta-
misen myötä. Samalla alueella on runsas ulkoi-
lukäyttö reitistöineen. Pasilan ja Kivihaan koh-
dalla Keskuspuistonreittiin rajautuva raken-
taminen säilyttää itse reitin sekä pieneläinten 
hautausmaan, mutta kaventaa metsäistä yh-
teyttä. Samaan kapenevaan kohtaan Keskus-
puiston itäpuolelle Pohjois-Pasilaan tulevien 
uusien asuinalueiden myötä alueelle kohdistu-
va lisääntyvä ulkoilukäyttöpaine tulee heiken-
tämään metsien tilaa.

Torpparinmäen pohjois- ja itäreunaan on 
yleiskaavassa esitetty Haltialan peltoalueelle 
rakentamista. Se ulottuu laajalle vyöhykkeelle 
valtakunnallisesti arvokkaalle maisema-alueelle.

Kaupunkiluonto-teemakartassa on oikeus-
vaikutteisena rajauksena esitetty Keskuspuis-
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ton Haltialan ja Paloheinän sekä Pakilan alueil-
le kaksi luonnonsuojeluohjelmassa suojeltavak-
si tarkoitettua luonnonsuojelualuetta, jotka esi-
tellään tarkemmin kappaleessa 2.3. Ne ylläpi-
tävät Keskuspuiston laajimman ja edustavim-
man metsäalueen luontoarvoja.

Yleiskaavan Kaupunkiluonto-teemakartassa 
esitetään Haltialan ja Paloheinän kaupunkiluon-
non ydinalue sekä Keskuspuiston alueen muo-
dostama kaupunkiluonnon ekologisen kytkey-
tyneisyyden kannalta tärkeä yhteys. Samassa 
kartassa esitetään myös Keskuspuisto osa-
na metsäverkostoa, jonka hoidossa ja kehit-
tämisessä otetaan yleiskaavan suunnitteluoh-
jeen mukaisesti huomioon luonnonsuojeluar-
vot, luonnon monimuotoisuus, ekologinen kyt-
keytyneisyys, kulttuuriympäristöjen ja maise-
man arvot sekä virkistyskäytön tarpeet. Nä-
mä yleiskaavan tavoitteet otetaan myös Kes-
kuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleis-
suunnitelmassa huomioon.

Yleiskaavan Virkistys- ja viherverkosto 2050 
-teemakartassa Keskuspuisto ja Helsinkipuis-
to esitetään muista Helsingin vihersormista ja 
laajoista viheralueista erottuvilla teemaväreil-

lään sekä tekstillä, joka ohjaa turvaamaan alu-
eiden yhtenäisyyden ja arvot. Keskuspuisto kyt-
keytyy muihin kaupungin virkistysalueisiin poi-
kittaisten viheryhteyksien ja -linjojen kautta se-
kä seudullisesti pohjoiseen Vantaalle viheryh-
teyden kautta. Keskuspuiston arvoa virkistys-
alueena sekä virkistys- ja viherverkostona yllä-
pidetään ja kehitetään luonnon- ja maiseman-
hoidon yleissuunnitelmassa.

Uudenmaan maakuntakaava
Uudenmaan 4. vaihemaakuntakaavassa Kes-
kuspuisto on merkitty virkistysalueeksi ja kult-
tuuriympäristönä se katsotaan maakunnallisesti 
merkittäväksi. Keskuspuiston pohjoisin osa eli 
Vantaanjoen varsi ja Haltialan pellot ovat osa 
valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta. 
Nettilinkki kaavakarttaan: Uudenmaan 4. vai-
hemaakuntakaava.

2.2 Ulkoilureitit, liikunta-  
ja ulkoilupalvelut

Keskuspuisto on Helsingin suosituin ulkoilualue. 
Siellä ulkoillaan omatoimisesti ympärivuotisesti 

Kuva 2.1.1. Keskuspuisto Helsingin uudessa 
yleiskaavassa 2016.

10 Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018–2032



Kuva 2.1.2. Keskuspuisto yleiskaavan 2016 tee-
makartassa Kaupunkiluonto.

Kuva 2.1.3. Keskuspuisto yleiskaavan 2016 teemakartassa 
”Virkistys- ja viherverkosto 2050”.
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ja sinne tehdään noin 2 miljoonaa ulkoilukäyn-
tiä vuosittain. Tämä kertoo alueen tärkeydestä 
arki- ja lähiliikuntaympäristönä. Keskuspuisto 
on myös tärkeä matkailukohde. Se tarjoaa ai-
nutlaatuisia metsäluontoelämyksiä Helsingis-
sä vieraileville turisteille ja kotimaan matkaili-
joille. Tämä on ehdoton Helsingin vahvuus, ve-
tovoimatekijä ja valtti, joka erottaa sen muiden 
pääkaupunkien joukosta edukseen.

Keskuspuisto on esillä Helsingin viher- ja vir-
kistysverkoston kehittämissuunnitelmassa ns. 
VISTRA 2:ssa (Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto 2016), joka tehtiin pohjaksi yleiskaavan 
2016 toteuttamisohjelmalle.

Ulkoilu metsäisessä ympäristössä tarjoaa 
virkistävän ja arjen stressistä palauttavan ym-
päristön, jolla on tärkeä merkitys terveyden ja 
hyvinvoinnin ylläpitäjänä. Keskuspuistossa on 
ylläpidettyjä ulkoilureittejä 100 km, joista osa 
on talvisin latuina ja osa aurattuina ulkoilutei-
nä. Lisäksi alueella risteilee runsas maastoon 
kulunut polkuverkosto. Valaistuja ulkoilutei-
tä on Laaksosta Pirkkolan ja Paloheinän kaut-
ta Pitkäkoskelle. Keskuspuisto alkaa Laakson 
ratsastuskentältä ja jatkuu 10 kilometriä poh-
joiseen Vantaanjokeen saakka. Keskuspuiston 

kautta voi kävellä tai pyöräillä moniin kaupun-
ginosiin. Keskuspuiston ulkoilureitit muodosta-
vat tärkeän työmatkapyöräilyverkon.

Keskuspuisto tarjoaa paljon erilaisia ulkoi-
lu-ja liikuntapalveluja ja siellä ulkoillaan monin 
eri tavoin. Yleisin ulkoilumuoto on kävely reit-
tejä ja polkuja pitkin. Juoksu ja pyöräily ovat 
myös suosittuja. Talvella, kun on lunta, useat ul-
koilureitit ovat latuina, joilla on runsas käyttö. 
Osa laduista on valaistuja. Joillakin latuosuuk-
silla on ilmennyt hiihtäjien ja kävelijöiden risti-
riitoja, mitkä johtuvat niukasta talvikunnossa-
pidettävästä ulkoilureitistöstä. Koirien ulkoi-
lutus aiheuttaa myös paikoin ongelmia talviai-
kaan. Keskuspuistossa suunnistetaan iltaras-
teilla ja järjestetään liikuntatapahtumia kuten 
polkujuoksua. Maastopyöräily on kasvattanut 
suosiotaan Keskuspuistossa, mikä näkyy pai-
koin maaston kulumisena. Keskuspuiston ul-
koilureitistön puutteellisesta opastuksesta ja 
viitoituksesta on tullut runsaasti palautetta.

Keskuspuistossa on useita keskitettyjä lii-
kuntapaikkoja mm. Paloheinässä, Pirkkolassa 
ja Ruskeasuolla. Näiden lisäksi Maunulan ma-
jalla ja Pitkäkoskella on ulkoilumajat kahvilapal-
veluineen. Kaupungin ylläpitämä Haltialan tila 
on toimiva maatila, jossa pääsee tutustumaan 
eläimiin. Kahvila löytyy sieltäkin.

Kuva 2.2.1 Hiihtoa Haltialan pelloilla.
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Marjastus, sienestys ja kalastus ovat mahdol-
lisia Keskuspuiston alueella. Retkeily ja luonnon 
tarkkailu onnistuvat myös hyvin. Luontopolku-
ja on rakennettu Haltialaan ja Maunulaan, Löy-
tyypä Keskuspuistosta vielä palstaviljelyaluei-
takin, joita kaupunki on vuokrannut yhdistys-
ten käyttöön.

Runsas ulkoilukäyttö näkyy paikoin voimak-
kaana maaston kulumisena. Roskaantumista-
kin esiintyy käytetyimmillä alueilla. Puutarha-
jätteitä löytyy myös valitettavasti paikoin tont-
tien reunoilta.

Keskuspuistoa ja sen ulkoilupalveluja esi-
tellään Helsingin kaupungin nettisivuilla : Kes-
kuspuiston esittely, josta oheinen kuva 2.2.3.

Keskuspuiston ylläpidettävät ulkoilureitit, rat-
sastusreitit ja ladut sekä Luonnonsuojelualuei-
den luontopolut kuvataan oheisilla kartoilla, ke-
sä- ja talvikäyttö erikseen. Ulkoilureittien lisäk-
si Keskuspuistossa on maastoon tallautuneita 
polkuja runsaasti.

2.3 Suojellut ja arvokkaat kohteet 
Helsingin luontotietojärjestelmässä

Helsingin kaupungin Luontotietojärjestelmän 
(LTJ) paikkatietomuotoiset luontokohdetiedot 
on otettu huomioon luonnonhoidon tavoitteita 

laadittaessa. Suunnitelman liitteessä 1 esitetys-
sä taulukossa olevat suunnittelualueella sijait-
sevat kohteet on tulostettu LTJ:stä 3.2.2017. 
Kohteiden arvoluokka kuvaa kyseisen kohdela-
jin omaa arvoluokitusta (linkki karttapalveluun: 
Luontotietojärjestelmä). Kohteet esitellään tar-
kemmin kappaleessa ”3.6 Luonnonhoidon ta-
voitteet alueittain”.

Kuva 2.2.2 Maunulan maja.

Kuva 2.2.3 Keskuspuiston käyttö.
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Helsingin luonnonsuojeluohjelma  
2015–2024
Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–
2024 ehdotetaan kahden uuden luonnonsuo-
jelualueen perustamista, toinen laajempi Hal-
tiala-Paloheinään (136 ha) ja toinen Pakilan-
metsän (24,5 ha) alueelle. Alueilla olevat kos-
teat lehdot ja lehtokorvet ovat kasvillisuudel-
taan edustavia ja ne ovat säilyneet suhteelli-
sen kulumattomina. Ympäristöpalvelut vastaa 
uusien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyt-
tösuunnitelmien laadinnasta ja rauhoitusesi-
tysten tekemisestä.

Kuva 2.2.4 Keskuspuiston ulkoilureitit kesällä 2015. Kuva 2.2.5 Keskuspuiston ladut ja ulkoilureitit talvella 
2015.

Kuva 2.3.1. Paloheinän–Haltialan metsäalueen 
(136 ha) ja Pakilanmetsän (24,5 ha) uudet luon-
nonsuojelualue-ehdotukset Luontotietojärjestel-

mässä (LTJ 2017).
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2.4 Keskuspuisto osana 
metsäverkostoa

Keskuspuiston metsiä on hoidettu ulkoilumet-
sinä luonnonarvoja vaalien jo yli sadan vuoden 
ajan, mikä näkyy metsien rakenteessa ja luon-
non monimuotoisuusarvojen runsaudessa. Met-
sät ovat monipuolisia, kasvupaikoltaan vaihte-
levia ja puustoltaan usein monilajisia sekamet-
siä. Puusto on kerroksellista ja eri-ikäisraken-
teista, lehtipuita on runsaasti ja pensaskerros 
on monin paikoin säilynyt elinvoimaisena. Van-
hoja puita sekä puuston kerroksellisuutta on 
vaalittu ulkoilumetsien hoitotoimenpiteiden yh-
teydessä. Tästä syystä metsiin on mm. kertynyt 
runsaasti eriasteista, usean puulajin lahopuu-

ta monimuotoiselle lahottajaeliöstölle. Luonto-
arvot huomioon ottavalla metsien hoidolla se-
kä metsäalueiden jättämisellä hoidon ulkopuo-
lelle on pystytty lisäämään metsäluonnon mo-
nimuotoisuutta. Tästä on hyvänä esimerkkinä 
alueelle levittäytynyt ja siellä viihtyvä liito-orava.

Keskuspuisto tarjoaa useita ekosysteemipal-
veluja. Erityisesti korostuu sen merkitys tärkeä-

Kuva 2.4.1. Keskuspuiston metsäalueille sijoit-
tuvien luontoarvojen lukumäärät, luonnonsuoje-
lualueet ja luonnonsuojeluohjelman alueet. (Hel-

singin luonnonsuojeluohjelma 2015–2024 ja 
metsäverkostoselvitys. Julkaisematon.) 
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nä Helsingin laajana ja yhtenäisenä luontoalu-
eena sekä metsäisen verkoston osana. Keskus-
puiston ekosysteemipalveluihin kuuluvat virkis-
täytymisen, henkisen ja fyysisen hyvinvoinnin 
palvelut, elinympäristöjen tarjonta ja ylläpito, 
veden kierron säätely ja hiilen sidonta.

Keskuspuisto on jo nimensäkin mukaises-
ti Helsingin kaupunkialueen keskeisin metsäi-
nen luontoalue ja vihersormi kaupunkiraken-
teessa. Se on tärkeä osa ekologisten yhteyk-

sien verkostoa myös seudullisesti pääkaupun-
gin viherkehän osana. Keskuspuisto on tärkeä 
liikkumis- ja leviämisyhteys eliöstölle niin poh-
jois- eteläsuunnassa kuin poikittaisenakin yh-
teytenä. Keskuspuisto on riittävän laaja ja yh-
tenäinen metsäalue, jota monet metsälajit voi-
vat hyödyntää elinympäristönään vilkkaasta vir-
kistyskäytöstä huolimatta.

Keskuspuisto, ja erityisesti Haltialan metsä-
alue, nousee esille metsäverkostoselvitykses-
sä, joka on tehty Helsingin ympäristökeskuk-
sessa yhteistyössä rakennusviraston ja kau-
punkisuunnitteluviraston kanssa. Metsäver-
kostoselvitys on tehty osaksi Helsingin uut-
ta luonnonsuojeluohjelmaa 2015–2024 (Hel-
singin ympäristökeskus 2015, julkaisematon). 
Metsäverkoston arvokkaimmat kohteet on esi-

Kuva 2.4.2. Metsäverkoston kytkeytyminen ja 
ekologisten yhteyksien verkosto. (Lähde: Hel-

singin ympäristökeskus; Helsingin luonnonsuoje-
luohjelma 2015–2024 ja metsäverkostoselvitys. 

Julkaisematon.)
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tetty luonnonsuojeluohjelmassa luonnonsuo-
jelulailla rauhoitettaviksi muiden biotooppien 
suojeluesitysten ohella. 

Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan 2015–
2024 kuuluva metsäverkostoselvitys osoittaa 
metsäisen viherverkoston kytkeytyneisyyden 
kannalta keskeiset metsäiset yhteydet ja nii-
den kehittämistarpeet. Metsäverkostoselvi-
tyksessä määritellään metsäalueiden kytkey-
tyneisyyden lisäksi metsäiset ydinalueet eli yli 
40 hehtaarin kokoiset metsäalueet sekä sellai-
set pinta-alaltaan vähintään 4 hehtaarin kokoi-
set metsäalueet, joilla sijaitsee vähintään kol-
me Luontotietojärjestelmän (LTJ) luontokoh-
detta vuonna 2015. Luonnonsuojeluohjelmas-
sa esitetyt uudet metsäiset luonnonsuojelualu-
eet ovat osa metsäverkostoa. 

Metsäverkostoselvityksen tulokset osoitta-
vat, että Keskuspuiston metsät, kuten muut-
kin Helsingin metsäalueet, ovat monimuotoi-
sia. Niillä esiintyy useita luontoarvoja. 

2.5 Suojellut ja arvokkaat 
kulttuuriympäristö- ja 
maisemakohteet

Helsingin alueen kulttuurihistoriallisesti ja mai-
semakulttuurin kannalta merkittäviä kohteita 
suunnittelualueella ovat Haltialan tilakeskuk-
sen ja Niskalan tilan rakennukset pihapiireineen 
sekä Kellarimäen alue ja niitä ympäröivät Halti-
alan laajat viljelyaukeat. Nämä muodostavat val-

takunnallisesti merkittävän rakennettujen kult-
tuuriympäristöjen aluekokonaisuuden Tuoma-
rinkylän kartanon kanssa. Lisäksi Vantaanjoen 
pohjoispuolelle sijoittuu Backas-Elannon suur-
tilan valtakunnallisesti merkittävä kulttuuriym-
päristö. Vantaanjokilaakso on määritelty valta-
kunnallisesti merkittäväksi maisema-alueeksi. 
Keskuspuiston pohjoisosa kuuluu suurelta osin 
tähän alueeseen. Uudenmaan 4. vaihemaakun-
takaavassa Keskuspuisto on merkitty maakun-
nallisesti merkittäväksi kulttuuriympäristöksi 
nykyisessä laajuudessaan. 

Haltialan peltoja on viljely 1400-luvulta al-
kaen ja Haltialan tila on yhä toimiva kaupungin 
hoitama kotieläintila. Alue toimii nykyään osa-
na pääkaupungin viheralueverkostoa. Lisäksi 
maisemallisesti arvokkaita alueita ovat Halti-
alan tilalle johtava ja Vantaanjoen vartta mukai-
leva keskiaikainen Helsingin pitäjänkirkolle joh-
tava Kuninkaantammentie, Haltiavuoren kalk-
kikivilouhos, Maununpelto, Elonpelto ja Elon-
palstat. Keskuspuistossa on muutakin vanhaa 
rakennuskantaa kuten Metsänvartijan torppa 
Pirkkolassa, Maunulan maja, Pitkäkosken ma-
ja ja Paloheinän maja. Ruskeasuon tallit on ar-
vokas kulttuuriympäristökohde.

Keskuspuistoon sijoittuu useita ensimmäi-
sen maailmansodan aikaisia maalinnoituslait-
teita, jotka ovat osa Helsingin ympärille 1914–
1918 rakennettua maa- ja meriasemista muo-

Kuva 2.5.1. Haltialan tilakeskus.
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dostuvaa linnoituslaitteiden ketjua. Puolustus-
ketjun eri osat ja kokonaisuudet edustavat eri 
linnoitusvaiheita, rakennustapoja, historiallista 
kerroksellisuutta, linnoitusjärjestelmän alueel-
lista laajuutta ja maisemallisia arvoja. Keskus-
puistossa maalinnoituksia on Paloheinän, Mau-
nunnevan, Pirkkolan, Kivihaan ja Ilmalan alueilla. 
Näistä Maununnevan ja Paloheinän linnoitteet 
on arvotettu myös valtakunnallisesti merkittä-
viksi rakennettujen kulttuuriympäristöjen koh-
teiksi. Linnoituslaitteet ovat muinaismuistolain 
suojaamia ja niitä ei saa hävittää, peittää eikä 
kaivaa ilman Museoviraston lupaa. Kohteet on 
esitetty Helsingin kaupungin karttapalvelussa 
paikkatietomuodossa (Helsingin karttapalvelu – 
Muinaisjäännökset). Linnoituslaitteiden ympä-
ristönhoidossa tulee olla yhteydessä Helsingin 
kaupunginmuseoon.

Helsingin alueelta on kartoitettu keskiaikai-
sia tai uuden ajan alun kyliä ja rälssisätereitä. 
Haltialan ja Niskalan alueella sijaitsee useita 
vanhoja kyläpaikkoja, jotka on suojeltu muinais-
jäännösalueina ja jotka on lueteltu Museoviras-
ton muinaisjäännösrekisterissä. Kohteisiin liit-
tyy vanhoja kulttuurikerroksia ja niiden alueilla 
on saattanut säilyä vanhoja rakenteita: Gran-
böle (Haltiala), Tomtbacka, Kellarimäki (Haltia-
la), Tomtbacka gård (Haltiala), Tomtbacka Pott-

backa (Haltiala), Nackböle (Niskala), Tomtbacka, 
Torppa 1 (Haltiala), Tomtbacka, Torppa 2 (Hal-
tiala), Tomtbacka Kutubacka (Haltiala).

2.6 Keskuspuiston käyttäjätutkimuksen 
2007–2009 tulokset 

Tutkimuksen laatija
Keskuspuiston käyttäjätutkimus tehtiin vuosi-
en 2007–2009 aikana. Aineisto kerättiin yhteis-
työssä Helsingin yliopiston metsävarojen käy-
tön laitoksen ja metsäekologian laitoksen kans-
sa oppilaiden harjoitustöinä. Käyttäjätutkimuk-
sen tuloksista on haettu tavoitteita Keskuspuis-
ton luonnonhoidon suunnitteluun ja palvelujen 
kehittämiseen. Käyttäjätutkimuksen tulokset 
on koottu vuonna 2015 raportiksi (Ilvesniemi 
& Saukkonen 2015), joka on julkaistu kaupun-
gin verkkosivulla https://www.hel.fi/static/hkr/
hoito_ja_kehittamissuunnitelmat/keskuspuis-
to/Kepun_kayttajatutkimus_2007_2009.pdf.

Tutkimusmenetelmä
Tutkimusaineistoa kerättiin sekä maasto- että 
postikyselynä. Postikyselyt tehtiin vuosina 2008 
ja 2009, jolloin lähetettiin yhteensä 2 000 kyse-
lylomaketta – 1 000 kumpanakin vuonna. Vuo-
den 2008 postikyselyyn saatiin 208 vastausta 
(vastausprosentti 20,8 %) ja vuoden 2009 ky-
selyyn 217 vastausta (vastausprosentti 21,7 
%). Kysely sisälsi kysymyksiä Keskuspuiston 
käytöstä, palveluiden laadusta, luonnonhoidos-
ta ja viheralueisiin kohdistuvista arvostuksista. 
Vuonna 2007 tehdyssä maastokyselyssä saa-
tiin 174 vastausta. Käyttäjätutkimukseen vas-
tasi yhteensä 599 henkilöä.

Käyttäjäkyselyn tulosten mukaan käytetyim-
mät ulkoilualueet sijaitsivat Paloheinän ja Pirk-
kolan alueilla. Yleisimmin vastaajat kävelivät, 
lenkkeilivät tai pyöräilivät Keskuspuistossa. 
Koirien ulkoilutus, hiihto sekä marjojen ja sie-
nien keräily olivat myös hyvin suosittuja tapo-
ja viettää aikaa Keskuspuistossa.

Kuva 2.6.1. Keskuspuiston käyttömuodot. Vas-
taajat saivat valita useampia listasta. Postikyse-
lyssä oli useampia vaihtoehtoja kuin maastokyse-

lyssä. (Ilvesniemi & Saukkonen 2015).
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Kuva 2.6.2. Keskuspuiston käytetyimmät alueet (Ilvesniemi & Saukkonen 2015).
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Keskuspuiston toivottiin selkeämpää opas-
tusta ja viitoitusta. Myös alueen siivousta, penk-
kejä, valaistusta ja roska-astioita toivottiin li-
sää. Talveksi toivottiin lisää kävelyreittejä ny-
kyisten latujen lisäksi.

Keskuspuiston metsien hoitoon oltiin kysely-
tutkimuksen mukaan tyytyväisiä ja sen toivot-
tiin jatkuvan samalla linjalla.

Kysyttäessä vastaajien kokemia Keskuspuis-
ton viheralueisiin kohdistuvia arvostuksia tär-
keimpinä ominaisuuksina pidettiin metsäntun-
tua, rauhaa ja hiljaisuutta sekä kaunista mai-
semaa.

2.7 Maisema
Metsä ja metsänreunat ovat tyypillisintä Keskus-
puiston maisemaa. Myös kallioalueet ovat ylei-
siä monessa kohtaa Keskuspuistossa. Maisema 
koetaan yleisimmin ulkoilijan silmin metsän si-
sältä reiteiltä nähden. Metsän tuntu eli metsän 
sisällä olemisen kokemus, jota esimerkiksi lii-
kenteen tai rakennusten näkyminen ei häiritse, 
on tärkeää. Keskuspuiston metsissä on usei-
ta laajoja alueita, joilla on vahva metsän tuntu. 

Asuinalueilta ja avoimilta alueilta katsoen met-
sät näkyvät reunavyöhykkeinä. Metsäinen mai-
semakuva muodostuu varttuneista ja vanhois-
ta sekametsistä. Maisemakuva värittyy kasvu-

paikkojen ja maastonmuotojen vaihtelusta. 
Keskuspuiston maisemaan tuovat vaihtelua 
alueiden erilaiset käyttömuodot kuten 
Ruskeasuon ratsastuskeskus, useat 
palstaviljelyalueet, ulkoilumajat 
ympäristöineen Maunulassa ja Paloheinässä 
ja Pirkkolan urheilupuiston alueet. Alueen 
maiseman erityiskohteita ovat Maunu-
lanpuro ja pähkinäpensaslehdot.

Keskuspuiston pohjoisosassa maisemakuva
vaihtuu Haltialan kulttuurimaisemaksi laajoine
peltoaukeineen, tilakeskuksineen sekä laidun-
eläimineen. Sulkeutunut metsämaisema muut-
tuu avoimeksi maisemapeltojen maisematilaksi.
Aivan puiston pohjoisrajalla Keskuspuisto päät-
tyy tunnelmallisen Ruutinkosken ja Vantaanjoen
vesistömaisemaan. Siellä joen partaalla veden
äärellä voi maiseman kokea lähestulkoon erä-
maisen rauhoittavana.

2.8 Keskuspuiston metsien hoidon 
historiaa

2.8.1 Historian vaiheet 1890–1989
Helsingin metsien hoidon historiaa on koon-
nut Leevi Lehto julkaisuissa ”Elämää helsinki-

Kuva 2.7.1. Ruutinkoski.
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läismetsissä”, jonka Helsingin kaupunginmu-
seo julkaisi vuonna 1989 ja ”Yhteenvetoa met-
sien hoitosuunnitelmista 1884–1986”, mikä on 
Helsingin kaupungin kiinteistöviraston metsä-
ja maatalousosaston julkaisu samalta ajalta. 
Seuraava historiikki perustuu näihin julkaisui-
hin sekä vuoden 1986 jälkeisen historian osal-
ta kirjoittajan kokoamaan tietoon.

Helsingin alueen metsien hoitoon antoi al-
kuvauhtia elokuun 28. päivä vuonna 1890, kun 
tavanomainen syyskesän tuulinen päivä muut-
tui hirmumyrskyksi. Myrsky voimistui ja tuulen 
keskinopeus kasvoi 17–23 metriin sekunnissa. 
Kovimmillaan tuulennopeus oli hetkittäisissä uk-
kospuuskissa jopa 40 m/s saaden aikaan hir-
vittävää tuhoa Helsingin puistoissa ja metsis-
sä. Helsingin niemen puistojen puut kaatuivat 
ja metsäalueilla aiheutui suuria tuhoja. Oli tar-
peen ryhtyä perustamaan uusia metsiä, mihin 
työhön palkattiin metsänhoitaja G. O. Timgren 
neuvonantajaksi. Kaatuneet puut korjattiin ja 
tilalle ryhdyttiin istuttamaan ja kylvämään uu-
sia. Myrskyn jäljet näkyvät vieläkin Helsingissä 
siten, että 120 vuotta vanhempia puita löytyy 
kaupungin puistoista ja metsistä verrattain vä-
hän. Keskuspuisto, siinä laajuudessa kuin me 
sen tänä päivänä tunnemme, oli vielä tuolloin 
suurimmaksi osin yksityisten kartanoiden ja 
maanomistajien omistuksessa.

Myrskyisän alun johdosta olivat Helsingin 
metsät nuoria kun Keskuspuisto vuonna 1914 
perustettiin. Metsien tila oli heikko, eikä niitä 
juurikaan hoidettu. Monet rehevät alueet oli-
vat vesakoituneet ja istutetut taimet tukahtu-
neet. Ilkivalta ja luvaton puiden kaataminen 
olivat kaupungin metsissä yleisenä ongelma-
na. Nuoria puustoja katkottiin ja tehtiin poltto-
puuksi luvatta. Tämä kun oli siihen aikaan maal-
ta kaupunkiin muuttaneiden uusien helsinkiläis-
ten tapa toimia lähimetsissään. Vahinkoja yri-
tettiin vähentää palkkaamalla kaupunkiin met-
sänvartijoita. Ensimmäisen maailmansodan ai-
kaiset linnoitustyöt 1914–1917 sekä kaupun-
gissa runsain joukoin olleet venäläiset sotilas-
joukot verottivat myös haitallisesti kaupungin 
muutenkin vähäistä metsävarantoa.

Helsingin metsäpinta-ala kasvoi maanostojen 
ja kaupunkialueen laajenemisen myötä Suomen 
itsenäistyttyä. Keskuspuistonkin pinta-ala kas-
voi nykyiseen laajuuteensa kun kaupunki osti 

vuonna 1934 Tomtbackan (Haltialan) tilan. Ky-
seisen tilan metsät olivat joko taimikoita tai ha-
kattu avohakkuulla ennen myyntiä, mistä syys-
tä Haltialan järeämpienkin metsien ikä on tänä 
päivänä vain keskimäärin 90 vuotta. Helsingin 
metsien hoidon tila ei ollut juurikaan parantu-
nut, mistä syystä kaupunki perusti kaupungin-
metsänhoitajan viran ja palkkasi siihen metsän-
hoitaja Torsten Ranckenin. Hänen näkemyksen-
sä mukaan Helsingin metsiä tuli hoitaa myös 
kauneusarvoja vaalien, mistä hän totesi: ”Am-
mattimiehen tulee kirveellään sekä runoilla et-
tä säveltää”. Sota-aika pisti kuitenkin kirjaimel-
lisesti kapuloita rattaisiin tähän moderniin ta-
voitteeseen hoitaa kaupunkimetsiä ulkoilun ja 
virkistyksen tarpeisiin. Helsingin kaupunki jou-
tui hakkaamaan metsiä kaupunkilaisten poltto-
puuksi mm. Keskuspuistosta Pirkkolan alueel-
ta – ja monista muista kaupunginosista.

Sodan jälkeen ryhdyttiin kaupunkialueen met-
siä hoitamaan metsänhoitaja E. E. Erkkilän joh-
dolla vuonna 1947. Hän käynnisti suunnitel-
mallisen metsien hoidon ja onnistui valistus-
työllä saamaan myös ilkivallan ja joulukuusten 
varastelun loppumaan. Keskuspuiston, kuten 
muidenkin kaupungin metsien hoitoa ohjasivat 
korostetusti ulkoilu-, retkeily- ja virkistysarvot. 
Tulokset alkoivat näkyä metsissä niiden varttu-
essa hyväkuntoisina ja monipuolisina tarjoten 
kasvavalle kaupungin asukaskunnalle viihtyisiä 
ulkoiluympäristöjä.

Vuonna 1952 valmistuneessa kaikkia kau-
pungin metsiä koskevassa metsäsuunnitel-
massa mm. Keskuspuiston Haltiavuoren met-
siä hoidettiin puistometsinä, joissa tuli suo-
sia metsätalouden kannalta toisarvoisia puu-
lajeja ja esitettiin jätettäväksi pystyyn kuollei-
ta puita lintujen pesäpaikoiksi. Edellä mainitun 
suunnitelman laati metsänhoitaja Mikko Pitkä-
niemi, joka vastasi myös seuraavien suunnitel-
mien teosta aina vuoteen 1972 saakka, jolloin 
julkaistiin myös hänen laatimansa toimenpide-
ohje ”Helsingin kaupungin ulkoilualueiden met-
säluonnon hoito”. Toimenpideohjeessa koros-
tuivat ulkoilumetsien moninaiskäytön ja luon-
nonmukaisuuden tavoitteet.

Keskuspuisto on ollut merkittävä alue Hel-
singin luonnonsuojelussa. Pitkäkosken rinnel-
ehdot (4,72) ha rauhoitettiin 1984 arvokkaan 
lehtokasvillisuutensa säilyttämiseksi. Kooltaan 
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23 ha kokoinen Haltialan aarnialue, joka oli sil-
loin vielä nuori metsä, rauhoitettiin samana 
vuonna 1984 näytteeksi metsän luontaises-
ta kehittymisestä. Vuonna 1984 rauhoitettiin 
myös Niskalan arboretumin (2,26 ha) luonnon-
suojelualue eksoottisine puulajeineen. Vantaan-
joen varteen perustettiin Ruutinkosken lehdon 
(8,64 ha) luonnonsuojelualue vuonna 1990. 
Sen länsipuolelle joen varteen perustettiin Van-
taanjoentörmän luonnonsuojelualue (3,06 ha) 
vuonna 2012 joenvarren lehto- ja niittyalueiden 
säilyttämiseksi.

2.8.2 Uudempaa metsien hoidon historiaa 
 vuodesta 1990 tähän päivään
Luonto-, maisema- ja virkistyskäyttöarvojen 
huomioon ottamisen lisäksi asukasyhteistyö ja 
vuorovaikutus ovat kuluneet Helsingin metsien 
hoitoon ja sen suunnitteluun siitä asti kun kau-
punginmetsänhoitaja Eeva Kuuluvainen ja met-
sätalousinsinööri Tauno Immonen käynnistivät 
metsien hoidon vuorovaikutteisen suunnittelun 
1990-luvulla. Siitä lähtien on Helsingin eri kau-
punginosien metsien hoidon suunnitelmia teh-
ty yhdessä kaupunkilaisten ja asukasjärjestö-
jen kanssa ja kuunneltu mielipiteitä. 

Edelliset Keskuspuiston luonnonhoitosuun-
nitelmat laadittiin Rakennusvirastossa Tauno 
Immosen johdolla vuosiksi 1997–2006 alueen 
pohjoisosalle ja vuosiksi 1998–2007 alueen 

eteläosalle. Eteläosan suunnittelualue oli kool-
taan 334 ha ja pohjoisosa oli 649 ha, eli yhteen-
sä suunnittelupinta-alaa oli 983 ha. Suunnitel-
mat laadittiin vuorovaikutteisesti asukasjärjes-
töjen edustajien kanssa. Suunnitelma noudat-
ti samaa ulkoilumetsien hoitoperiaatetta kuin
edeltäjänsäkin. Suunnitelman tavoitteena oli
luonnonmukainen ulkoilumetsä, jossa oli sekä
hoidettuja että luonnonvaraisesti kehittymään
jätettäviä alueita. Luonnonhoitosuunnitelman 
mukaisesti laadittiin erillinen Haltialan 
lehtokorpilaakson ennallistamissuunnitelma 
vuonna 2004 (Honkanen 2004). Ennal-
listamistoimenpiteet mm. metsäojia tukkimal-
la aloitettiin vuonna 2006 ja alkuperäisen luon-
non palautumista on seurattu luontoinventoin-
tien avulla vuoteen 2016 saakka.

Luonnon monimuotoisuus otetiin edellises-
sä Keskuspuiston pohjoisosan luonnonhoito-
suunnitelman mukaisissa hoitotoimenpiteis-
sä huomioon vuonna 1995 laaditun metsien
hoidon kenttätyöohjeen mukaisesti, jossa mm.
ohjattiin jätettäväksi hoitamattomia laikkuja ja
lahopuuta. Metsänhoitotoimenpiteitä esitettiin
Keskuspuiston eteläpuoleisessa osassa 185
hehtaarille (55 % metsäpinta-alasta) ja poh-
joispuolella 156 hehtaarille (48 % metsäpin-

Kuva 2.8.1 Pitkäkosken luonnonsuojelualue.
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ta-alasta). Luonnontilaan esitettiin jätettäväk-
si 12 % metsäpinta-alasta. Niittyjen hoitotöi-
tä esitettiin 6 hehtaarille Keskuspuiston ete-
läosassa. Suunnitelmakauden jälkeen, ennen 
uuden suunnitelman valmistumista, Keskus-
puistossa on tehty ulkoilureittien varsien lähi-
ympäristön hoitoa sekä muutamien myrsky-
tuhojen jälkien korjuu- ja puuston istutustöitä. 

Keskuspuistoa on hoidettu Ranckenin ja Erk-
kilän viitoittamien hoitoperiaatteiden mukai-
sesti kohta 70 vuoden ajan. Metsiä hoidetaan 
pienipiirteisesti ja luonnonmukaisesti säilyttä-
en niiden viihtyisyys ja turvallisuus ulkoiluym-
päristöinä. Luonnon monimuotoisuusarvojen 
huomioon ottaminen on ollut mukana hoidon 
tavoitteissa yhtä kauan. Tämä näkyy Keskus-
puistossa ikääntyneiden metsien runsautena, 
puuston rakenteen monipuolisuutena ja laho-
puun määrän lisääntymisenä metsissä. Moni-
muotoisuusarvojen turvaaminen metsien hoi-
dossa, on kirjattuna vuonna 2010 kaupungin-
hallituksessa hyväksyttyihin Helsingin kaupun-
gin Luonnonhoidon linjauksiin (Helsingin kau-
pungin rakennusvirasto 2011). Uuden luonnon-
suojeluohjelman 2015-2024 mukaisesti perus-
tetaan kaksi uutta metsäistä luonnonsuojelu-
aluetta Keskuspuistoon.

2.9 Keskuspuiston metsät
Keskuspuiston metsät poikkeavat talousmet-
sistä monessa suhteessa. Niiden hoito on ollut 
pienipiirteistä ja sitä ovat ohjanneet virkistys- 
maisema- ja luontoarvot. Metsät ovat puustol-
taan talousmetsiä iäkkäämpiä ja puulajisuhteil-
taan monipuolisempia. Metsät ovat myös sel-
västi talousmetsiä kerroksellisempia eli samalta 
alueelta löytyy usein eri-ikäisiä ja kokoisia pui-
ta ja pensaita. Lahopuuta on Keskuspuistossa 
myös selvästi enemmän kuin talousmetsissä. 
Keskuspuistossa on talousmetsiä runsaammin 
ulkoilureittejä ja polkuja niin kuin ulkoiluun ja 
virkistykseen tarkoitetulla alueella kuuluukin 
olla. Keskuspuiston metsät ovat luonnonarvoil-
taan monimuotoisia ja niistä löytyy myös erilai-
sia luonnonsuojeluarvoja. 

2.9.1 Kasvupaikkaluokat
Kasvupaikkaluokat kuvaavat maapohjan ravin-
teisuutta ja metsäkasvillisuuden rehevyyttä 

lehtojen sijoittuessa kaikkein runsasravintei-
simmille kasvupaikoille ja kallioalueiden kaik-
kein karuimmille. Keskuspuiston metsien kas-
vupaikkaluokat vaihtelevat maaston topografi-
an ja maaperän sekä vesitalouden vaihdelles-
sa. Rehevimmät lehtoalueet ovat pääosin aikai-
semmin olleet raivattuina pelloiksi. Sittemmin 
ne ovat metsittyneet luontaisesti tai niille on 
istutettu puustoa. Näitä alueita sijaitsee mm. 
Maunulan majan pohjoispuolella. Osa rehevis-
tä lehdoista sijoittuu kallioalueiden ja rinteiden 
kosteisiin notkelmiin, joihin on kertynyt ravin-
teita sadevesien huuhtomana. Yleisimmät met-
sien kasvupaikkaluokat Keskuspuistossa ovat 
lehtomainen kangasmetsä, tuore kangasmet-
sä ja lehto. Osa metsäalueista on soistumia tai 
suota kuten Haltialan lehtokorpialueella Kes-
kuspuiston pohjoisosassa, jonka luonnontilai-
suus on pikku hiljaa palautumassa kun aluetta 

Kuva 2.8.2 Keskuspuiston metsäluonto on monimuo-
toista.
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on kaupungin toimesta alettu ennallistaa vuo-
desta 2006 vanhoja ojia tukkimalla. 

2.9.2 Metsien puulajit
Kuusivaltaiset sekametsät vallitsevat monia 

osia Keskuspuistosta. Sekametsät ovat moni-
puolisia ja kestävämpiä erilaisille ympäristö-
muutoksille kuin yhden puulajin metsät olisi-
vat. Sekametsärakenne on myös monesti luon-
non monimuotoisuuden kannalta yhden puu-
lajin metsää parempi. Kuusten lisäksi yleisim-
piä pääpuulajeja Keskuspuistossa ovat män-
ty ja rauduskoivu. Yleisiä ovat lisäksi hieskoi-
vu, haapa, terva- ja harmaaleppä ja raita. Paju-
ja, tuomea ja pihlajaa esiintyy runsaasti metsi-
en alemmassa latvuskerroksessa ja vesakko-
na.  Metsissä kasvaa myös jaloja lehtipuita ku-
ten vaahteraa, tammia sekä joitakin istutettuja 
vuorijalavia ja saarnia. Keskuspuistoon on his-
torian kuluessa istutettu myös ulkomaisia puu-
lajeja kuten lehtikuusta, sembramäntyä, serbi-
ankuusta ja douglaskuusta erityisesti Niskalan 
arboretumin, mutta myös muualle Keskuspuis-

ton alueelle Jakob Kavaleffin toimesta viime 
vuosisadan alussa.

2.9.3 Metsien ikärakenne
Keskuspuiston metsissä vallitsevat monin pai-
koin varttuneet ja vanhat metsät. Nämä ovat iäl-
tään keskimäärin 60–100 vuotta, osa tätä van-
hempiakin.  Yli 120-vuotiaita metsiköitä on Hel-
singissä kuitenkin melko vähän, mihin on vai-
kuttanut metsien käytön ja hoidon historia mm. 
sota-ajan polttopuuhakkuut. Metsien hoidon ta-
voitteena on sotien jälkeen ollut kasvattaa met-
sissä mahdollisimman paljon järeitä puita sa-
malla kun metsien uudistumisesta on huoleh-
dittu. Monella metsäalueella on tästä syystä 
yksittäisiä vanhoja yli 100-vuotisia puita ja nii-
den sekapuustona näitä nuorempaa puustoa.

2.9.4 Metsien elinvoimaisuus
Keskuspuiston vanhimmat kuusi- ja raudus-
koivuvaltaiset metsiköt ovat saavuttaneet noin 

Kuva 2.9.1. Haltialan lehtokorpea ennallistetaan.
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100–120 vuoden iän. Suuri osa näissä metsis-
sä yleisesti esiintyvistä puista on vielä hyvä-
kuntoisia, mutta on myös havaittavissa aluei-
ta, joilla puut ovat alkaneet heikentyä ja kuol-
la pystyyn. Rauduskoivuissa puiden ikääntymi-
nen näkyy lehtimassan vähenemisenä ja kuol-
leina oksina. Kuusissa taas on alkanut ikäänty-
misen myötä näkyä kasvun ja elinvoiman hei-
kentymistä, minkä merkkinä ovat alkava neu-
laskato sekä runkojen pihkavuodot. Ikäänty-
vät ja heikentyvät puut eivät kestä tuulten vai-
kutusta nuorempien tapaan, mistä syystä nii-
den kaatumisriski kasvaa.

Ikääntymisen aiheuttaman heikentymisen li-
säksi on tarkasteltava puustoon kohdistuvia 
sieni- ja hyönteistuhoja. Kuusia vaivaa Keskus-
puiston alueella yleisesti esiintyvä juurikääpä –
lahottajasieni, joka salakavalasti lahottaa puun 
ydintä sitä heikentäen, vaikka päälle päin ei vie-
lä vaurioita näkyisikään. Tämä heikentää kuus-
ten kestävyyttä, mistä syystä niiden kaatumis-
riski kovilla tuulilla kasvaa. Kuusien juuristojen 

kuntoa on paikoin heikentänyt myös maaston 
kuluminen. Viimeisimpänä vaivana ikääntyville 
kuusille on tullut Keskuspuistossa esiintyvä kir-
janpainaja-kovakuoriaisen aiheuttama tuhoris-
ki. Lämpiminä kesinä, jos metsissä on tapahtu-
nut edellisenä syksynä ja talvena kuusiin koh-
distuneita myrskytuhoja, kyseinen tuhohyön-
teinen voi pystyä massalisääntymiseen, jon-
ka seurauksena vanhat ja heikentyneet kuuset 
voivat kuolla yhden kasvukauden aikana. Edel-
lä mainittujen puuston heikentymisten ja saira-
uksien sekä tuhoriskien vaikutus on vähäisem-
pi sekametsissä ja eri-ikäisrakenteisissa met-
sissä, joissa esiintyy sekä muita puulajeja että 
nuorempaa puustoa.

Pitkäikäisempien ja kestävämpien mäntymet-
sien ja jalopuiden sekä nuorempien sekamet-
sien tilanne on edellä kuvattuja vanhoja kuusi-
metsiä parempi. Mitään merkittäviä tuhoja tai 

Kuva 2.9.2 Keskuspuiston haapasekametsää.
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tuhoriskejä ei niissä ole tämän suunnitelman 
maastohavaintoja tehtäessä ollut havaittavissa.

2.9.5 Metsäluonnon kulutuskestävyys ja 
 pintakasvillisuuden muuntuminen
Keskuspuiston runsas ulkoilukäyttö kuluttaa 
paikoin haitallisesti metsien pintakasvillisuut-
ta. Tämä näkyy maastossa runsaina polku-uri-
na ja paikoin leveämpinäkin paljaaksi kulunei-
na alueina. Paikoin metsäkasvillisuus sopeutuu 
kulutukseen ja kasvilajisto muuntuu kulumista 
kestävämmäksi heinälajistoksi. Tällöin alkupe-
räinen metsäkasvillisuus väistyy. Herkästi ku-
luvat kasvilajit kuten kanerva korvautuu heinä-
lajistolla kuivemmilla kasvupaikoilla. Kallioalu-
eiden poronjäkälät eivät kestä kulumista vaan 
korvautuvat sammalilla tai katoavat kokonaan. 
Koirien ulkoiluttaminen näkyy paikoin metsä-
kasvillisuuden muuntumisena ulkoilureittien 
varsilla. Näillä kohdilla varvut korvautuvat ty-
pensuosijakasveilla mm. nokkosella ja heinillä.

Maaston lievä kuluminen ja polkujen muodos-
tuminen on luonnollinen ilmiö ulkoilualueilla, ei-
kä se useimmiten vähennä alueiden virkistys-
käyttöarvoa. Muuntunut kasvillisuus on myös 
monin paikoin virkistyskäyttöön sopeutunut-

ta. Kallioalueet ovat suosittuja oleskelualueita. 
Niiden luontainen jäkäläkasvillisuus on yleises-
ti kadonnut paljastaen kalliopinnan tai muuntu-
nut kulutusta kestävämmäksi heinävaltaiseksi 
ja sammaleiseksi. 

Haitallista kuluneisuudesta tulee silloin, jos 
ulkoilukäyttö ohjautuu herkille kasvupaikoille 
kuten lehtoihin tai kosteikkoihin. Näiden kas-
villisuus ei kulumista kestä tai muunnu kestä-
vämmiksi lajeiksi vaan maaperä paljastuu ja 
muuttuu kosteaksi mudaksi. Tällöin myös luon-
non monimuotoisuus kärsii. Näillä kuluneisuu-
den kannalta ongelmallisilla kohteilla tulee ku-
lumista kanavoida pois alueelta, että kasvilli-
suus pystyisi palautumaan. Kuluneisuutta ai-
heuttaa maastossa kävelyn ja juoksun lisäksi 
maastopyöräily, paikoin jopa mopoilla ja mön-
kijöillä ajo.  Ulkoilun ohjaaminen luonnon kestä-
vyyden parantamiseksi on tärkeä osa Keskus-
puiston luonnonhoitoa, minkä merkitys tulee 
vielä kasvamaan kun alueiden käyttö lisääntyy.

2.10 Metsäekosysteemi ja 
ilmastonmuutos

Metsäekosysteemin muuttuminen ilmaston 
muuttuessa on hidas prosessi. Ilmastonmuu-
toksen mukanaan tuomat haasteet metsien 
elinvoimaisuudelle tulee ottaa huomioon sa-
malla kun metsiä tulisi ylläpitää sekä monipuo-

Kuva 2.9.4.1 Vanhojen heikentyvien kuusten kaa-
tumisriski kasvaa.
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lisena ulkoiluympäristönä että monimuotoise-
na metsäekosysteeminä. Metsien hoitoa to-
teutetaan pienipiirteisesti ja luontaisen uudis-
tamisen menetelmin. Tämä tarkoittaa samalla 
paikallisen kasvi- ja puualkuperän käyttöä. Il-
mastonmuutoksen edetessä, paikallisen alku-
perän käytössä on riskinsä, koska paikallinen 
alkuperä on sopeutunut parhaiten nykyisiin il-
masto-olosuhteisiin. Paikalliset puu- ja kasvi-
alkuperät voivat sopeutua muuttuvaan ilmas-
toon vain hyvin hitaasti. Etelä-Suomea koske-
vat ilmastonmuutosennusteet näyttävät eten-
kin kesäaikaisen kuivuuden lisääntymistä, mikä 
metsäpuidemme kohdalla on riski etenkin kuu-
sen elinvoimaisuudelle. Samoin lämpimien säi-
den myötä lisääntyvät hyönteistuhot (kirjanpai-
naja) ovat kohdistuneet kuusiin, mikä riski jat-
kossa voi lisääntyä alueen kuusivaltaisuuden 
vuoksi. (Puttonen 2016) 

Ilmasto muuttuu ennusteiden mukaan Suo-
messa myös talvella – lumen sijaan sataa vet-

tä, routaa ei välttämättä synny ja pintajuuris-
ten puiden kuten kuusten kaatumisvaara kas-
vaa kovilla myrskytuulilla. Rankkasateet aihe-
uttavat metsien tulvimista, jolloin puiden juuret 
joutuvat hapettomaan tilaan ja mm. kuusi kärsii.

Ilmaston lämpenemisen vaikutukset Keskus-
puiston metsien terveyteen ovat tulleet näky-
viin pidempien kesäisten kuivuusjaksojen ja li-
sääntyneiden myrskytuhojen myötä. Myös met-
sätuhojen riski kasvaa. 

2.11 Niityt ja maisemapellot
Vaikka Keskuspuisto mielletään pitkälti metsäi-
senä alueena, löytyy sieltä myös avoimia alueita: 
niittyjä, peltoja ja laidunmaita – erityisesti Hal-
tialan alueelta. Keskuspuiston etelä- ja keski-
osassa pienialaiset niittyalueet keskittyvät Pa-
silan ja Maunulan alueilla viljelyspalstojen tun-
tumaan. Nämä alueet ovat aiemmin olleet mel-
ko laaja-alaisia maatalousalueita – viljelysmai-
ta ja laitumia. Vanhoja viljelysalueita on metsi-
tetty tai ne ovat luontaisesti metsittyneet eri-
tyisesti Maunulan majan ympäristössä. Alueelle 
on jäänyt joitakin yksittäisiä niittykohteita, jotka 

Kuva 2.9.5 Kallioalueet ovat suosittuja ulkoilu-
paikkoja.
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ovat enimmäkseen savimaiden reheviä tuorei-
ta niittyjä. Kallioalueilla on kuivia niittyjä ja ke-
toja, jotka pysyvät suurimmaksi osin avoimina 
ilman hoitotoimenpiteitä.  

Keskuspuiston arvoniityt inventoitiin vuon-
na 2006 ja sen jälkeen niitä on vähitellen kun-
nostettu ja otettu säännöllisen hoidon piiriin. 
Keskuspuiston raitin varrella, junaradan poh-
joispuolella, on pieni arvoniitty (hoitoluokka 
C5), ”Keskuspuiston pieni keto”. Kedon kas-
vilajisto on monipuolinen. Keto kunnostettiin 
vuonna 2006 ja otettiin säännöllisen hoidon 
piiriin. Haltialan alueella esiintyy useita arvok-
kaita niittyalueita: Pitkäkosken luonnonsuoje-
lualueen tuntumassa sijaitseva ”Pitkäkosken 
keto”, Niskalan ja Haltialan tilojen väliin jäävä 
mäenkumpareen rinneniitty ”Kellarimäen ke-
to” sekä Ruutinkosken luonnonsuojelualueel-
le sijoittuva rehevä ranta-niitty. Ruutinkosken 
rantaniittyjen maisemanhoitajana toimii Halti-
alan tilan karja. Pitkäkosken keto ja Kellarimä-
en keto kuuluvat Uudenmaan arvokkaisiin pe-

rinnebiotooppikohteisiin. Niissä esiintyy useita 
harvinaisia ja uhanlaisia kasveja. Ketoalueita on 
kunnostettu vähitellen vuodesta 2006 lähtien.

Helsingin laaja-alaisimmat peltoalueet sijoit-
tuvat Haltialan tilan ympäristöön. Haltialan tila 
kotieläimineen ja laidunympäristöineen on mo-
nien kaupunkilaisten, päiväkoti- ja koululaisryh-
mien suosittu retkikohde. Tilan eläimet, tilalla 
toimiva kahvila-ravintola ja maalaismaisemat 
ovat houkutelleet kävijöitä myös Vantaan puo-
lelta ja kauempaakin.

2.12 Eläimistö
Keskuspuistossa on runsas eläimistö. Metsä-
alueilla tavataan tavanomaista suomalaista 
eläinlajistoa kuten mm. oravia, metsäjäniksiä, 
rusakkoja, kettuja, metsäkauriita, mäyriä ja jos-
kus myös hirviä. Haltialan aarnialueen vieres-
sä on pienialainen riistapelto metsäkauriiden 
ruokailupaikaksi. Uutena tulokkaana Keskus-
puistoon on saapunut liito-orava, mille löytyy-
kin monia sopivia metsiä. 

Kaneja on runsaasti Keskuspuiston laitamil-
la olevilla omakotialueilla mm. Pakilassa ja Pirk-

Kuva 2.11.1 Näkymä maisemaniitylle.
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Kuva 2.11.2 Haltialan hevoslaidun.

kolassa. Kaninkoloja on paljon esim. vanhoissa 
linnoituskaivannoissa myös metsäalueilla. Sa-
moin kaneja elelee metsittyneillä, entisillä vilje-
lysmailla mm. Maunulanmetsän alueella. Lisäk-
si kaneja on ollut runsaasti esim. useilla Rus-
keasuon alueilla, usein puistomaisten alueiden, 
kenttien, palstaviljelyalueiden liepeillä ja myös 
metsissä. Kanien laajempaa levittäytymistä 
Keskuspuistossa rajoittaa petoeläinten ja -lin-
tujen runsas määrä metsäalueilla. Metsissä ni-
mittäin pesii eri pöllölajeja ja mm. kanahaukko-
ja kettujen lisäksi. 

Pitkäkosken ja Haltialan pohjoisosissa ja Van-
taanjoen varsilla on lepakoiden elinalueita. Sa-
moilla rannoilla viihtyvät myös saukot. 

Keskuspuistossa on runsas havusekametsil-
le tyypillinen linnusto ja käytännössä lähes ko-

ko Keskuspuiston alue on linnustollisesti arvo-
kasta aluetta. Karttapalvelun Luontotietojärjes-
telmässä on linnustoalueiden ja tarkempien lin-
tulajiluetteloiden lisäksi esitetty lepakkoalueet 
sekä matelija- ja sammakkoalueet kohde- ja la-
jitietoineen.

2.13 Vesistöt ja pienvedet
Vantaanjoen vesialue on Natura-aluetta. Van-
taanjoessa esiintyy luontodirektiivin suojelema 
vuollejokisimpukka. Keskuspuistossa virtaavat 
Haaganpuro ja Näsinoja ovat arvokkaita pien-
vesiä, joissa uhanalaiset meritaimenet kutevat, 
ja joita on niitä silmälläpitäen paikoin kunnos-
tettu. Purot ja kosteikot ovat luonnon arvokoh-
teita, jotka on esitetty Luontotietojärjestelmäs-
sä. Niillä viihtyy monia kosteikkojen eläinlajeja 
kuten sammakoita ja rupikonnia.
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Kuva 2.13.1 Haaganpuro.
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3 Luonnon- ja maiseman-
 hoidon yleissuunnitelma

3.1 Suunnitelman tavoitteet

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
tärkein tavoite on turvata ja ylläpitää sitä edel-
leen turvallisena, viihtyisänä ja monipuolise-
na ulkoilualueena. Tämä toive on tullut laajasti 
esille suunnitelman laadinnan aikana kootus-
sa asukaspalautteessa. Keskuspuiston metsi-
en hoitoon on oltu tyytyväisiä ja sen toivotaan 
jatkuvan edelleen samalla linjalla kuin tähän-
kin asti. Toinen tärkeä tavoite on turvata Kes-
kuspuiston luontoarvot ja lisätä suunnitelmal-
lisesti luonnon monimuotoisuutta.

Luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelman 
tavoitteena on kehittää Keskuspuistoa luonnol-
taan monimuotoisena, maisemiltaan kauniina, 
viihtyisänä, kestävänä ja turvallisena ulkoilu- ja 
virkistysalueena. Hyvinvoiva helsinkiläinen ja 
häntä tukeva terveyttä edistävien liikuntamah-
dollisuuksien lisääminen on yksi Helsingin kau-
punkistrategian 2017–2021 tavoitteista: ”Liik-
kumista edistetään yhä laaja-alaisemmin kau-
pungin tuottamilla palveluilla. Kaupunkiympä-
ristöä sekä liikunta- ja kulttuuritarjontaa kehi-
tetään liikkumiseen ja arkiaktiivisuuteen kan-
nustavaksi tasapuolisesti eri kaupunginosissa.”  
Keskuspuisto monipuolisena omaehtoisena lii-
kuntaympäristönä toteuttaa tätä tavoitetta mi-
tä parhaiten. Ulkoilukäytössä olevien metsien 
elinvoimaisuutta ylläpidetään ja metsien säily-
mistä myös tulevaisuudessa ulkoilu- ja virkis-
tyskäyttöä palvelevina parannetaan.

Samalla kun Keskuspuistoa kehitetään ja hoi-
detaan ulkoiluympäristönä, sen luontoarvot tur-
vataan ja luonnon monimuotoisuutta lisätään 

suunnitelmallisesti. Tämä tavoite on myös yksi 
Helsingin kaupunkistrategian 2017–2021 ta-
voitteista: ”Helsinki vaalii arvokasta luontoaan 
ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
lisäämiseksi. Viher- ja sinialueiden ekologinen 
laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset tur-
vataan. Metsissä ja metsäisillä alueilla suunni-
telmallinen monimuotoisuuden lisääminen on 
hoidon keskeisin tavoite.” Luonnonhoidossa tä-
mä tarkoittaa sitä, että luonnon monimuotoi-
suutta lisätään suunnitelmallisesti erilaisin kei-
noin mm. rajaamalla arvokkaita metsäisiä elin-
ympäristöjä luonnontilaisena säilytettäviksi se-
kä jättämällä lahopuuta sopiviin kohtiin. Niitty- 
ja maisemapeltoja hoidetaan niiden maisema-, 
luonto- ja virkistysarvoja parantaen.

Helsingin kaupunkistrategian tavoitteena on 
lisäksi, että Helsingin vesistöjen, sekä pienve-
sien että rannikkovesien tilaa parannetaan ja 
kiinnitetään huomiota vaelluskalakantojen el-
pymiseen.

Keskuspuisto on erittäin tärkeä lähiasuin-
alueiden virkistysympäristö ja osa niiden iden-
titeettiä. Kytkeytyessään osaksi lähialueita se 
korostaa niiden omaleimaisuutta. Keskuspuis-
ton luonto- ja ulkoiluarvot nostavat myös näin 
asuinalueiden arvoa. Suunnitelman tavoittee-
na on myös ylläpitää ja kehittää näitä arvoja.

Luonnonhoidon linjauksen 
ja LUMO-ohjelman tavoitteet
Keskuspuiston luonnonhoito eli metsien, niitty-
jen ja maisemapeltojen hoito sekä muun luon-
nonympäristön hoito tehdään kaupunginhalli-
tuksen 8.2.2010 hyväksymän Helsingin kau-
pungin Luonnonhoidon linjauksen mukaisesti. 
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Keskuspuiston luonnonhoidon tavoitteet poh-
jautuvat luonnonhoidon linjaustavoitteisiin. Link-
ki julkaisuun: Luonnonhoidon linjaus.

Luonnonhoidon linjaustavoitteet:
1 Asuinympäristöt ovat viihtyisiä, kestäviä ja

turvallisia, ja ne lisäävät asukkaiden terve-
yttä ja hyvinvointia.

2 Ulkoiluympäristö on toimiva ja elämykselli-
nen.

3 Luonnonympäristön maisemakuva on kor-
kealaatuinen ja omaleimainen.

4 Luonnon monimuotoisuus on otettu huomi-
oon ja luonnonsuojelualueiden arvot säily-
tetty.

5 Metsäiset viheralueet ovat elinvoimaisia ja
kestäviä ja niiden olemassaolo turvataan
myös tulevaisuudessa.

6 Niityt, pellot, pienvedet, rannat sekä saa-
risto ovat monimuotoisia.

7 Liikenneväylien ympäristöä hoidetaan huo-
mioiden sekä suoja- että maisemavaikutuk-
set.

Keskuspuiston luonnonhoitoa ohjaavien Luon-
nonhoidon linjaustavoitteiden lisäksi Helsingin
luonnon monimuotoisuuden turvaamisen toi-
mintaohjelman 2008–2017 (ns. LUMO-ohjel-
ma) tavoitteet. Linkki julkaisuun: LUMO-ohjelma.

LUMO-ohjelman tavoitteet:
1 Ekologinen verkosto ja siihen sisältyvät ar-

vokkaan luonnon ydinalueet turvataan se-
kä Helsingissä että koko pääkaupunkiseu-
dulla.

2 Helsingin vakiintuneen eliölajiston säilymi-
nen turvataan.

3 Metsien ja soiden luontaiset piirteet sekä
luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät kas-
vuun ja eloperäisen aineksen hajotustoi-
mintaan liittyvät prosessit turvataan.

4 Kulttuuriympäristöjen monimuotoisuus
turvataan.

5 Vesialueiden hyvä luonnontila turvataan.
6 Edistetään ympäristövastuullisuutta.

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon
yleissuunnitelman luonnonhoidon tavoitteet
on laadittu ja seuraavassa vaiheessa tehtävät
osa-aluekohtaiset luonnon- ja maisemanhoito-
suunnitelmat sekä niiden toteutus tullaan teke-
mään Helsingin kaupungin rakennusvirastossa

vuonna 2013 laaditun Luonnonhoidon työohje 
– Metsät mukaisesti. Niittyjen ja maisemapel-
tojen vuosittaista hoitoa ohjaa vastaavasti niil-
le laadittu työohje.

Luonnonhoidon työohjeet (linkit julkaisuihin):
n Luonnonhoidon työohje: Metsät
n Luonnonhoidon työohje: Niityt ja maisema-

pellot

3.2 Käyttäjäkyselyjen tulokset sekä 
asukas- ja sidosryhmäpalaute 
suunnitelmaluonnoksesta

Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelmassa on otettu huomioon asu-
kaskyselyjen tulokset sekä yleissuunnitelma-
luonnoksesta ja saatu asukas- ja sidosryhmä-
palaute.

Keskuspuiston käyttäjät ovat tärkein osal-
listavassa suunnittelussa kuultava taho, jon-
ka näkemykset ja arvovalinnat otetaan huomi-
oon suunnittelussa. Keskuspuiston suunnitte-
lualueella on tehty käyttäjätutkimukset vuosina 
2007–2009 edellisen suunnitelmakauden päät-
tyessä. Käyttäjäkysely tehtiin uudelleen vuonna 
2015 tämän suunnitelman luonnosvaiheessa. 
Keskuspuiston metsien hoitoon oltiin tehtyjen 
käyttäjäkyselyjen mukaan tyytyväisiä. Hoidon 
toivottiin molempien kyselyjen mukaan jatku-
van samalla linjalla.

Käyttäjätutkimuksissa esiin tulleissa näke-
myksissä näkyvät selvät päälinjaukset alueen 
metsien luonnonhoidosta. Käyttäjät pitävät ar-
vossa metsäisyyttä, missä on mm. näkyvyyttä, 
mikä on helppokulkuinen ja turvallinen ja mis-
sä on metsän tuntu.  Esimerkiksi puistomaista 
luonnonhoitoa ei pääsääntöisesti pidetä suo-
tavana kuten ei myöskään täyttä hoitamatto-
muutta tai luonnontilaan jättämistä. Luonnon-
hoitoa koskevissa mielipiteissä ja näkökohdissa 
on luonnollisesti vaihtelua ja etenkin yksittäis-
ten kohteiden hoitamisessa. (Puttonen 2016)

Käyttäjätutkimusten mukaan kyselyihin vas-
tanneiden pääosan mielipiteet tukevat nykyi-
senkaltaista luonnonhoitoa, missä taajama-
metsien ja niiden luonnonhoidon päätarkoitus 
on tuottaa monipuolisia virkistysmahdollisuuk-
sia, ja missä samoihin luonnonhoitoperiaattei-
siin on voitu yhdistää monimuotoisuuden yllä-
pitäminen ja lisääminen sekä arvostetut met-
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sä- ja peltomaisemat. Hoitamattomuuteen pe-
rustuva metsäluonto ei taasen näyttäisi ole-
van alueiden käyttäjien haluama metsä. (Put-
tonen 2016)

Yleissuunnitelman luonnoksesta 
saatu palaute
Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelman luonnoksesta saatua asu-
kas- ja sidosryhmäpalautetta koottiin järjestä-
mällä syksyn 2015 aikana asukas- ja sidosryh-
mäkokouksia sekä tekemällä kyselyt luonnok-
sen aineistosta internetissä ”Kerro kartalla”-
ohjelmalla (1.10.–15.11.2015). Kommentoi-
tavana luonnosmateriaalina oli esillä suunni-
telmaselostus sekä luonnonhoidon toimenpi-
detarpeita kuvaavia teemakarttoja. Suunnitel-
maluonnos esiteltiin luonnonhoidon työryhmäl-
le 30.9.2015. Suunnitelmaluonnoksesta saatu-
ja kirjallisia kommentteja ja sidosryhmiltä saa-
tua palautetta sekä ”Kerro kartalla” -nettikyse-
lyn karttakommentteja on analysoitu erillises-
sä vuorovaikutusraportissa, joka on luettavis-
sa suunnitelman liitteessä 2. 

Maastokysely 
suunnitelmaluonnoksesta 2015
Suunnitelman luonnosvaiheessa syksyllä 2015 
järjestetyllä maastokyselyllä kerättiin tietoa 
alueen käytöstä ja laadusta sekä vastaajien 
mielipiteitä luonnoksessa ehdotettuja toimen-
pidetarpeita kohtaan. Maastokyselyn tekivät 
Helsingin yliopiston Taajama- ja virkistysalu-
eiden metsien hoidon kurssin opiskelijat har-
joitustyönä. Maastokysely toteutettiin 24.9.–
4.10.2015 ja siinä kerättiin yhteensä 391 vas-
tauslomaketta.

Maastokyselyn tulosten mukaan Helsingin Kes-
kuspuisto on käyttäjilleen erittäin tärkeä, erityi-
sesti sen tarjoamien päivittäisten ja viikoittais-
ten ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuuksien vuoksi. 
Lisäksi kyselyyn vastanneet pitivät Keskuspuis-
ton metsäisyyttä tärkeänä ja metsiin kohdistet-
tavia hoitotoimenpiteitä, kuten metsiköiden ava-
ruutta ylläpitäviä metsiköiden harvennuksia, ylei-
sesti tarpeellisina. Toisaalta vastanneet toivoi-
vat luonnonhoidon toimenpiteiden olevan pieni-
muotoisia ja Keskuspuiston alueen säilyvän pit-
kälti ennallaan. Erityisesti vastaajat painottivat, 
ettei aluetta saisi supistaa eikä Keskuspuistoon 

tulisi rakentaa enempää. Toisin sanoen Keskus-
puiston metsäisyyttä tulisi vaalia.

Alueen metsät koettiin maastokyselyn mu-
kaan turvallisiksi, viihtyisiksi ja siisteiksi. Osa
vastanneista koki metsät hieman tiheiksi, mut-
ta toisaalta niitä pidetään myös helppokulkui-
sina. Alueen metsäisyyttä ja ulkoilu- ja kuntoi-
lumahdollisuuksia arvostettiin eniten, mutta
myös alueen rauhallisuus ja hiljaisuus oli hyvin
arvostettua. Suurin osa vastanneista oli tyyty-
väinen metsäalueiden tilaan ja pieni osa vastan-
neista ei ollut tyytyväinen tai ei osannut sanoa.

Maastokyselyn tuloksia esitellään enemmän
vuorovaikutusraportissa, joka on luettavissa
suunnitelman liitteessä 2.

3.3 Metsien hoidon tavoitteet
ja menetelmät

Keskuspuiston ulkoilumetsiä hoidetaan, kos-
ka ne on kaavoitettu ulkoilu- ja virkistysalueik-
si, jolloin niiden tulee olla turvallisia ja viihtyi-
siä ulkoiluympäristöjä. Hoidon tavoitteena on
vaalia metsien luonto- maisema- ja virkistys-
käyttöarvoja.

3.3.1 Luonnon monimuotoisuuden
huomioon ottaminen ja lisääminen

Keskuspuiston luonto on monimuotoista. Met-
säluonnon monimuotoisuusarvot otetaan suun-
nittelussa ja hoitotoimenpiteissä huomioon, jol-
loin ne säilyvät ja lisääntyvät myös tulevaisuu-
dessa. Näin pystytään yhdistämään sekä luon-
non monimuotoisuustavoitteet että ulkoilukäy-
tön tavoitteet Keskuspuiston luonnon ja mai-
semanhoidossa.

Luonnon arvokohteiden huomioon ottaminen
Luontotietojärjestelmässä olevat luonnon arvo-
kohteet on tunnistettu ja huomioitu yleissuunni-
telmassa. Kohteet huomioidaan myös seuraa-
vassa suunnitteluvaiheessa, joka on tarkempi
toteutustason (kuviokohtainen) luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmien laadinta 
Keskuspuiston eri alueille. Luontotiedot 
tarkistetaan myös ennen toimenpiteiden 
toteutusta.

Luonnonsuojelualueita hoidetaan erillisten
hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaisesti. Näi-
den lisäksi Keskuspuiston alueelle on suunni-
telmaan rajattu luonnon monimuotoisuudel-
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ta arvokkaita metsäalueita arvometsiksi hoi-
toluokkaan C5, jolloin ne joko jätetään hoidon
ulkopuolelle tai niitä hoidetaan kohteen arvoja
säilyttäen. Näillä alueilla esiintyy mm. vanhojen
metsien arvoja tai muita erityisiä luontoarvoja.
Uhanalaisten eliöiden (liito-orava, 
lahokaviosammal, meritaimen) 
esiintymispaikat huomioidaan ulkoilualueiden 
hoidossa.

 
Lahopuun jättäminen
Metsissä on kuollutta ja lahonnutta puuta sekä 
maapuina että pystyssä olevina kuolleina puina. 
Lahopuuta muodostuu jatkossakin luontaises-
ti metsiin kuolevien puiden myötä. Lahopuita 
säästetään sekä hoidettaviin että hoidon ulko-
puolelle jätettäviin metsiin. Tämä turvaa metsä-
luonnon monimuotoisuutta, lahottajaeliöstön 
elinympäristöjä sekä metsiin kuuluvan maa-
perän muodostumista. Ulkoilumetsissä laho-
puiden jättämisessä otetaan huomioon ulkoi-
lijoiden turvallisuus sekä maisema. Kuusikoi-
den myrskytuhokohteissa huomioidaan myös 

mahdollinen kirjanpainaja-hyönteistuhon ris-
ki, joka on tehdyn selvityksen mukaan lisään-
tynyt Helsingissä (Karttunen 2015). 

Ulkoilualueiden metsien hoitotoimenpiteiden 
yhteydessä kaadetaan kuolleita puita maalaho-
puiksi harkittuihin kohtiin. Pystyyn jätettäviä la-
hopuita voidaan säästää ainoastaan syrjäisem-
piin metsän osiin, joissa niistä ei ole kaatumis-
riskiä ulkoilijoille tai kiinteistöille. Pieniläpimit-
taista lahopuuta voidaan jättää ulkoilualueille 
ilman turvallisuusriskejä. Ulkoilureittien varsil-
ta kaadetaan kuolleita ja vaarallisia puita tur-
vallisuussyistä. Osa kaadetuista rungoista jä-
tetään maalahopuuksi, mikäli niistä ei ole hait-
taa ulkoilu- ja virkistyskäytölle.

Haitallisten vieraslajien torjuminen
Haitallisten vieraslajien torjuntatoimenpiteitä 
kohdistetaan ensisijaisesti Keskuspuiston ar-
vokkaisiin luontokohteisiin. Keskuspuiston met-
sissä haitallisista vieraslajeista esiintyy yleisim-
min jättipalsami. Se on valloittanut kasvupaikoil-
laan mm. Maunulanpuron reunoja monilla koh-
din. Kasvin poistaminen on työlästä sen tehok-
kaan leviämistavan takia. Haltialassa taas esiin-
tyy pihtakuusta, jota on poistettu laajemmalta 

Kuva 3.3.1.1 Pähkinäpensaslehtoja hoidetaan 
kuusta poistamalla.
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Haltialan metsäalueelta sinne luontaisesti kuu-
lumattomana vieraslajina. Metsiin on levinnyt 
myös muita vieraslajeja mm. pihojen ja palsta-
viljelyalueiden reunoilta.  Metsissä esiintyviä 
haitallisia vieraslajeja tulee kartoittaa luonnon- 
ja maisemanhoidon kuviokohtaisen jatkosuun-
nittelun yhteydessä ja kohdentaa niiden pois-
toa ensisijaisesti arvokkaisiin luontokohteisiin.

Liito-oravan huomioon ottaminen
Liito-orava kuuluu Euroopan unionin luontodi-
rektiivin liitteen IV(a) lajeihin, joiden lisäänty-
mis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja hei-
kentäminen on luonnonsuojelulain 49 §:n mu-
kaan kielletty. Liito-oravan kuuluminen tiukas-
ti suojeltuihin eläinlajeihin ei tarkoita, etteikö 
liito-oravan elinalueella voisi lainkaan käsitel-
lä puustoa tai ettei alueelle voisi perustaa esi-
merkiksi ulkoilureittiä. Toimenpiteet ovat mah-
dollisia, jos liito-oravan esiintymistä alueella ei 
vaaranneta, eikä lisääntymis- ja levähdyspaik-
koja hävitetä tai heikennetä. (Lammi ja Routa-
suo 2016, Helsingin kaupungin rakennusvirasto 
2017). Ydinalueiden lisäksi Keskuspuiston met-
sien hoidon yhteydessä tulee varmistaa se, et-
tei metsäinen ja puustoinen yhteys pohjoisesta 
etelään katkea liikenneväylien kohdalla. Tämä 
tarkoittaa sitä, että väylien reunoilla tulee säi-
lyttää jatkossakin riittävä määrä kookkaita pui-
ta, että liito-orava pääsee liitämään niiden yli.

Helsingin ympäristökeskuksen Esa Lammilla 
ja Pekka Routasuolla vuonna 2016 teettämän 
selvityksen mukaan liito-oravien säilyminen ei 
edellytä metsänhoitotoimia, mutta oikein toteu-
tetuista toimenpiteistä ei ole lajille haittaa, jon-
ka liito-oravan menestyminen Helsingissä hyvin 
osoittaa. Mahdolliset metsänhoitotoimet ydin-
alueilla vaihtelevat aluekohtaisesti. Yleisperi-
aatteena selvityksen karttoihin rajatuilla ydin-
alueilla voidaan pitää seuraavaa:
n Ydinalueilla tehtävät harvennukset ja pien-

puuston hoito tulee toteuttaa ELY-keskuk-
sen tai Helsingin ympäristöviranomaisen 
hyväksymällä tavalla.

n Liito-oravan pesäpuut ja muut kolopuut lä-
hiympäristöineen säilytetään (luonnonsuo-
jelulain mukainen velvoite).

n Säilytetään puut, joiden tyveltä on löydetty 
liito-oravan jätöksiä. Jos liito-oravan käyt-
tämän puun kaataminen on välttämätöntä, 

tulee varmistaa, ettei puussa ole liito-ora-
van käyttämiä pesäkoloja tai risupesiä.

n Ydinalueiden puustoa ei harvenneta, eikä 
pienpuustoa poisteta. 

n Yksittäisten huonokuntoisten puiden pois-
to ja ulkoilureittien reunapuuston käsittely 
eivät heikennä liito-oravan elinoloja.

n Liito-oravat suosivat haavikoissa ja muilla 
lehtipuuvaltaisilla alueilla sellaisia lehtipui-
ta, joiden vieressä kasvaa yksi tai useampi 
suojaa tarjoava kuusi. Isojen haapojen vie-
ressä kasvavat suojaa tarjoavat kuuset tu-
lisi metsiä hoidettaessa säilyttää jättämällä 
haapojen ympäriltä haavan latvuksen ver-
ran pienpuustoa käsittelemättä.

n Yksipuoliseen lehtipuustoon ei tulisi pyrkiä 
liito-oravan ydinalueiden lähellä.

n Pienaukot (läpimitta alle 40 m) metsä-
maastossa eivät heikennä liito-oravan liik-

Kuva 3.3.1.2 Lahopuuta jätetään hoidettaviin ulkoilu-
metsiin.
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kumismahdollisuuksia, mutta niitä ei tule 
tehdä liito-oravan ydinalueille.

n Liito-oravalle tärkeitä ovat suuret kuuset, 
haavat, vanhat (yleensä jo osin ränsisty-
neet) raidat sekä kosteilla paikoilla kasva-
vat isot lepät, joita tulisi suosia myös ydin-
alueiden lähellä.

Muita monimuotoisuuden huomioon 
ottamisen keinoja 
Monimuotoisuutta turvataan ja lisätään monin 
erilaisin keinoin ulkoilualueiden luonnon- ja mai-
semanhoidon yksityiskohtaisessa kuviokohtai-
sessa suunnittelussa ja hoitotoimenpiteiden to-
teutuksessa. Tavoitetta toteutetaan ulkoilumetsi-
en hoidossa mm. suosimalla metsähoidossa eri 
puulajien muodostamia sekametsiä, koska ne yl-
läpitävät eri lajistoa. Metsien hoidossa suositaan 
sopivilla kasvupaikoilla erityisesti haapaa, raitaa 
ja jaloja lehtipuita. Hoitotoimenpiteissä huomi-
oidaan eri eliölajien elinvaatimuksia esimerkik-
si säästämällä tiheiköitä eläinten suoja- ja pesi-
mispaikoiksi. Myös vanhoja järeitä puuyksilöitä 
säästetään. Kerrokselliset metsäreunat ja metsä-
saarekkeet ovat useiden eliölajien suoja- ja pesä-
paikkoja, joita säästetään. Metsähoidossa sääs-
tetään kosteikot ja pienpurojen varret mahdolli-
simman luonnontilaisina, eikä kosteikkoja ojiteta. 

3.3.2  Metsien hoitotoimenpiteiden tarve ja 
metsänhoitomenetelmät 

Hoitotoimenpiteiden tarpeessa olevien metsä-
alueiden määrää on arvioitu. Luonnon- ja mai-
semanhoidon yleissuunnitelman mukaisesti 
suunnittelualueella on: 
n Ulkoilumetsäalueita, joilla on toimenpide-

tarpeita suunnitelmakaudella, on n. 255 
ha, joka on 43 % metsäpinta-alasta (600 
ha). 

n Luonnon monimuotoisuuden turvaamisek-
si luonnontilaisina säilytettäviä metsiä on 
yhteensä 245 ha, joka on 41 % metsäpin-
ta-alasta (600 ha). Tästä luonnonsuojelu-
alueita tai luonnonsuojeluohjelman mukai-
sesti suojeltavia alueita on 191 ha ja arvo-
metsiä (C5 hoitoluokka) 54 ha.

Metsien suojelutavoite on tässä luonnon- ja 
maisemanhoidon yleissuunnitelmassa suu-

rempi ja hoitotoimenpidetarpeessa olevien
metsien määrä pienempi kuin edellisissä Kes-
kuspuiston hoitosuunnitelmissa. Metsänhoito-
toimenpiteitä tehtiin edellisten Keskuspuiston
luonnonhoitosuunnitelmien 1998–2007 mu-
kaisesti 341 hehtaarin alueella, joka oli 56
% silloisesta suunnittelualueen metsäpinta-
alasta (614 ha). Luonnontilaiseksi suunnitel-
man mukaan jätettiin 74 hehtaaria metsiä, jo-
ka oli 12 % silloisesta suunnittelualueen met-
säpinta-alasta.

Metsien hoidossa käytettävät menetelmät
ovat pienipiirteisiä ja luonnonmukaisia. Metsän-
hoitomenetelmät ovat kuvattuna rakennusviras-
ton julkaisemassa luonnonhoidon työohjeessa:
Luonnonhoidon työohje: Metsät. Ne on laadittu
luonnonhoidon linjaustavoitteiden ja LUMO-oh-
jelman tavoitteiden mukaisesti yhdessä luon-
nonhoitoon osallistuvien muiden hallintokunti-
en sekä luontojärjestöjen kanssa.

Metsien hoitotoimenpiteet kohdistetaan pää-
sääntöisesti ulkoilureittien varsille ja muille in-
tensiivisesti käytettäville alueille. Keskuspuistos-
sa on tiheä ulkoilureittiverkko varsinkin alueen
eteläosassa aina Paloheinän majan korkeudelle
saakka. Näillä alueilla ei juurikaan jää laajempia
metsäalueita reittiverkostojen lähialueiden ul-
kopuolelle. Monilla paikoin näillä alueilla ulkoil-
laan runsaasti myös reittien ulkopuolella, min-
kä voi havaita tiheästä polkuverkostosta. Palo-
heinä ja Haltialan alueella sen sijaan on laajoja
metsäalueita ulkoilureittien ulkopuolella ja sin-
ne on myös tästä syystä ollut edullista perus-
taa uudet luonnonsuojelualueet.

Hoitotoimenpidetarve kohdistuu reittien var-
sien lisäksi heikentyneisiin vanhoihin ulkoilu-
metsiin. Näillä kohteilla tehtävien toimenpi-
teiden tavoitteena on turvata ulkoilun turval-
lisuus kaatamalla huonokuntoiset puut ja uu-
distamalla metsää pienipiirteisesti siten, et-
tä metsän tuntu ja monipuolinen eri-ikäinen
puusto säilyy.

Metsien hoidossa on jo edellisillä suunnitel-
makausilla käytetty eri-ikäisrakenteisten metsi-
en hoidon tekniikoita. Tämä näkyy monien met-
sien rakenteessa. Ne ovat monipuolisia eri puu-
lajeja sisältäviä sekametsiä, joissa on eri-ikäistä
puustoa. Vallitsevan kookkaan puuston lisäksi
metsissä on välipuustoa ja alikasvosta eli nuo-
rempaa puustoa ja taimia. Keskuspuistossa
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on myös paljon vanhenevia kuusikoita, joiden 
puusto on melko saman ikäistä. Niiden kunto 
on paikoin heikentynyt. Metsien eri-ikäisraken-
teen saavuttaminen vaatii systemaattista eri-
ikäisrakennetta tukevaa hoitoa sekä niillä met-
säalueilla, joilla sitä on jo kehittynyt, että niillä 
alueilla, joille sitä pyritään luomaan.

Metsien eri-ikäisrakenteeseen tähtäävässä 
hoidossa pyritään siihen, että ne sisältävät eri-
ikäisiä ja kokoisia puita ja puustoryhmiä. Tämä 
onnistuu helpoimmin sellaisissa metsissä, jois-
sa halutut puulajit pystyvät uudistumaan luon-
taisesti vanhemman puuston lomaan. 

Eri-ikäisrakenteisen metsän hoidossa on tär-
keää, että metsän kookkaampaa ja vanhem-
paa puustoa pidetään riittävän väljänä tai ryh-
mittäisenä, jolloin uusien taimien syntyminen 
ja kasvu onnistuvat metsän sisässä. Tätä voi-
daan valmistella jo varttuvan metsän harven-
nuksissa tekemällä metsään väljempiä kohtia 
luontaisen taimiaineksen kasvua varten. Eri-
ikäisen metsän kasvatuksessa kookkaampia 
puita voidaan poistaa yksitellen tai latvusauk-
koja tehden tai uudistamalla metsää pienaukol-
la istuttaen. Näitä eri käsittelymenetelmiä voi-

daan vaihdella puuston, kasvupaikan ja maas-
tonmuotojen mukaan. Syntyviin aukkokohtiin ja 
vanhemman väljennetyn puuston alle voidaan 
myös istuttaa taimia. 

Eri-ikäisrakenteinen metsä on luonnon mo-
nimuotoisuuden kannalta tasaikäistä metsää 
parempi hoitomalli. Tämä johtuu mm. siitä, että 
metsään on mahdollista jättää hoitohakkuiden 
yhteydessä jatkuvasti sopiva määrä lahopuuta 
ylläpitämään sillä viihtyvää lajistoa. Varttunutta 
metsää ja sen alla kasvavaa nuorta pienpuus-
toa harventamalla aikaansaadaan vaihtelevaa 
ja kerroksellista metsäkasvillisuutta tiheikköi-
neen, mikä on tärkeää linnustolle ja eläimistölle. 

Myös sellaisia metsien kasvatusmenetelmiä, 
joissa yksittäiset puulajit vallitsevat, voidaan 
käyttää kohteesta riippuen. Esimerkiksi kui-
vemmilla mäntyjen vallitsemilla kasvupaikoilla 
tai pienialaisissa peltojen reunojen haavikois-
sa. Nämä kohteet tuovat vaihtelua ulkoiluym-
päristöön ja maisemakuvaan.

 

Kuva 3.3.2.1 Kuusi uudistuu luontaisesti metsän sisällä 
oleviin pieniin latvusaukkoihin.
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3.3.3 Metsien hoidon tavoitteet 
ilmastomuutokseen sopeutumisessa

Taajamametsien sopeutumista ilmaston muu-
tokseen ja tulevien metsien elinvoimaisuutta 
edistävät parhaiten aktiiviset metsänhoitotoi-
menpiteet, joista muutamia sovelletaan jo nyt 
Helsingin kaupungin virkistysmetsien luonnon-
hoidossa. Keskuspuiston alueen metsien suh-
teellisen suuri kuusiosuus tulee ottaa huomi-
oon metsiköiden luonnonhoidossa. Metsiköi-
den puulajistoa tulisi lisääntyvän kuusille aiheu-
tuvan tuhoriskin takia edelleen monipuolistaa 
ja ohjata sekapuustoisemmaksi. Luonnontilai-
suuden suosiminen helposti ylläpitää kuusival-
taisuutta, mikä vuosikymmenien kuluessa voi 
heikentää metsikön ilmastoon sopeutumista. 
Alueella yleisesti esiintyvä juurikääpä heiken-
tää myös kuusikoiden elinvoimaisuutta. Varttu-
neiden kuusimetsien pienipiirteisillä hoitotoi-
milla voidaan ylläpitää puiden elinvoimaisuuta 
pidempään, samalla pyrkien lisäämään muiden 
puulajien määrää. (Puttonen 2016)

Edellisessä kappaleessa mainituista kuusta 
koskevista ilmaston muutokseen liittyvistä on-
gelmista huolimatta kuusta on hyvä jatkossa-
kin kasvattaa ja ylläpitää sekametsissä sille so-
pivilla kasvupaikoilla siinä missä muitakin puu-
lajeja. Eri-ikäisrakenteisiin sekametsiin pyrkivä 
metsänhoito parantaa metsien sopeutumisky-
kyä ilmaston lämpenemisen vaikutuksiin. Seka-
metsärakenne vahvistaa monilajisuudessaan 
metsien kykyä selviytyä mahdollisista yksittäi-
siin puulajeihin kohdistuvista tuhoista. Puus-
ton vaiheittainen uudistaminen eri-ikäisraken-
teisen metsänhoidon keinoin säilyttää metsien 
peitteisyyttä ja varmistaa uusien puusukupolvi-
en syntymistä hoidettaviin ulkoilumetsiin. Mo-
lemmat edellä mainitut keinot parantavat Kes-
kuspuiston vanhojen kuusikoiden tilannetta nii-
den heikentyessä puuston vanhenemisen ja il-
mastomuutoksen vaikutuksen seurauksena. 

Jalojen lehtipuiden suosiminen metsien ja 
pienpuuston hoidossa lisää lämpimämpään il-
mastoon sopeutuvien puulajien määrää met-
säkasvillisuudessa. Kestävä ja uudistuva puus-
to sitoo kasvaessaan ilman hiilidioksidia, mi-
kä omalta osaltaan hidastaa ilmaston lämpe-
nemistä. Kaupunkimetsien hoito peitteisinä ja 
pienipiirteisesti uudistuvina tukee myös tätä 
tavoitetta.

3.3.4 Metsämaiseman hoidon tavoitteet
Metsäinen maisema vallitsee Keskuspuistossa. 
Ulkoilureiteiltä näkyvä lähimaisema on monin 
paikoin varttunutta tai vanhempipuustoista se-
kametsää, jonka alla on tiheydeltään vaihtele-
vaa nuorta lehti- tai havupuustoa. Maisemakuva 
on kautta Keskuspuiston melko samankaltaista 
sulkeutunutta metsämaisemaa. Näkymiä avoi-
meen maisemaan tarjoutuu ainoastaan Halti-
alan ja Niskalan peltoalueiden reunoilla kulke-
vilta ulkoilureiteiltä tai muutamilta palstavilje-
lyalueiden tai niittyjen reunoilta.

Metsäalueiden lähimaiseman hoidon tavoit-
teena on lisätä ulkoilureittien varsille maisemal-
lista vaihtelua ja monipuolisuutta. Tällä hetkel-
lä monessa kohtaa Keskuspuistossa näkymä 
reitiltä metsän sisään on umpeen kasvanutta 
ja monotonista. Vaihtelua saadaan harventa-
malla pienpuustoa ja jättämällä siihen paikoin 
tiheämpiä kohtia. Eri puulajeja voidaan tuoda 
vaihtelevasti esiin pienpuustoa harvennetta-
essa mm. ottamalla jalopuiden taimia esiin se-
kä vaihtelemalla havupuiden ja lehtipuiden run-
sautta. Myös kookkaampaa puustoa harventa-
malla saadaan aikaan vastaavanlaista vaihtelua 
ja näkymiä metsän sisään reiteiltä. Lähimaise-
man hoidolla voidaan säädellä näkymiä met-
sästä rakennettujen ympäristöjen tai avointen 
maisematilojen suuntaan. Säästämällä ja hoi-
tamalla puustoryhmiä ja alikasvoksena kasva-
vaa nuorempaa puu- ja pensaskasvillisuutta 
voidaan epätoivottuja näkymiä sulkea ja vas-
taavasti toivottuja näkymiä avata.

Tavoitteena on säilyttää metsissä metsän 
tuntu eli tehdä harvennukset säilyttäen metsä-
kasvillisuuden kerroksellisuus sellaisena, että 
liikenneväylät tai rakennukset eivät tule liiaksi 
esiin ulkoiluympäristössä. Tällöin metsissä on 
ulkoilijan hyvä rauhoittua ja rentoutua.

Metsän reunat ovat tärkeitä kaukomaise-
massa. Niiden hoidon tavoitteena on sulkeutu-
nut, monikerroksinen ja luonnollinen metsän-
reuna kohdilla, joilla ulkoilureittejä ei kulje met-
sän reunavyöhykkeellä. Tällöin puustoa hoide-
taan harventamalla sitä kaikista puuston läpi-
mittaluokista ja tekemällä samalla periaatteella 
pienpuuston harvennus. Monikerroksinen reu-
navyöhyke on tärkeä linnustolle ja eläimistölle. 
Peltoalueiden ja niittyjen reunoilla kulkevilla ul-
koilureiteillä on tavoitteena ylläpitää näkymiä 
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avoimeen maisemaan. Tämä on tärkeä tavoite 
erityisesti Haltialan ja Niskalan peltoalueiden 
reunoilla kulkevilla reiteillä, kuten Kuninkaan-
tammentiellä. Näillä kohdin tulee reitin ja pel-
toalueen välistä puustoa ja vesakkoa poistaa 
säännöllisesti, paikoin jopa vuosittain.

Reittien varsin hoito on keskeistä lähimaise-
man hoitoa. Siihen kuuluu piennaralueiden niitto 
ja näkemäesteenä olevan kasvillisuuden poisto. 

3.3.5 Ulkoilua ja virkistystä palvelevat 
metsien hoidon tavoitteet 

Keskuspuisto on Helsingin suosituin ulkoilualue, 
jossa ulkoillaan omatoimisesti ympärivuotisesti 
noin 2 miljoonan ulkoilukäynnin verran vuosit-
tain. Ulkoilumäärän ennustetaan yhä kasvavan 
kaupungin väkiluvun kasvaessa. Ulkoilualueiden 
metsien turvallisuuden ylläpitämiseksi sekä ul-
koilualueiden kulkukelpoisuuden takia metsä-

alueita hoidetaan niiden kunnon heikentyessä. 
Myrskytuhojen yhteydessä tehdään tarvittavat 
kunnostustoimenpiteet ulkoilualueiden käyttö-
turvallisuuden palauttamiseksi.

Kaupunki on vastuussa ulkoilualueiden ja eri-
tyisesti ylläpidettyjen virallisten ulkoilureittien 
turvallisuudesta metsien hoidon osalta. Hei-
kentyneet ja kaatumisriskien kasvaessa vaa-
rallisiksi käyvät puut kaadetaan tästä syystä 
pääsääntöisesti pituutensa etäisyydeltä yllä-
pidettyyn ulkoilureittiin nähden maaston muo-
dot huomioon ottaen. Tämä toimenpide on tar-
peen tehdä kaikilla Keskuspuiston virallisilla ul-
koilureiteillä suunnitelmakauden alku- ja lop-
pupuolella siitä huolimatta osoitetaanko kysei-
selle metsäkuviolle luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelmassa toimenpiteitä. Luonnonsuo-
jelualueilla olevien ulkoilureittien lähiympäris-
tön hoito ei kuulu em. toimenpiteisiin vaan se 
määritellään niille erikseen tehdyissä hoito- ja 
käyttösuunnitelmissa.

Ulkoilureittien risteyskohdissa näkymiä tu-
lee hoitaa avoimina jalankulkijoiden ja nopeas-

Kuva 3.3.4.1. Näkymät ulkoilureiteiltä niityille ja 
peltoalueille pidetään avoimina.
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ti liikkuvien pyöräilijöiden turvallisuuden takia. 
Valaistuilla reiteillä on tärkeä poistaa valaisimi-
en edestä kasvillisuus säännöllisesti. Talvikun-
nossapidettävillä ulkoilureiteillä on tärkeä yllä-
pitää reittikäytävän reunaa ja piennaraluetta 
sellaisena, että reitin auraus ja liukkauden tor-
junta onnistuu. Tällöin liian lähellä reittiä kasva-
vat puut joudutaan poistamaan. 

Keskuspuistossa ulkoillaan paitsi edellä mai-
nituilla virallisilla ulkoilureiteillä, myös runsaasti 
niiden ulkopuolisilla alueilla. Tämä näkyy maas-
toon kuluneina polkuina, joita käyttävät käve-
lijät, juoksijat ja maastopyöräilijät. Metsäiseen 
maastoon kuluneiden polkujen ulkopuolella lii-
kutaan paljon marjastamassa, sienestämässä 
tai koirien kanssa. Ulkoilumetsien hoidon yh-
tenä tavoitteena on tästä syystä ylläpitää met-
säisten alueiden kulkukelpoisuutta myös vii-
meksi mainittua ulkoilumetsien käyttömuotoa 
varten. Ilman hoitotoimenpiteitä kuten puuston 
tai pienpuuston harvennuksia metsät muuttui-

sivat vaikeakulkuisiksi, mikä ei vastaisi ulkoilu-
alueiden käyttötavoitteita.

Hoidon ulkopuolelle ja samalla ulkoilukäy-
tön ulkopuolelle jätetään vaihtelevan kokoisia 
pensastiheikköjä eläimistön suojapakoiksi hoi-
detuilla metsäalueilla. Hoidon ulkopuolelle jä-
tetään lisäksi arvometsien hoitoluokkaan C5 
rajattuja metsäalueita, joilla esiintyy luonnon 
monimuotoisuuden näkökulmasta arvokkaita 
kohteita. Näilläkin metsäalueilla tulee vaaralli-
set puut kaataa ulkoilureittien varsilta käyttö-
turvallisuuden ylläpitämiseksi.

3.3.6 Metsien kulutuskestävyyden 
parantaminen

Ulkoilumetsien käyttö kuluttaa niiden pintakas-
villisuutta, mikä näkyy polkuina. Metsän har-
ventamisella ja pienipiirteisellä uudistamisella 
voidaan parantaa metsien kulutuskestävyyt-
tä, koska tällöin maanpinnan kasvillisuus saa 
enemmän valoa ja kestää paremmin kasvaes-
saan myös kulutusta. Mustikkatyypin kangas-
metsissä mustikan kasvuolosuhteet paranevat 
harventamisen myötä ja sen kulutuskestävyys 
sekä mustikkasato paranevat. Parhaiten kulu-

Kuva 3.3.5.1 Ulkoilureittien lähiympäristöjen turvalli-
suutta ylläpidetään.
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tusta kestävät juuri tuoreet ja lehtomaiset kan-
gasmetsät, mitä Keskuspuistossa onkin run-
saasti. Lehtojen ja kosteikkojen kulumista voi-
daan ehkäistä säilyttämällä niillä tiheäkasvuis-
ta pensaikkoa kulkua rajoittamassa.

Keskuspuistossa on hyvin laaja ja varsin kat-
tava ulkoilureitistö. Hyväkuntoinen ja selkeästi 
opastettu sekä viitoitettu reitistö kanavoi par-
haiten lisääntyvää ulkoilukäyttöä. Tällöin myös 
metsien kulumista voidaan vähentää. Tavoit-
teeseen päästään ulkoilureittien kehittämisel-
lä. Maapuiden käyttämistä kulkemisen rajoitta-
misessa tulee käyttää harkiten, koska mones-
ti niitä kierretään, jolloin kuluneisuus vain levi-
ää laajemmalle alueelle.

3.3.7 Kiinteistöjen ja katujen reuna-
vyöhykkeiden turvallisuustavoitteet 
metsien hoidolle

Keskuspuiston metsäiset reunat rajautuvat 
useammassa kaupunginosassa asuinalueisiin, 
muihin kiinteistöihin ja katuihin. Näiden alueiden 
metsänhoidossa on tärkeä turvata kiinteistö-
jen käyttöturvallisuus mahdollisten kaatumis-
riskissä olevien ja tästä syystä vaaralliseksi 
muuttuneiden yksittäisten puiden tai puuryh-
mien osalta. Näitä puita on syytä poistaa kiin-
teistöjen reunavyöhykkeeltä. Sama tavoite kos-
kee katualueita, joiden käyttöturvallisuutta yllä-
pidetään. Puut kaadetaan pääsääntöisesti pi-
tuutensa etäisyydeltä kiinteistöjen tai katujen 
reunaan nähden maaston muodot huomioon 
ottaen. Tämä toimenpide on tarpeellinen kai-
killa Keskuspuistoon rajautuvien tonttien ja ka-
tujen reunoilla suunnitelmakauden aikana siitä 
huolimatta osoitetaanko kyseiselle metsäkuvi-
olle luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmas-
sa toimenpiteitä.

3.3.8 Yleiskaavan 2016 vaikutusten 
huomioonottaminen Keskuspuiston 
metsien hoidossa

Uuden yleiskaavan myötä tuleva rakentaminen 
vaikuttaa Keskuspuiston luonnonhoitoon sekä 
rakennettavien alueiden reunavyöhykkeillä et-
tä laajemmilla alueilla ulkoilukäyttöpaineen kas-
vaessa. Rakennettavien alueiden reunavyöhyk-
keiden metsien kestävyyden ja uuteen tilantee-
seen sopeutumisen parantamiseksi niitä tulee 
hoitaa. Hoitotoimenpiteiden tarkempi suunnit-

telu tehdään seuraavassa suunnitteluvaiheessa 
osa-alueittaisissa luonnonhoitosuunnitelmissa.

Uusi metsän reunavyöhyke yleiskaavassa esi-
tetyllä laajuudella tulee esimerkiksi lisäämään 
tuulen ja auringon paahteen aiheuttamaa puus-
ton kuolemista ja puiden kaatumisriskiä. Tätä 
voidaan ennalta vähentää aloittamalla heikko-
kuntoisimpien vanhojen metsien uudistaminen 
ja uusien kestävämpien reunametsien perusta-
minen mahdollisimman aikaisin ennen raken-
tamisen aloittamista. Nuorempien metsien so-
peutumista tulevaksi monimuotoiseksi ja kestä-
väksi reunametsäksi voidaan parantaa hyvissä 
ajoin ennen rakentamisen aloittamista tehtävil-
lä valmentavilla harvennuksilla, lisäämällä met-
sän kerroksellisuutta sekä puiden istutuksilla.

Keskuspuiston ulkoilukäyttö tulee lisäänty-
män huomattavasti nykyisestään uuden yleis-
kaavan mukaisen Keskuspuiston länsireunan 
rakentamisen ja muun kaupungin täydennysra-
kentamisen aiheuttaman asukasmäärän kasva-
essa. Tästä syystä Keskuspuiston ulkoilumet-
sien ja muiden viheralueiden hoitotarve tulee 
kasvamaan. 

3.4 Niittyjen ja maisemapeltojen 
hoitotavoitteet

Niittyjen ja maisemapeltojen hoitomenetelmät 
on kuvattu Luonnonhoidon työohjeessa: Luon-
nonhoidon työohje: Niityt ja maisemapellot.

Niittyjä ja peltoja on hoidon keinoin pidettävä 
avoimena, muuten ne kasvavat umpeen. Suurin 
osa Keskuspuiston alueella tavattavista niityis-
tä on ollut hoidon piirissä jo pitkään. Yleissuun-
nitelmassa esitetään joitakin yksittäisiä uusia 
kohteita ja muutamiin kohteisiin niittyjen raja-
usten tarkistusta. Hoitotoimena jälkimmäisis-
sä on esitetty metsänreunoilta levinneen vesa-
kon sekä yksittäisten puiden poistoa niityiltä. 
Useimpien niittyjen reunoilla on kuivatusojia, 
joiden kunnostaminen puustoa ja rehevää kas-
villisuutta poistamalla ja ojia perkaamalla tulee 
tehdä säännöllisin väliajoin.  Haitallisten vieras-
kasvien kuten jättipalsamin, jättiputkien, kome-
alupiinin ja kurtturuusun torjunta on tarpeen 
niittykasvien elinolojen turvaamiseksi. Vieras-
lajien torjunta on erityisen tärkeää arvokkailla 
kasvillisuuskohteilla kuten arvoniityillä. Erityi-
sesti Maunulan ja Pasilan viljelyspalstojen vie-
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rellä sijaitsevilla niittyalueilla esiintyy runsaas-
ti vieraskasveja. 

Niittyjen hoidon tavoitteet ja toimenpiteet 
kirjataan jokaiselle niittykohteelle kohdekoh-
taisesti. Niittyjen hoidossa käytetään hoito-
luokitusta ja hoitotapaluokitusta. Niittyjen hoi-
toluokkia on kaikkiaan neljä: käyttöniitty (B2), 
maisemaniitty ja laidunalue (B3), avoin alue ja 
näkymä (B4) sekä arvoniitty (B5). Hoitotapa-
luokkien avulla täsmennetään niityllä tehtäviä 
hoitotoimenpiteitä mm. niittokertojen määrää, 
niittojen ajankohtaa, niittojätteen poistamisen 
tarvetta sekä muita huomioonotettavia asioi-
ta. Arvoniittykohteille laaditaan kohdekohtai-
set hoito-ohjeet muista niityistä poiketen. Ar-
voniittyjen hoito-ohjeita tarkennetaan tarvitta-
essa vuosittain.

Maisemapeltojen (hoitoluokassa B1) hoito 
tehdään vuosittain erillisen viljelysuunnitelman 
mukaisesti. Haltialan tilan eläimet hoitavat mai-
semaa laiduntaen ja ovat muutenkin asukkai-

den ilona Keskuspuiston pohjoisosassa.

3.5 Luonnonsuojelualueiden ja muiden 
luonnon arvokohteiden hoito

Haltialan aarnialuetta, Pitkäkosken luonnonsuo-
jelualuetta, Niskalan arboretumia, Ruutinkos-
ken lehtoa ja Vantaanjoen törmän luonnonsuo-
jelualuetta hoidetaan erillisten hoito- ja käyttö-
suunnitelmien mukaan. 

Haaganpuroa on kunnostettu puroluonnon 
ennallistamiseksi. Siinä olevia erittäin uhanalai-
sen meritaimenen kutupaikkoja on kunnostet-
tu pääasiassa aktiivisten harrastajien talkoil-
la kutusoraikkoja tekemällä. Soraikkoja myös 
kunnostetaan säännöllisesti. 

Vantaanjoen vesialue on Natura-aluetta, jon-
ka arvot (mm. uhanalainen vuollejokisimpukka) 
otetaan huomioon hoidettaessa jokeen rajau-
tuvia luonnonhoidon alueita. Vantaanjokeen 
laskevien purojen ja ojien veden laatua tulee 
tarkkailla, ettei haitallisia aineita pääse valu-
maan jokeen.

Purot ovat osa toimivaa hulevesiverkostoa, 
joiden veden kulku on tärkeä turvata hoitotoi-

Kuva 3.4.1 Haltialan maisemapellot – maalaismaise-
maa kaupungissa.
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menpitein. Kalat ja purojen muu eliöstö hyötyy 
varjostavasta kasvillisuudesta. Purouomassa 
oleva puuaines parantaa vesieliöstön elinolo-
suhteita; suojapaikkoja ja ravintoa.

3.6 Luonnonhoidon tavoitteet alueittain
Keskuspiston metsä-, ja niittyalueiden tila, hoi-
totavoitteet ja kehittämiskohteet sekä luonnon-
hoidon tarpeet on määritelty alueittain. Yksityis-
kohtaisempi luonnonhoidon suunnittelu kuvio-
tasolla tehdään yleissuunnitelman hyväksymi-
sen jälkeen yleissuunnitelman tavoitteiden mu-
kaisesti kullekin Keskuspuiston alueelle erik-
seen. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat 
laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden sekä 
asukas- ja luontojärjestöjen kanssa.

Luontotietojärjestelmässä olevat luonnon ar-
vokohteet ja luonnon monimuotoisuuden tur-
vaaminen on otettu huomioon tavoitteita ja toi-
menpidetarpeita määriteltäessä. Kehitettävät 
maiseman porttikohdat ulkoilureiteillä ja mai-
seman reunavyöhykkeet on osoitettu sekä mai-
semanhoidon tavoitteet määritelty. Ulkoilualu-
eiden lisääntyvä käyttö on otettu luonnonhoi-
don tavoitteissa huomioon ja käytön painopis-
tealueet sekä tärkeimmät ulkoilureittiyhteydet 
kehittämistarpeineen on osoitettu. 

Viheralueiden hoitoluokat
Luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitel-
massa esitetään Keskuspuiston tavoitteelli-
nen hoitolukitus alueittain. Se kuvaa viheralu-
eiden hoitotavoitteita ottaen huomioon niiden 
nykyinen ja tuleva käyttö sekä ympäristöarvot. 
Keskuspuistossa, kuten muuallakin Helsingin 
viheralueilla käytetään valtakunnallista hoito-
luokitusta (Viherympäristöliitto 2007). Viher-
alueiden hoitoluokista on tarkempi kuvaus em. 
hoitoluokitusoppaassa sekä Metsien ja niitty-
jen työohjeessa (Helsingin kaupungin raken-
nusvirasto 2013 ja 2016).

Ulkoilumetsä C2.1
Valtaosa Keskuspuiston metsäalueista kuuluu 
ulkoilumetsien hoitoluokkaan. Ulkoilumetsien 

hoidossa painotetaan elämyksellisyyttä, mai-
semaa, turvallisuutta, elinvoimaisuutta ja luon-
non monimuotoisuutta. Toistuvat pienpuuston 
hoitotoimenpiteet painottuvat ulkoilureittien 
varsille ja läheisyyteen sekä ulkoilun painopis-
tealueille. Puuston elinvoimaisuudesta huoleh-
ditaan uudistamalla metsiä joko luontaisesti tai 
istuttaen. Hakkuutähteet kerätään pääsääntöi-
sesti ulkoilureittien varsilta ja poluilta, joissa-
kin tapauksissa laajemmiltakin alueilta. Kuol-
leet puut ja pystylahopuut kaadetaan pääosin 
maahan maalahopuuksi, elleivät ne sijaitse niin 
kaukana ulkoilureiteistä, ettei niiden kaatumi-
sesta aiheudu vaaraa. Metsäkuvioille jätetään 
paikoin pensastiheikköjä ja yksittäisiä lahopuita 
sopiviin kohtiin. Metsänhoitotyöt tehdään noin 
10 vuoden välein. Pienpuuston harvennus voi-
daan tarvittaessa toistaa reittien varsilla esi-
merkiksi 3–5 vuoden välein. Ulkoilureittien ja 
tonttien reunapuustoja ja pienpuustoa hoide-
taan tarvittaessa osana reittien ylläpitoa use-

Kuva 3.5.1 Pitkäkosken niittyalueen reunan ret-
keilykeidas.
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amminkin suunnitelmakauden aikana, ja mm. 
valaisimia joudutaan ottamaan esiin.

 
Lähivirkistysmetsä C1.2
Keskuspuiston metsiä joudutaan joillakin koh-
teilla hoitamaan ulkoilumetsiä useammin nii-
den runsaamman käytön takia. Nämä alueet 
on luokiteltu lähivirkistysmetsien hoitoluok-
kaan. Lähivirkistysmetsiä hoidetaan painotta-
en metsän elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä, tur-
vallisuutta ja maisemaa. Hakkuu- ja raivaustäh-
teiden keruu sekä roskien kerääminen ovat osa 
alueen hoitoa. Metsiä hoidetaan säännöllisesti 
ja siisteys on tärkeää. Metsien elinvoimaisuu-
desta huolehditaan uudistamalla metsiä joko 
luontaisesti tai istuttaen. Lähivirkistysmetsän 
pienpuustoa ja pensaskerrosta hoidetaan vali-
koivasti vesakkoa poistaen. Roskaantuvat alueet 
siivotaan säännöllisesti. Lähivirkistysmetsissä 
voi olla pensastiheikköjä luonnon monimuotoi-
suuskohteina osalla kuviota. Lahopuita jätetään 
maapuina. Pystylahopuuta jätetään vain silloin, 
jos siitä ei aiheudu turvallisuusriskiä. Hoitotyöt 
tehdään 5–10 vuoden välein pääosin metsuri-
työnä. Voimakkaasti vesoittuvilla kuvioilla pien-
puuston hoitoväli on yleensä 3–5 vuotta, tarvit-
taessa useamminkin taimien varhaiskasvuvai-
heessa. Hakkuutähteet pääsääntöisesti kerä-
tään tai haketetaan sopiviin kohtiin.

Puistometsä C1.1
Pieniä alueita Keskuspuiston metsistä on ra-
jattu puistometsiin. Näitä kohteita hoidetaan 
puistomaisesti osana rakennetun viherympä-
ristön reunavyöhykettä ja niitä täydentämässä.

Suojametsä C3
Suojametsien hoidon tavoitteena on säilyttää 
kerroksellinen ja elinvoimainen puusto esimer-
kiksi liikenneväylän ja asuinalueen välissä liiken-
teestä aiheutuvia ilman epäpuhtauksia suodat-
tamassa. Tähän päästään normaalia harvennus-
ta lievemmillä mutta useammin toistuvilla har-
vennuksilla, joissa heikentynyttä puustoa pois-
tetaan kaiken kokoisista puista. Suojametsien 
uudistaminen tehdään pääasiassa luontaises-
ti. Puustoa uudistetaan vaiheittain, mikäli se on 
valo-olosuhteiden puolesta mahdollista, pois-
tamalla vanhoja ja yksittäisiä puita tai puuryh-
miä siten, että metsän peitteisyys säilyy kuta-

kuinkin yhtenäisenä. Syntyviä aukkokohtia voi-
daan täydentää istuttamalla varjopuulajeja ku-
ten kuusta. Pienpuustoa hoidetaan siten, että se 
säilyy elinvoimaisena ja mahdollisimman peit-
tävänä. Hoitotyöt tehdään 3–10 vuoden välein. 
Hakkuutähteet korjataan vain ulkoilureiteiltä ja 
poluilta. Kuolleet puut ja pystylahopuut kaade-
taan maahan ulkoilureittien ja liikenneväylien 
varsilta pituutensa etäisyydeltä kaatumisris-
kien välttämiseksi.

Arvometsä C5
Arvometsä on luonnonsuojelullisilta, maisemal-
lisilta tai kulttuurihistoriallisilta arvoiltaan eri-
tyisen arvokas metsikkö tai metsäalue. Luon-
nonsuojelualueet ja luonnonsuojeluohjelmaan 
2015–2024 kuuluvat alueet on rajattu omiksi 
alueikseen. Arvometsiin kuuluvat luonnonsuo-
jelulain luontotyypit sekä metsälain ja metsä-
sertifioinnin arvokkaat elinympäristöt tai niiden 
kaltaiset kohteet, vaikka esim. metsälaki ei ase-
makaava-alueita koskekaan. Esimerkiksi arvok-
kaat pienvedet ja niitä reunustava puusto ovat 
arvometsiä. Istutetut jalopuumetsät kuuluvat 
arvometsiin erityisesti maisema-arvojen ansi-
osta ja vanhetessaan myös monimuotoisuus-
arvojen takia. Tiheäkasvuiset linnustoltaan ar-
vokkaat (LTJ:n I lk kohteet) lehtometsät ja pen-
saikot kuuluvat arvometsiin. Arvometsiin kuu-
luu myös osa Luontotietojärjestelmässä (LTJ) 
arvokkaiksi metsäalueiksi luokitelluista koh-
teista (METSO-inventointi). Kallio- ja metsäalu-
eet, joilla on runsaasti I maailmansodan aikai-
sia sotahistoriallisesti arvokkaita ja edustavia 
linnoitusrakennelmia voidaan rajata arvomet-
siin. Arvometsiä hoidetaan kunkin kohteen eri-
tyisohjeiden mukaisesti. Luonnonsuojelullises-
ti arvokkaat alueet, joiden luontoarvot säilyvät 
tai paranevat sillä, että niille ei tehdä mitään, 
jätetään hoidon ulkopuolelle. 

Maisemapelto B1
Maisemapellot sijaitsevat Haltialan ja Niska-
lan avoimilla alueilla, joilla viljellään vilja- ja öl-
jykasveja sekä erilaisia maisemapeltokasve-
ja. Niiden hoidon tavoitteena on kulttuurimai-
seman ylläpitäminen, viheralueverkoston ri-
kastuttaminen sekä luonnon monimuotoisuu-
den ja eri eliölajien elinolosuhteiden ylläpitä-
minen. Valtaosa maisemapelloista on viljapel-
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toja. Osaan pelloista on kylvetty maisemapel-
loille soveltuvia yksivuotisia maisemakasve-
ja kuten auringonkukkaa ja hunajakukkaa ja 
erilaisia kukkaseoksia sekä herneitä asukkai-
den poimittavaksi. Maisemapeltoja hoidetaan 
maataloudessa käytetyin menetelmin. Virkis-
tyskäyttö turvataan ylläpitämällä käytävä- ja 
polkuverkoston kuntoa ja siisteyttä sekä tal-
vella peltoalueiden latuja.

Käyttöniitty B2
Käyttöniityt sijaitsevat kohteilla, joilla niittykas-
villisuus halutaan pitää niin matalakasvuisina, 
että sitä voidaan käyttää esimerkiksi oleskelu-
alueen osana. Niitto tehdään kahdesti kesässä 
ja niittojäte voidaan korjata.

Maisemaniitty ja laidunalue B3
Keskuspuiston maisemaniityt sijaitsevat pelto-
alueiden ja palstaviljelyalueiden reuna-alueilla.  
Niitä käytetään ulkoilualueina ja niiden käyttö 
on ohjattu pääasiassa käytäville. Hoidon tavoit-
teena on maisemakuvan ylläpitäminen avoime-
na. Yleisimmin maisemaniityt niitetään kerran 
kesässä eikä niittojätettä korjata. Erityisen re-
heväkasvuisilla kohteilla niitto tehdään kah-
desti. Laidunalueet sijaitsevat Haltialan tilan 
ympäristössä. Laiduneläiminä on karjaa, lam-
paita ja hevosia.

Avoin alue ja näkymä B4
Osaa viheralueista hoidetaan säännöllisesti 
raivaten eli poistaen niillä kasvavat puuvarti-
set kasvit. Tällaisia kohteita ovat mm. ulkoilu-
reittien risteyskohdat tai tärkeät näkymät avoi-
meen maisematilaan. Keskuspuistossa on myös 
joitakin niittymäisiä alueita, jotka eivät ole nii-
ton piirissä vaan ne hoidetaan tässä hoitoluo-
kassa säännöllisin raivaustoimenpitein. B4-
hoitoluokan niittyjä voidaan hoitaa myös niit-
tämällä, mikäli ne eivät ole liian kivisiä, epäta-
saisia tai puustoisia.

Arvoniitty B5
Arvoniittyjen kasvillisuus on lajistoltaan mo-
nipuolista ja sitä halutaan hoidon keinoin yllä-
pitää. Niitto tehdään erillisten hoito-ohjeiden 
mukaan. Arvoniittyjä ei aina niitetä, vaan niiltä 
voidaan raivata puuvartiset kasvit. Arvoniitty-
jä on erityisesti Keskuspuiston pohjoisosassa.

Erityisalue E 
Erityisalueisiin kuuluvat mm. Keskuspuis-
ton palstaviljelyalueet sekä lumen vastaan-
ottopaikat. 

Käyttö- ja suojaviheralue A3
Pitkäkosken laaja ja puoliavoin koira-aitaus 
kuuluu hoitoluokkaan A3, jota hoidetaan sään-
nöllisesti nurmia leikaten ja siivoten.

3.6.1 Laakson ja Ruskeasuon metsä

Alueen nykytila
Keskuspuiston metsäalue alkaa Laakson 
sairaalan ja ratsastuskentän pohjoispuo-
lelta. Alue on tärkeä Keskuspuiston portti-
kohta.  Ulkoilukäyttö ja esimerkiksi työmat-
kapyöräily on hyvin runsasta ja alueella on 
tiheä ulkoilureittiverkosto. Ulkoilumetsäalu-
eet ovat olleet suurelta osin luonnonhoidon 
piirissä jo edellisillä suunnitelmakausilla ja 
niitä on hoidettu säännöllisesti. Alue on ase-
makaavassa ulkoilumetsäksi tarkoitettua 
retkeilyaluetta (RU). Ruskeasuon ratsas-
tustallit, kentät ja ratsastusreitit keskitty-
vät tänne. Koira-aitaus, liikuntakenttä, jou-
siammuntakenttä ja palstaviljelyalue sijait-
sevat metsäalueiden lomassa. Tenholantien 
kohdalla jousiammuntaradan ympäristöstä 
on kaupunkisuunnitteluvirastossa ja liikun-
tavirastossa tehty Ruskeasuon yleissuunni-
telma. Laakson ja Ruskeasuon alueen met-
sissä ja kallioilla ulkoillaan runsaasti myös 
reittien ulkopuolella, mikä näkyy maaston 
voimakkaana kuluneisuutena eli runsaana 
metsään syntyneinä polku-urina ja kasvit-
tomiksi kuluneina alueina. 

Länsi-Pasilan länsipuolisessa laaksossa 
on kasvillisuudeltaan arvokas kostea lehto-
alue ja alueen pohjoisosassa Purolaakson 
arvokas kasvikohde (II lk) sekä Ilmalan kor-
pi (II) Koko Ruskeasuon alue on linnustolli-
sesti arvokasta (II lk) metsää, jolle on tyypil-
listä havumetsän ja sekametsän lintulajisto. 
Laakson kallioinen metsäalue ja Ilmalan län-
sipuolinen metsä ovat arvokkaita kääpäalu-
eita (I lk). Alueella on liito-oravan ydinaluei-
ta, arvokkaita metsäkohteita (I–III lk) ja tur-
vekerrostuma (III lk) sekä lähde. 
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Kehittämiskohteet
ja maisemanhoidon tavoitteet
Maisema on metsäinen ja sulkeutunut ratsas-
tusalueita ja kenttiä sekä kallioalueita lukuun
ottamatta. Maaston muodot vaihtelevat ete-
lä- ja länsiosan karuilta kallioalueilta ja rinteil-
tä itäreunan rehevään lehtolaaksoon. Kallioalu-
eilla vuorottelevat kalliomänniköt ja mäntyval-
taiset sekametsät sekä avokalliot. Paikoin pai-
nanteissa on lehtipuustoa, vesakkoa, pensaik-
koa ja katajia. Alueella on myös joitakin kook-
kaita istutettuja lehtikuusia. Rehevämmissä
metsissä puusto on lehtipuuvaltaista ja pai-
koin kuusivaltaista sekametsää. Osa kuusis-
ta on hyvinkin järeitä. Niiden kunto on monin
paikoin alkanut ikääntymisen myötä heikentyä.
Myös maaston kuluneisuus on heikentänyt kuu-
sia eikä kuusen taimia ole päässyt tiheän puus-
ton alle syntymään.

Maisemanhoidon tavoitteena on korostaa
Laakson aluetta Keskuspuiston maisemallise-
na porttikohtana. Metsiköiden rakennetta tulee
hoitaa ja monipuolistaa siten, että 
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metsän tuntu ja metsäluonnon arvokohteet
säilyvät. Laakson ratsastuskentän puistomais-
ta eteläreunaa, jossa sijaitsee nykyisin lasten
liikennepuisto, voisi kehittää selkeämmin Kes-
kuspuiston porttikohtana mm. maisemanhoi-
don ja puistosuunnittelun keinoin.

Metsien hoidon maisemallisena tavoitteena
on säilyttää ja kehittää alueen sekametsiä kes-
tävinä ja elinvoimaisina. Länsi-Pasilan puoleis-
ta metsän reunapuustoa tulee kehittää moni-
kerroksisena ja kestävänä. Tällöin luontainen
puustovyöhyke peittää näkyvyyden kerrosta-
loihin ja metsän tuntu ulkoilureiteillä säilyy. Kal-
lioisilla alueilla mäntyvaltaisten metsien mai-
semanhoidollinen tavoite on mahdollisimman
luonnonmukainen karumpi ja valoisampi met-
sä, joka voi kehittyä suurelta osin ilman hoito-
toimenpiteitä.

Ulkoilureittien risteyskohtia sekä niiden liityn-
täkohtia ympäröivien kaupunginosien ulkoilu-
tieverkostoon tulee kehittää maisemanhoidon
keinoin. Risteysalueiden puustoa tulee harven-
taa kevyesti, mikä avartaa kyseisten kohtien nä-
kyvyyttä. Porttikohtien puuston väljentäminen
tuo ne paremmin esille reunavyöhykkeellä, jol-
loin ne ohjaavat tehokkaasti ulkoilijoita Keskus-
puistoon. Jatkosuunnittelussa samaisiin koh-
tiin asennettavat viitat ja opaskartat paranta-
vat myös asiaa. Ympärivuotisten ulkoilureittien
varsien maisemanhoidollisena tavoitteena on
lisätä näkyvyyttä reittien varsilla, kuitenkin si-
ten, että metsän tuntu alueella säilyy.

Luonnonhoidon tavoitteet
ja toimenpidetarpeet
Laakson ja Ruskeasuon ulkoiluympäristön tur-
vallisuuden ylläpitäminen ja ulkoilumetsien C2.1
kestävyyden parantaminen ovat tärkeitä luon-
nonhoidon tavoitteita. Hoitotoimenpiteet tu-
lee toteuttaa siten, että alueen metsät uudis-
tuisivat myös tulevien vuosikymmenten ulkoi-
lukäyttöä varten. Vanhoissa ja heikentyneis-
sä hoidon piirissä olevissa ulkoilumetsissä on
tarve puuston eri-ikäisrakennetta kehittävil-
le hoitotoimille, joilla tehdään kasvutilaa nuo-
remmalle sekapuustolle ja parannetaan 
metsän luontaisen uudistumisen edellytyksiä. 
Ku-luneisuuden takia joudutaan metsää 
uudista-maan myös istuttamalla.

Luontotietojärjestelmässä esitettyjen arvo-
kohteiden luontoarvot tulee säilyttää pienipiir-
teisesti toteutettavien hoitotoimenpiteiden yh-
teydessä. Osa alueesta jätetään arvometsäksi 
C5 hoitoluokkaan hoitotoimenpiteiden ulkopuo-
lelle, kuitenkin siten, että niiden kohdalla olevi-
en ulkoilureittien varsien vaaralliset puut kaa-
detaan ja jätetään maahan lahopuuksi sopiviin 
kohtiin. Tämä turvaa metsien lahopuujatkumoa 
ja sillä elävää lahottajaeliöstöä ja samalla lisää 
metsäluonnon monimuotoisuutta. Liito-ora-
van ydinalueet ja metsäiset yhteydet tulee ot-
taa hoitotoimenpiteissä huomioon kappalees-
sa 3.3.1 esitetyllä tavalla.

Hoitoluokat

C1.1 puistometsä

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C5 arvometsä

E erityisalue

Laakso-Ruskeasuo

Hoitoluokat

C1.1 puistometsä

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C5 arvometsä

E erityisalue

Laakso-Ruskeasuo

Hoitoluokat.
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Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen hallintokuntien kanssa.
1 Keskuspuiston porttikohdassa olevan 

Laakson kentän puustoisia reunavyöhykei-
tä tulee kehittää puustoa väljentämällä ja 
ylläpitämällä näkymät ulkoilureiteiltä.

2 Kallioiset alueet saavat kehittyä mahdol-
lisimman luonnonmukaisina eikä niillä ole 
juurikaan tarvettta tehdä hoitotoimenpitei-
tä.

3 Länsi-Pasilaan rajautuvaa metsän reunaa 
on tavoite kehittää eri-ikäisrakenteisena ja 
kestävänä puustovyöykkeenä kevyin huo-
nokuntoisimpien puiden poistoin ja har-
vennuksin. Tavoitteena on säilyttää reittien 

ja rakennetun alueen turvallisuus ja elinvoi-
mainen puusto sekä ylläpitää metsänreu-
nan vaihtelevaa lähimaisemaa säilyttäen 
kuitenkin ulkoilualueen metsän tuntu. Län-
si-Pasilan, Mansikkamäen, Ruskeasuon lai-
tumien ja Laakson ratsastuskentän välisel-
lä alueella olevat hyvin kookaspuustoiset 
reitinvarsimetsiköt ovat jo pidemmän aikaa 
heikentyneet. Tästä syystä kuusia on lähi-
vuosina poistettava turvallisuuden ylläpitä-
miseksi, jolloin samalla reitinvarsimetsiköi-
tä saadaan vaiheittain pienialaisesti myös 
uudistumaan. 

4 Laakson ratsastustallien, kenttien ja he-
vostarhojen reunoja ja ulkoilureittien ym-
päristöjä on tarve hoitaa poistamalla yksit-
täisiä heikentyneitä puita sekä tekemällä 
kevyitä puuston ja pienpuuston harvennuk-
sia. Tavoitteena on ratsastusalueiden käyt-
töturvallisuus, eli hyvät näkymät retsas-
tusreiteille ja kentille tulee turvata. Paikoin 
heikentynyttä puustoa on tarve pikkuhiljaa 
vaiheittain uudistaa.

5 Alueen hoitotoimenpidetarpeet keskittyvät 
ulkoilu- ja ratsastusreittien lähiympäris-
tön huonokuntoisten puiden ja puuryhmien 
poistoon. Paikoin on tarvetta myös pieni-
piirteiseen uudistamiseen. Tavoitteena on 
ylläpitää turvallista ulkoiluympäristöä sekä 
edistää puuston elinvoimaisuutta. Länsi-
Pasilaan rajautuvaa metsän reunaa on ta-
voite kehittää eri-ikäisrakenteisena.

3.6.2 Pasilan metsä

Alueen nykytila
Pasilan metsän alue on ulkoilumetsää, joka on 
ollut suurimmaksi osin luonnonhoidon piiris-
sä jo edellisillä suunnitelmakausilla ja jota on 
hoidettu säännöllisesti. Alue on asemakaavan 
mukaan yleiseen ulkoilukäyttöön varattavaa 
retkeilyaluetta RU, jota halutaan hoitaa edel-
leen ulkoilumetsän luontoisena. Runsaasti mm. 
työmatkapyöräilyyn käytetty Keskuspuistontai-
val ja muut ulkoilureitit kulkevat pohjois–etelä-
suuntaisesti alueen halki. Alueen lounaisosaan 
yltää myös Ruskeasuon ratsastusreitistö. Ulkoi-
lureittien välisellä alueella liikutaan myös run-
saasti. Tämä näkyy maaston voimakkaana ku-

Toimenpidetarpeet.
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luneisuutena erityisesti kallioalueilla, kallioiden 
painanteissa ja reunamilla sekä toisaalta myös 
kosteilla kasvupaikoilla. Palstaviljelyalue sijait-
see radan eteläpuolella. Alueen pohjoisosassa 
reittien risteyskohdassa on lemmikkieläinten 
hautausmaa. Hakamäentie, päärata ja Metsä-
läntie katkaisevat alueen itä–länsi-suunnassa. 
Väylien sijainti osin maasilloilla ylläpitää Kes-
kuspuiston pohjois–eteläsuuntaista viher- ja 
virkistysyhteyttä. Alueen pohjoisosaa koetteli 
syksyllä 2017 Kiira-myrsky, joka aiheutti mer-
kittäviä puustotuhoja mm. eläinten hautaus-
maan lähialueilla.

Helsingin uudessa yleiskaavassa oleva ra-
kentamisalue sijoittuu alueen länsireunaan lä-
hestulkoon Keskuspuistontaipaleeseen saak-
ka. Pohjois-Pasilaan rakentuu n. 5 000 asuk-
kaan uusi kaupunginosa. Se sijoittuu aivan Kes-
kuspuiston itärajaan kiinni. Keskuspuiston itä-
reunan osana oleva viheralue ei ole kaupungin 
omistuksessa, mutta se tulee siirtymään kau-
pungin omistukseen. 

Pohjois-Pasilan asemakaavan mukainen 
maankäyttömuutos tulee aiheuttamaan voi-
makkaan uuden ulkoilupaineen tällä hetkellä lä-
hes paineettomalta itäsuunnalta Keskuspuis-
toon. Paineettomuus on johtunut siitä, että siel-
lä on aikaisemmin sijainnut vain postin ja pien-
teollisuuden alueita. Mikäli Keskuspuisto tässä 
samalla kohtaa kapenee länsipuolelta yleiskaa-
van mukaisesti osoitetulla tavalla, tulee ulkoi-
lukäyttöpaine kasvamaan huomattavasti nykyi-
sestä koko Pasilan metsän alueella.

Maastonmuotojen ja maaperän kosteuden 
vaikutukset näkyvät selkeästi alueen kasvupai-
koissa. Alueen länsireunan metsät ovat lehtoja 
ja lehtomaisia kangasmetsiä, paikoin soistunei-
ta. Laajat alueet Hämeenlinnan väylän itäpuolel-
la ovat olleet vielä 1960–70-lukujen taitteessa 
niittyjä ja peltoja, minkä voi yhä havaita alueen 
ojastosta sekä nuoresta lehtipuuvaltaisesta 
puustosta. Alueen länsireunaan niittyjen reu-
noille on istutettu lehtikuusia ja serbiankuusi-
ryhmä. Maunulanpuron reunassa kasvaa istu-
tettua Terijoen salavaa. Alueen itäreunan met-
säalueet ovat pääasiassa tuoretta kangasmet-
sää, joissa vallitsevat sekametsät. Alueen koil-
lisosassa on myös pienialaisempia suolaikkuja. 
Alueen keskiosassa on kosteaa lehtoa ja lehto-
korpea lähteikköisessä maastossa, jotka ovat 

paikoin kärsineet voimakkaasta kuluneisuudes-
ta. Maisemaniityt ja palstaviljelyalueet rajautu-
vat toisiinsa. Niityille on kasvanut runsaasti hai-
tallisia vieraskasvilajeja.

Metsäalueilla esiintyy lähteitä. Alueen keski-
osassa on pieni, kasvillisuudeltaan arvokas läh-
teikköalue. Notkelmaan johdetaan Pohjois-Pa-
silan hulevesiä, mikä ylläpitää kohteen vesita-
loutta sekä sinne muodostunutta kosteaa leh-
toa ja lehtokorpea. Lähteiden ympäristöön on 
muodostunut kosteita lehtoja ja lehtokorpia. Ra-
dan pohjoispuolella oleva Pohjois-Pasilan läh-
de on kasvillisuudeltaan arvokas (II lk) ja geo-
logisesti arvokas (II lk). Kivihaan todettu mah-
dollinen lähde on geologisesti arvokas (I lk). Ki-
vihaan itäpuolen kalliosuo on arvokas kasvilli-
suuskohde (III lk) samoin Hakamäentien alitse 
etelään jatkuva lehtopurolaakso (II lk). Alueella 
on liito-oravan ydinalue, arvokkaita metsäkoh-
teita (I–III lk) sekä koko alue on linnustoltaan 
arvokasta (III lk)

Kehittämiskohteet 
ja maisemanhoidon tavoitteet
Pasilan metsän ulkoilukäyttö on erittäin run-
sasta ja se tulee kasvamaan voimakkaasti tu-
levaisuudessa. Tästä syystä turvallisuuden yl-
läpitäminen ja metsien kestävyyden ja puus-
ton elinvoimaisuuden turvaaminen ovat tär-
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keitä alueen luonnonhoidon tavoitteita. Met-
sän reunavyöhyke tulee kaventumaan yleis-
kaavan mukaisen rakentamisen myötä Kes-
kuspuistontaipaleeseen saakka. Mikäli yleis-
kaava muuttuu eikä rakentamista Keskus-
puiston länsireunaan osoiteta, hoidetaan näi-
tä alueita edelleen ulkoilualueina. Rakennet-
tavien alueiden reunavyöhykkeiden metsien 
kestävyyden ja uuteen tilanteeseen sopeu-
tumisen parantamiseksi niitä tulee valmen-
taa. Uusi metsän reunavyöhyke yleiskaavas-
sa esitetyllä laajuudella tulee lisäämään huo-
mattavasti tuulen ja auringon paahteen aihe-
uttamaa puuston kuolemista ja puiden kaa-
tumisriskiä. Tätä voidaan ennalta vähentää 
aloittamalla hyvissä ajoin ennen rakentamis-
ta heikkokuntoisimpien vanhojen metsien uu-
distaminen ja uusien kestävämpien reuna-
metsien perustaminen. Nuorempien metsi-
en sopeutumista tulevaksi monimuotoiseksi 
ja kestäväksi reunametsäksi voidaan paran-
taa puustoa valmentavia harvennuksia teke-
mällä ja kehittämällä metsän kerroksellisuut-
ta. Avoimia alueita voidaan tämän lisäksi met-

sittää kompensoimaan rakentamisessa me-
netettävää metsäpinta-alaa. 

Kehittämistoimenpiteiden tavoitteena on yl-
läpitää Keskuspuiston ekologista pohjois-ete-
läsuuntaista yhteyttä metsäisenä, jolloin yleis-
kaavan aiheuttamaa maastokäytävän kape-
nemisen haittavaikutusta voidaan vähentää. 
Yleiskaavan rakentamisen aluerajaus tarken-
tuu maankäytön jatkosuunnittelussa, jolloin vi-
heralueiden hoitotoimenpiteet voidaan suunni-
tella tarkemmin ja toteuttaa hyvissä ajoin en-
nen rakentamisen aloittamista.

Keskuspuistontaival on tärkeä ympärivuoti-
nen ulkoilun ja työmatkapyöräilyn reittiyhteys, 
jonka lähiympäristöä tulee kehittää maiseman-
hoidon keinoin tulevaa yleiskaavan mukaista ti-
lannetta varten. Sen itäpuolelle sijoittuva poh-
jois-eteläsuuntaista ulkoilureittiyhteyttä lähi-
ympäristöineen tulee kehittää metsäisenä ja 
turvallisena reittinä kun alueen ulkoilukäyttö-
paine kasvaa tulevaisuudessa. 

Pohjois-Pasilan uudelta asuinalueelta idäs-
tä tuleva ulkoilukäyttöpaine tulee kanavoida 
porttikohtien kautta Keskuspuistoon. Pohjois-

Avoin maisematila, 

niitty

Avoin maisematila, 

palstaviljelyalue

Puoliavoin 

maisematila, kallioalue

Suljettu maisematila, 

metsä

Kehitettävä maiseman porttikohta 

Kehittämiskohteet Pasilan metsä

Ulkoilureitti (punainen viiva), katu (ruskea viiva),

Suunnittelualueen raja (keltainen katkoviiva)

Kehitettävä uusi kerroksellinen maiseman 

reunavyöhyke, jonka  hoitotoimenpiteitä 

tarkennetaan maankäytön mukaan

Asemakaavan rakentamisalue 

Pohjois-Pasila (valmisteilla 2017)

Tärkeä ympärivuotinen ulkoilureittiyhteys

Kehitettävä oleva ulkoilureittiyhteys, tarve 

uudelle ulkoilureittiyhteydelle

Sulkeutuneena hoidettava maiseman 

reunavyöhyke 
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ta porttikohtaa korostetaan maisemanhoidolli-
sin keinoin. Sen näkymiä avarretaan siten, et-
tä se jäsentyy nykyistä paremmin maisemas-
sa. Opastuksen ja viitoituksen kehittäminen sa-
massa kohtaa tulee myös suunnitella jatkossa. 
Jatkosuunnittelussa selvitetään tarpeellisten 
lisäporttikohtien tarve, kun Keskuspuiston ul-
koilureitistön suunnittelu etenee. Muuten Kes-
kuspuiston itäistä reunametsää tulee kehittää 
maisemaltaan sulkeutuneena ja kerroksellise-
na, eri-ikäisrakenteisen metsän hoitokeinoin. 
Kulun kanavoimiseksi on Pasilan metsään tar-
peen perustaa uusia poikittaisia ulkoilureitte-
jä kolmen pohjois–eteläsuuntaisen pääulkoilu-
reitin väliin, ettei jo nyt luonnossa paikoin nä-
kyvä voimakas maaston kuluminen laajene ja 
alueiden kasvillisuus pystyy elpymään. Erityis-
huomio kulun kanavoimisessa tulee kiinnittää 
alueen kosteampiin ja luontoarvoiltaan arvok-
kaisiin painanteisiin (LTJ-kohteet). Alueen län-
tinen porttikohta ja sen maisemanhoito tulee 
suunnitella maankäytön suunnittelun edetessä 
niin, että se kanavoi kulun tehokkaasti. 

Luonnonhoidon tavoitteet 
ja toimenpidetarpeet
Ulkoiluympäristöä ylläpitävät hoitotoimenpi-
teet tulee toteuttaa siten, että alueen metsät 
kestäisivät ja uudistuisivat myös tulevien vuo-
sikymmenten kasvavaa ulkoilukäyttöä varten. 
Vanhoissa ja puustoltaan heikentyvissä metsis-
sä on paikoin tarve puuston eri-ikäisrakennet-
ta kehittäville hoitotoimille, joilla tehdään kas-
vutilaa nuoremmalle sekapuustolle ja paran-
netaan metsän luontaisen uudistumisen edel-
lytyksiä. Uusien puusukupolvien turvaamisek-
si on tarpeen käyttää myös istutusta.

Keskuspuistontaipaleen varrella, junaradan 
pohjoispuolella, on pieni arvoniitty B5, ”Keskus-
puiston pieni keto”. Kedon kasvilajisto on mo-
nipuolinen. Se kunnostettiin vuonna 2006 ja 
otettiin säännöllisen hoidon piiriin. 

Luontotietojärjestelmässä esitettyjen arvo-
kohteiden luontoarvot tulee säilyttää pienipiir-
teisesti toteutettavien hoitotoimenpiteiden yh-
teydessä. Luonnon monimuotoisuutta lisätään 
lahopuuta jättämällä. Alueen arvokkain kostea 
lähteikköalue lähiympäristöineen on arvomet-
sää C5 eikä sinne ole tarvetta osoittaa metsän-
hoitotoimenpiteitä. Vastaavanlainen arvometsä-

keskittymä on Kivihaan itäpuolisessa metsäs-
sä. Alueen pohjoisosan arvokkaimmat metsä-
kohteet jätetään pääasiassa myös hoidon ulko-
puolelle. Ulkoilureittien varsilla vaaralliset puut 
kaadetaan ja niitä jätetään maahan lahopuuk-
si sopiviin kohtiin. Liito-oravan ydinalue ja met-
säiset yhteydet tulee ottaa hoitotoimenpiteissä 
huomioon kappaleessa 3.3.1 esitetyllä tavalla.

Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen hallintokuntien kanssa.

Hoitoluokat

B2 käyttöniitty

B3 maisemaniitty ja laidunalue

B4 avoin alue ja näkymä

B5 arvoniitty

C1.1 puistometsä

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C3 suojametsä

C5 arvometsä

E erityisalue

Pasilan metsä

Hoitoluokat

B2 käyttöniitty

B3 maisemaniitty ja laidunalue

B4 avoin alue ja näkymä

B5 arvoniitty

C1.1 puistometsä

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C3 suojametsä

C5 arvometsä

E erityisalue

Pasilan metsä

Hoitoluokat.
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Hämeenlinnan väylän reunavyöhykkeen luon-
nonhoitotarpeet tarkennetaan seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa kun yleiskaavan toteu-
tusohjelma tarkentuu.
6 Kivihaan itäpuoleinen kallioinen alue on 

pääosin arvometsää C5, jolla ei ole hoito-
toimenpidetarpeita.

7 Ulkoilureitteittien, kadun ja radan rajaa-
malla havumetsäalueella on tarvetta yk-
sittäisten puiden poistoon ja kevyisiin 
harvennuksiin. 

8 Hämeenlinnan väylän itäpuoleisilla eri 
puistopuulajeista koostuvilla istutusalu-
eilla on tarvetta puustoryhmien harven-
nuksiin. Niittyalueita tulee hoitaa sään-
nöllisesti niittäen. Toimenpiteellä pyritään 
vähentämään niittyalueen reunaan kas-
vaneiden haitallisten vieraslajien määrää.

9 Metsäalueen luontoarvoiltaan rikas läh-
teikköinen sekametsäalue on suurim-
maksi osaksi arvometsää C5, jolla ei ole 

hoitotoimenpidetarvetta. Ulkoilureitien 
reunavyöhykkeillä sen sijaan on tarvetta 
yksittäisten puiden poistoon ja kevyisin 
harvennuksiin. 

10 Keskuspuistontaipaleen itäpuoleisella ha-
vumetsäalueella on tarvetta yksittäisten 
puiden poistoon ja kevyisiin harvennuk-
siin.  Tarvetta on myös nuorten metsiköi-
den ja vuonna 2017 tapahtuneiden myrs-
kytuhojen myötä syntyneiden uusien tai-
mikoiden hoitoon. Alueella on lisäksi pai-
koitellen tarvetta puuston vaiheittaiselle 
uudistamiselle ja sekä puuston kerroksel-
lisuuden edistämiselle. Tavoitteena on säi-
lyttää ulkoilureittien käyttöturvallisuus ja 
elinvoimainen puusto sekä ulkoilualueiden 
metsän tuntu.  Itäosassa oleva soistunut 
metsäalue sijaitsee syrjempänä reiteistä 
eikä sillä ole hoitotoimenpidetarvetta.

3.6.3 Maunulan metsä

Alueen nykytila
Maunulanpuiston metsäalue on ulkoilumetsää, 
joka sisältää monia erilaisia ulkoilu- ja toiminta-
alueita. Ulkoilumetsäalueet ovat olleet suurim-
maksi osin luonnonhoidon piirissä jo edellisillä 
suunnitelmakausilla ja niitä on hoidettu sään-
nöllisesti. Pääosa alueesta on osoitettu asema-
kaavassa retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Luon-
non monimuotisuuden kannalta erityisen tär-
keät alueet, kuten arvokkaat kasvillisuuskoh-
teet ja Maunulanpuron ympäristö, on varus-
tettu asemakaavassa merkinnällä ”luo”. Näil-
lä alueilla metsien elinvoimaisuutta ja luonnon 
monimuotoisuutta ylläpitävät ja parantavat toi-
met ovat asemakaavan mukaan sallittuja. Mau-
nulan asuinalueen reunoille on merkitty vaihte-
levan levyinen lähivirkistysalue-vyöhyke (VL).

Helsingin uudessa yleiskaavassa on osoitettu 
rakentamista alueen länsiosaan Hämeenlinnan-
väylän varteen. Nämä alueet ovat suurelta osin 
maisemaniittyjä, palstaviljelyaluetta tai muuten 
osin avoimia alueita ja vain pieneltä osin met-
sää. Rakentaminen kaventaa Keskuspuiston 
aluetta erityisesti aidatun Maunulan uurnaleh-
don kohdalla, jossa sijaitsevat myös ulkoilurei-
tit sekä Maunulanpuron arvokas pienvesi. Yleis-
kaavan rakentamisen toteutuessa Keskuspuis-
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ton luonnonmukainen metsäympäristö ja eko-
loginen yhteys kaventuvat, mikä hankaloittaa 
eläimistön pohjois–eteläsuuntaista liikkumista.

Maunulan maja on alueen ulkoilun tukikoh-
ta kahviloineen ja saunoineen. Sieltä alkavat 
kuntoilureitit ja ladut sekä vuonna 2014 avattu 
Maunulan luontopolku, jonka teemana on luon-
non kiertokulku. Alueen länsireunalla on laajat 
niittyalueet ja tilapäisesti käytettävä lumen vas-
taanottopaikka. Hieman tästä pohjoiseen sijait-
sevat palstaviljelyalueet ja ulkomaisten puula-
jien puistomaiset alueet, joilla kasvaa mm. si-
perianlehtikuusta. Kapeimmillaan Keskuspuis-
ton luonnonmetsät ovat alueen pohjoisosassa, 
jossa on aidattu Maunulan uurnalehdon hauta-
usmaa. Kunnostettu arvokas pienvesibiotoop-
pi Haaganpuro ympäröivine lehtoineen sijait-
see Maunulan uurnalehdon ja lehtikuusimet-
sän välissä. 

Maisemakuva on metsäinen ja sulkeutunut. 
Ainoastaan alueen lounaisosassa on avoimia 
niittyalueita ja puistomaisia puoliavoimia ulkoi-
lualueita. Metsäalueilla vallitsevat lehdot ja leh-
tomaiset kangasmetsät. Osa alueista on ollut 
viime vuosisadan puolella vielä pitkään peltoina 
ja sittemmin metsitetty tai luontaisesti umpeen 
kasvaneet. Tästä syystä metsäalueiden puus-
ton ikä on laajoilla alueilla melko nuorta, kes-
kimäärin 20–40-vuotista. Metsät ovat pääosin 
lehtipuuston vallitsemia sekametsiä. Eri-ikäiset 
kuuset kuuluvat myös puustoon, paikoin vallit-
sevana puulajina. Mänty, hieskoivu, rauduskoi-
vu ja haapa ovat myös runsaita. Lehtikuusta on 
istutettu laajalla alueella alueen pohjoisosaan 
entiselle peltomaalle.

Maunulan majan pohjoispuolella on ollut ai-
kaisemmin ampumarata, minkä seurauksena 
alueen maaperässä on paikoin lyijyä. Maaperän 
tilasta tullaan tekemään tarkempi ympäristö-
selvitys mahdollisten jatkotoimenpiteiden sel-
vittämiseksi. Siihen asti on ulkoilualueella ole-
villa maastotauluilla kehotettu välttämään mar-
jojen ja sienten keräämistä. 

Maunulan metsässä on luonnonsuojelulain 
nojalla rauhoitetut pähkinäpensaslehdot (ase-
makaavassa S-1). Niiden alueella saa suorittaa 
toimenpiteitä, jotka ovat tarpeen suojeluarvon 
palauttamiseksi tai säilyttämiseksi. Maunulan 
rinne- ja purolehdot ovat kasvillisuudeltaan ar-
vokkaita kohteita (I lk). Samaisella alueen itä-

reunalla sijaitsee Maunulan lähteikköalue (I lk). 
Maunulanmetsässä esiintyy useita liito-oravan 
ydinalueita, arvokkaita kääpäalueita (I lk) sekä 
arvokkaita metsäalueita (I–II lk). Koko alue on 
linnustollisesti arvokasta (III lk). 

Kehittämiskohteet 
ja maisemanhoidon tavoitteet
Maiseman reunavyöhykkeiden kehittämisen 
yhteydessä tulee maiseman porttikohtia ke-
hittää. Porttikohtien näkymiä avarretaan siten, 
että ne jäsentyvät nykyistä paremmin maise-
massa. Opastuksen ja viitoituksen kehittämi-
nen näissä kohdin tulee myös suunnitella jat-
kossa. Näistä haastavin on pohjoinen portti-
kohta, jonka maisemasuunnittelussa tulee eri-
tyisesti huomioida ulkoiluyhteyden lisäksi Mau-
nulanpuron luontoarvot ja eläimistön liikkumi-
seen tarpeet. Uusi maisemanhoidollisesti ke-
hitettävä porttikohta muodostuu Pohjois-Pa-
silan uuden asuinalueen kohdalle. Maunulan 
metsän kautta myös itä–länsisuunnassa kul-
kevat ympärivuotisesti käytettävät ulkoilureit-
tiyhteydet lähiympäristöineen muodostuvat 
tulevaisuudessa alueen käyttöpaineen kasva-
essa nykyistä tärkeämmiksi, mistä syystä nii-
den lähimaiseman hoidosta ja turvallisuudes-
ta tulee huolehtia. Hoitotoimenpiteet tulee to-
teuttaa siten, että alueen metsän tuntu säilyy.

Luonnonhoidon tavoitteet 
ja toimenpidetarpeet
Tavoitteena on ylläpitää Maunulan metsän ul-
koilualueiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä se-
kä kehittää niitä kestävinä myös tulevaisuudes-
sa. Tämä on tärkeää, koska alueen ulkoilukäyt-
tö tulee lisääntymään yleiskaavan toteutues-
sa. Metsäinen ekologinen yhteys tulee kaven-
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tumaan rakentamisen myötä erityisesti Mau-
nulan uurnalehdon kohdalla. Rakennettavien 
alueiden reunavyöhykkeiden metsien kestä-
vyyden ja uuteen tilanteeseen sopeutumisen 
parantamiseksi niitä tulee hoitaa ennen ra-
kentamisen aloittamista, jolloin voidaan vält-
tää tuulen ja auringon paahteen aiheuttamaa 
puuston kuolemista ja puiden kaatumisriskiä. 
Yleiskaavan rakentamisen aluerajaus tarken-
tuu maankäytön jatkosuunnittelussa, jolloin 
porttikohtien maisemallinen kehittäminen ja 
viheralueiden hoitotoimenpiteet voidaan suun-
nitella tarkemmin ja toteuttaa hyvissä ajoin en-
nen rakentamisen aloittamista. Mikäli yleiskaa-
va muuttuu eikä rakentamista Keskuspuiston 
länsireunaan osoiteta, hoidetaan näitä aluei-
ta edelleen ulkoilualueina.

Ulkoilumetsien hoitotoimien tavoitteena on 
ylläpitää ulkoiluympäristön turvallisuutta ja 
kehittää puustoon eri-ikäisrakenteisuutta se-
kä uudistaa niitä vaiheittain. Maisemanhoidol-
lisena tavoitteena on säilyttää alueen metsäi-
nen ja pääosin sulkeutunut luonne. Tämä turvaa 
ulkoiluympäristössä metsän tunnun säilymisen 
alueen ulkoilukäytön kasvaessa. Ulkoilumetsi-
en hoidossa tulee huomioida alueen luontoar-
vot, mm. arvokkaalla kääpäalueella jolla, kuten 
muillakin hoidon piirissä olevilla metsäalueilla, 
jätetään lahopuuta luonnonhoidon työohjeiden 
mukaisesti, mikä saamalla lisää luonnon moni-
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muotoisuutta. Asemakaavan luo-alueiden luon-
toarvot tulee ottaa huomioon luonnonhoidos-
sa. Liito-oravan ydinalueet ja metsäiset yhtey-
det tulee huomioida hoitotoimenpiteissä kap-
paleen 3.3.1. mukaisesti.

Alueen metsäluonnon arvokohteet turvataan 
hoidon piirissä olevien ulkoilumetsien luon-
nonhoidon toimenpiteiden yhteydessä. Alueen 
arvokkaimmat luontokohteet, joihin kuuluvat 
alueen arvokkaat lehdot, on rajattu arvomet-
siksi (C5). 

Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen hallintokuntien kanssa.

Hämeenlinnan väylän reunavyöhykkeen luon-
nonhoitotarpeet tarkennetaan seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa kun yleiskaavan toteu-
tusohjelma tarkentuu.
11 Maunulan majan ympäristön nuoremmis-

sa peltomaalle kasvaneissa puistomai-
sissa sekametsissä on harvennustarvet-
ta. Runsaasti käytetyn ulkoilureitistön lä-
himetsissä on tarvetta aloitaa heiken-
tyneen vanhemman puuston vaiheittai-
nen uudistaminen. Lumen välivarastointi-
alueen niittyä tulee hoitaa säännöllisesti 
vuosittain.

12 Maunulan metsäalueella on ulkoilureit-
tien lähiympäristön huonokuntoisten pui-
den ja puuryhmien poistotarvetta sekä 
harvennustarvetta. Osalla aluetta on tar-
vetta myös pienipiirteiseen heikentyneen 
puuston uudistamiseen. Tavoitteena on 
ylläpitää runsaassa ulkoilukäytössä ole-
van ulkoiluympäristön turvallisuutta se-
kä edistää puuston elinvoimaisuutta ja 
vaiheittaista uudistumista luonnon moni-
muotoisuusarvot huomioiden.

13 Rajametsäntien, Männikkötien ja Koivik-
kotien rajaamalla metsäalueella olevat 
luonnon hoidon toimenpidetarpeet koh-
distuvat ulkoilureittien ja katujen reuna-
vyöhykkeille. Tarvetta on lähinnä pieni-
piirteiseen metsän uudistamiseen sekä 
puuston harventamiseen.

14 Maunulanmetsän luoteiskulmassa ole-
vassa lehtikuusikossa sekä muilla istute-
tuilla puistomaisilla lehtimetsäalueilla on 
harvennustarve. Maisemaniittyjä tulee 
niittää säännöllisesti.

15 Entiselle peltomaalle kasvaneessa leh-
tipuusekametsässä on harvennustarve 
osalla aluetta.

3.6.4 Pirkkolan metsä

Alueen nykytila
Pirkkolan metsäalue on Keskuspuiston keskei-
sintä ulkoilualuetta, jota käytetään runsaasti ym-
pärivuotisesti. Ulkoilumetsät ovat olleet metsän-
hoidon piirissä edellisinä suunnitelmakausina 
eli niissä on tehty hoitotoimenpiteitä. Pirkko-
lan ulkoilu-ja liikuntapuisto kenttineen ja hallei-
neen muodostaa melkein puolet alueen maan-
käytöstä. Alue on merkitty asemakaavaan VU-
merkinnällä.  Metsäalueilla risteilee tiheä ulkoi-
lu- ja kuntoilureittiverkosto. Alueen runsas ul-
koilukäyttö näkyy maaston kuluneisuutena. Kal-
lioisella metsäalueella on I maailmansodan ai-
kaisia linnoitusrakennelmia, kallioon louhittuja 
juoksuhautoja ja bunkkereita. Nämä asemakaa-
vassa sm-merkinnällä varustetut historialliset 
kohteet ovat muinaismuistolain nojalla suojel-
tuja. Niiden päälle on kasvanut puustoa. Suu-
rin osa alueesta on osoitettu asemakaavassa 
retkeily- ja ulkoilualueeksi (VR). Luonnon mo-
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nimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeät alu-
eet on varustettu asemakaavassa merkinnäl-
lä ”luo”. Näillä alueilla metsien elinvoimaisuut-
ta ja luonnon monimuotoisuutta ylläpitävät ja 
parantavat toimet ovat asemakaavan mukaan 
sallittuja.

Uuden yleiskaavan rakentamiseen varattu 
alue sijoittuu Hämeenlinnanväylän reunaan ka-
ventaen metsäistä aluetta Pirkkolan uimahallin 
ja pysäköintialueen kohdalla. Tämä vaikeuttaa 
metsäalueen toimivuutta ekologisena yhteyte-
nä pohjoisesta etelään. Lisäksi se kaventaa ul-
koiluympäristön metsän tuntua tuoden raken-
tamisvyöhykkeen lähelle runsaasti käytettyjä 
kuntoilu- ja ulkoilureittejä.

Pirkkolan metsäalue on suurimmaksi osin 
tuoretta mäntyvaltaista kangasmetsää. Kalli-
oisia alueita on runsaasti. Paikoin painanteis-
sa on rehevämpiä kasvupaikkoja kuusi-rau-
duskoivu-sekametsineen. Sotavuosina tehty-
jen polttopuuhakkuiden eli ns. hätähakkuiden 
takia alueen metsät on istutettu 1940-luvun lo-
pussa. Tästä syystä puuston ikä on keskimää-
rin 60–80 vuotta.  

Karumman kallioisen metsäalueen länsireu-
nassa on kaksi rehevämpää arvokasta kasvilli-
suuskohdetta (II lk), jotka ovat lehtoa. Alueella 
on liito-oravan ydinalueita, arvokkaita metsä-
alueita (I–III lk) ja lisäksi koko metsäalue on lin-
nustollisesti arvokasta (III lk).

Kehittämiskohteet 
ja maisemanhoidon tavoitteet
Maisemanhoidollisena tavoitteena on koros-
taa Keskuspuiston porttikohtien lähiympäris-
töä luonnonhoidon keinoin. Reittien risteyskoh-
tien näkymiä avarretaan siten, että porttikoh-
dat jäsentyvät nykyistä paremmin maisemassa. 
Opastuksen ja viitoituksen kehittäminen näissä 
kohdissa parantaa myös porttikohtien orientoi-
tumista, mikä tulee ottaa huomioon jatkosuun-
nittelussa tehtävään ulkoilureitistön kehittä-
missuunnitelmaan. Ulkoiluympäristössä tulee 
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säilyttää metsän tuntu ja kehittää puuston eri-
ikäisrakenteisuutta. Tämä tavoite korostuu ui-
mahallin ja pysäköintikentän länsipuolella, jos-
sa metsäalue tulee kaventumaan yleiskaavan 
rakentamisen myötä.

Metsien hoitoa on tavoitteena jatkaa edellis-
ten suunnitelmakausien periaatteiden mukai-
sesti tälläkin suunnitelmakaudella. Ulkoilumet-
sien hoitotoimien tavoitteena on ylläpitää ulkoi-
luympäristön turvallisuutta ja kehittää puus-
toon eri-ikäisrakenteisuutta sekä uudistaa nii-
tä vaiheittain. Kallioalueella olevat I maailman-
sodan aikaiset linnoitusrakennelmat tulee ot-
taa luonnonhoitotoimenpiteissä huomioon mu-
seoviraston ohjeiden mukaan siten, että ne ei-
vät vaurioidu.

Yleiskaavan rakentamisen aluerajaus tar-
kentuu maankäytön jatkosuunnittelussa, jol-
loin uuden maiseman reunavyöhykkeen maise-
mallinen kehittäminen ja hoitotoimenpiteet voi-
daan suunnitella tarkemmin. Metsän reunavyö-
hykettä valmentavat hoitotoimet tulee toteut-
taa hyvissä ajoin ennen rakentamisen aloitta-
mista. Mikäli yleiskaava muuttuu eikä raken-
tamista Keskuspuiston länsireunaan osoiteta, 
hoidetaan näitä alueita edelleen ulkoilualueina.

Luonnonhoidon tavoitteet 
ja toimenpidetarpeet
Tavoitteena on ylläpitää Pirkkolan metsäalueen 
runsaan ulkoilukäytön turvallisuutta ja viihtyi-
syyttä. Jo nyt hyvin runsas ulkoilukäyttö tulee 
lisääntymään yleiskaavan toteutuessa. Raken-
nettavien alueiden reunavyöhykkeiden metsi-
en kestävyyden ja uuteen tilanteeseen sopeu-
tumisen parantamiseksi niitä tulee hoitaa en-
nen rakentamisen aloittamista, jolloin voidaan 
välttää tuulen ja auringon paahteen aiheutta-
maa puuston kuolemista ja puiden kaatumis-
riskiä. Nämä toimenpiteet ovat tarpeen, mikäli 
yleiskaavan rakentaminen toteutuu. Metsäalu-
eet tulevat tulevaisuudessa joka tapauksessa 
kulumaan lisääntyvän käytön myötä, mikä lisää 
myös niiden hoidon tarvetta.

Alueella olevat luontoarvot tulee ottaa hoi-
totoimenpiteissä huomioon ja turvata metsi-
en luonnon monimuotoisuusarvot mm. jättä-
mällä osa metsäalueista hoidon ulkopuolelle 
kehittymään luonnontilaisina arvometsinä (C5) 
sekä jättämällä hoidettaviin metsiin lahopuu-

ta luonnonhoidon työohjeiden mukaisesti, mi-
kä lisää luonnon monimuotoisuutta. Liito-ora-
van ydinalueet ja metsäiset yhteydet tulee ot-
taa hoitotoimenpiteissä huomioon kappaleen 
3.3.1. mukaisesti.

Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen hallintokuntien kanssa.

Hämeenlinnan väylän reunavyöhykkeen luon-
nonhoitotarpeet tarkennetaan seuraavassa 
suunnitteluvaiheessa kun yleiskaavan toteu-
tusohjelma tarkentuu.
16 Pirkkolan metsäalueella on tarvetta ul-

koilu- ja kuntoilureittien lähiympäristöjen 
puuston harvennukseen ja yksittäisten 
puiden poistoon. Heikentyneimpiä puus-
toryhmiä on tarvetta uudistaa pianialai-
sia latvusaukkoja tehden. Hoitotoimenpi-
teet kohdistuvat alueen etelä- ja pohjois-
osaan. Keskiosan kallioisella mäntymet-
säaueella ei ole hoitotoimenpidetarpei-
ta. Hoitotoimenpiteissä tulee varoa vauri-
oittamasta alueella olevia 1. maailmanso-
dan aikaisia linnoitusrakennelmia. Linnoi-
tusrakennelmien hoitotoimenpiteinä niitä 

Hoitoluokat.
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C1.1 puistometsä

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C3 suojametsä

C5 arvometsä

E erityisalue
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tulisi siivota roskista sekä poistaa raken-
teita vaurioittavaa puustoa ja vesakkoa. 
Hoitotoimenpiteistä tulee sopia museovi-
raston kanssa.

17 Pirkkolan liikuntapuiston alueen lähimet-
siä hoidetaan pääasiassa puistometsinä. 
Alueen puustossa on harvennustarvetta 
ja pienialaista uudistustarvetta sekä tar-
vetta yksittäisten puiden poistoon ulkoi-
lureittien lähialueilta.

3.6.5 Pakilan metsä

Alueen nykytila
Pakilan ja Maununnevan omakotitaloalueiden 
välinen osa Keskuspuistosta on ulkoilumetsää, 
niittyä, palsta-aluetta ja maisemapeltoa. Nii-
tä on hoidettu ulkoilumetsinä edellisillä suun-
nitelmakausilla. Suurimmaksi osaksi alue on 
asemakaavan mukaista retkeily- ja ulkoilualu-
etta (VR). Alueen kautta kulkevat ulkoilureitit 
etelästä pohjoiseen. Tärkeitä ovat myös ulkoi-
lun poikittaiset yhteydet, joista neljä on ympä-
rivuotisesti ylläpidettäviä. Niiden kytkeytymi-
nen katujen jalankulkuverkkoon on visuaalises-
ti heikosti ohjautuva. Porttikohdat eli sisääntu-
lot Keskuspuistoon eivät erotu, vaan reitit al-
kavat monessa kohtaa kirjaimellisesti ”puskas-
ta”. Reitit ovat runsaassa käytössä ja myös nii-

den välisillä metsäalueilla liikutaan paljon, mi-
kä näkyy maaston kuluneisuutena. Metsäalu-
eella on I maailmansodan aikaisia linnoitusra-
kennelmia, jotka ovat muinaismuistolain nojal-
la rauhoitettuja. Alueen lounaiskulma on yleis-
kaava mukaista rakentamisaluetta. Se sijoit-
tuu nykyisen lumen varastointialueen kohdalle. 

Lehtomainen ja tuore kangasmetsä ovat met-
sien yleisimmät kasvupaikat. Luonnonsuojelu-
alueeksi perustettavassa alueen pohjoisosas-
sa on lehtokorpea ja lehtoa. Puusto on yleises-
ti kuusivaltaista ja keskimäärin 80–90-vuotis-
ta sekametsää. Sekametsien puustossa on eri-
ikäisrakenteisuutta eli eri-ikäisistä ja eri puula-
jista koostuvaa metsää. Tämä on aikaisemman 
metsien hoidon tulosta, jossa eri-ikäisrakentei-
suutta on kehitetty hoidon keinoin sekä metsi-
köitä hoidon ulkopuolelle jättämällä.

Alueen pohjoisosassa, jonne myös luontoarvot 
keskittyvät, on Helsingin luonnonsuojeluohjel-
man 2015–2024 mukainen uusi Pakilanmetsän 
luonnonsuojelualue. Sen hoitotavoitteet määri-
tellään erikseen laadittavassa hoito- ja käyttö-
suunnitelmassa. Paloheinän huipun eteläpuo-
len lehto- ja korpialue on kasvillisuudeltaan ar-
vokasta (I lk). Se on myös arvokas metsäkohde 
(II lk). Saman alueen metsät ovat myös arvokas-
ta kääpäaluetta (I lk) ja alueella on linnustoarvo-
ja (III lk) sekä liito-oravan ydinalueita.

Toimenpidetarpeet.

58 Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018–2032



Kehittämiskohteet 
ja maisemanhoidon tavoitteet
Maisemanhoidollisena tavoitteena on säilyttää 
metsäisten alueiden peitteisyys ja metsän tun-
tu. Niitty- ja palsta-alueiden reunavyöhykkei-
den maisemaa hoidetaan ulkoilureittien koh-
dilla puoliavoimina ja osin sulkeutuneina. Elon-
niittyjen ja palsta-alueen kohdalla olevat ulkoi-
lureiteiltä avautuvat niittynäkymät tulee säilyt-
tää. Niittyalueet tulee pitää avoimina säännöl-
lisellä hoidolla.

Yleiskaavan mukaisen rakentamisalueen reu-
navyöhykkeen aluerajaus lumen vastaanotto-
alueen reunalla tarkentuu maankäytön jatko-
suunnittelussa. Tällöin voidaan puustoa valmen-
tavat hoitotoimenpiteet suunnitella tarkemmin 
ja toteuttaa hyvissä ajoin ennen rakentamisen 
aloittamista.

Luonnonhoidon tavoitteet 
ja toimenpidetarpeet
Pakilan metsän ulkoilumetsien hoitotoimen-
piteiden tavoite on ulkoiluympäristön turval-
lisuus ja viihtyisyys. Ulkoilukäyttö tulee tässä-
kin Keskuspuiston osassa lisääntymään tule-
vaisuudessa, mikä lisää hoidon tarvetta. Hoi-
totoimenpiteet keskitetään ulkoilureittien ja 
-alueiden ympäristöön. Reittien risteysalueet 
ja liittymäkohdat katuverkkoon tulisi ottaa ny-
kyistä enemmän esiin maiseman- ja puuston-
hoidon avulla. 

Ulkoilumetsien kehittämistavoitteena on pa-
rantaa niiden eri-ikäisrakennetta ja kestävyyt-
tä. Tämä tarkoittaa puuston pienipiirteistä hoi-
toa ja vaiheittaista uudistamista niin, että sa-
malla myös niiden ulkoilu-, maisema-, luonnon 
monimuotoisuusarvot turvataan. Metsäalueil-

Avoin maisematila, 

pelto

Avoin maisematila, 

niitty, palstaviljelyalue

Avoin maisematila, lumen 
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la olevat I maailmansodan aikaiset linnoitusra-
kennelmat otetaan luonnonhoitotoimenpiteis-
sä huomioon museoviraston ohjeiden mukaan 
siten, että ne eivät vaurioidu. Luonnon moni-
muotoisuutta turvataan jättämällä hoidetta-
viin metsiin lahopuuta ja tiheikköjä eläimistön 
suojapaikoiksi luonnonhoidon työohjeiden mu-
kaisesti. Lahopuun jättäminen hoitotoimenpi-
teiden yhteydessä turvaa metsien lahopuu-
jatkumoa ja lisää samalla metsäluonnon mo-
nimuotoisuutta.

Alueella olevat liito-oravan ydinalueet ja met-
säiset yhteydet tulee ottaa huomioon luonnon-
hoitotoimenpiteiden yhteydessä kappaleessa 
3.3.1 esitettyjen ohjeiden mukaisesti.

Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen  hallintokuntien kanssa.

Lumen vastaanottopaikan reunavyöhyke-
puuston luonnonhoitotarpeet tarkennetaan 
seuraavassa suunnitteluvaiheessa kun yleis-
kaavan toteutusohjelma tarkentuu.
18 Maununnevan metsäalueen toimenpide-

tarpeet kohdistuvat tonttien reunojen ja 
ulkoilureittien lähiympäristön puustoon. 
Tavoitteena on paikoin uudistaa metsää 
luontaisesti yksittäisiä puita poistaen ja 
pienpuustoa harventaen. Keskiosan kalli-
oisella mäntymetsäaueella ei ole hoitotoi-
menpidetarpeita. 

19 Elonniityn niittyjä tulee niittää säännölli-
sesti kerran kesässä siten, että niittojä-
tettä ei kerätä.

20 Pakilan metsäalueella on tavoitteena luo-
da edellytyksiä luontaiselle uudistumisel-
le kuusikkoa sopivista kohdista harventa-

Luonnonsuojeluojelman 2015-2024 alue

Hoitoluokat
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E erityisalue
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en. Alueella on paikoin myös nuorempia 
tiheäkasvuisia metsiköitä, joissa on har-
vennustarvetta. Ulkoilureittien lähiympä-
ristössä on tarvetta yksittäisten heiken-
tyneiden puiden poistoon. Hoitotoimenpi-
teissä tulee varoa alueella olevia 1. maail-
mansodan aikaisia linnoitusrakennelmia.

21 Maununpeltoa hoidetaan maisemapelto-
na vuosittaisen viljelysuunnitelman mu-
kaisesti. Pellon reunassa kulkevalta ul-
koilureitiltä avautuvia näkymiä pidetään 
avoimena säännöllisellä pienpuuston 
harvennuksella. Myös pellon kautta kul-
kevan reitin pientareita hoidetaan, että 
näkymät säilyvät.

3.6.6 Paloheinän ja Haltialan metsä

Alueen nykytila
Paloheinän ja Haltialan metsä muodostavat Hel-
singin laajimman yhtenäisen metsäalueen. Pää-
osaa alueen metsistä on kehitetty ja hoidettu 
ulkoilualueina edellisten vuosikymmenten aika-
na. Alueella on sekä hoidettua ulkoilumetsää et-
tä hoidon ulkopuolelle jätettyä ennallistettavaa 
metsää. Lisäksi alueen pohjoisosassa on useita 
luonnonsuojelulailla suojeltuja metsäisiä aluei-
ta. Asemakaavassa alue on suurimmaksi osin 
retkeily- ja ulkoilualuetta (VR). 

Paloheinä on Keskuspuiston pohjoisosan ul-
koilun keskus ja tärkeä Keskuspuiston portti-
kohta. Paloheinän maja palvelee ulkoilijoita ym-
pärivuotisesti. Majan vieressä ovat laajat pysä-
köintialueet ja hyvät joukkoliikenneyhteydet. Ma-
jan vierestä alkavat ulkoilupalvelut kuten ulkoilu-
reitit, valaistut pulkkamäet, kuntoradat ja ladut. 
Myös jäähalli sijaitsee aivan puiston reunassa. 
Paloheinägolfin harjoittelu- ja kenttäalue sijoit-
tuu alueen itäreunan avoimeen maisematilaan. 
Metsäalueet ulkoilu- ja kuntoilureittien välissä 
ovat ulkoilumetsää, jossa liikutaan myös reit-
tien ulkopuolella, mikä näkyy kuluneisuutena. 

Alueelle perustetaan uusi laaja Paloheinän–
Haltialan metsäalue -niminen luonnonsuojelu-
alue Helsingin uuden luonnonsuojeluohjelman 
2015–2024 mukaisesti. Rakennusvirasto aloitti 
Haltialan korpialueen ennallistamisen edellisel-
lä luonnonhoidon suunnitelmakaudella raken-
tamalla padot alueen metsäojiin vuonna 2006. 

Samalla myös alueen metsät jätettiin kehitty-
mään luonnontilaisiksi. Toimenpiteet ovat hi-
taasti palauttaneet alueen suoluontoa. Ennal-
listetun alueen läpi on rakennettu luontopolku, 
jonka kohdeopasteissa esitellään suoluonnon 
ennallistamista. Uudelle luonnonsuojelualueel-
le laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jonka 
mukaan sitä hoidetaan.  

Keskuspuiston pohjoisreuna rajautuu Van-
taanjokeen, joka kuuluu Natura 2000 -aluei-
siin. Joenrannat rinnelehtoineen Haltialan ti-
lalta aina Pitkäkoskelle asti ovat luonnonsuo-
jelualueita. Myös Niskalan arboretum on osit-
tain luonnonsuojelualuetta.

Haltialan metsäalue on aktiivisessa ulkoilu-
käytössä ja siellä risteilee ulkoilureittejä sekä 
talvella latuverkosto. Pitkäkosken luonnonsuo-
jelualueen reunassa on suosittu niittyalue. Pit-
käkosken majalta lähtee historiallisesti tärkeä, 
aikoinaan Helsingin pitäjän kirkolle asti johta-
nut Kuninkaantammentie, joka kulkee metsän 
ja pellon reunavyöhykkeellä. Tältä ulkoilureitil-
tä avautuu hieno näkymä avoimeen kulttuuri-
maisemaan. Pitkäkosken länsireunan metsäs-
sä on laaja koira-aitaus. 

Paloheinän majan pohjoispuoleinen mäkialue 
on mäntyvaltaista mustikka- ja puolukkatyypin 
kangasmetsää. Tästä itään olevat metsät sen 
sijaan ovat reheviä lehtoja, lehtomaisia kangas-
metsiä ja lehtokorpea. Alueen metsät ovat seka-
metsiä, joissa on runsaasti kuusta sekapuuna. 
Myös rauduskoivua ja haapaa on metsissä pal-
jon. Metsät ovat Paloheinän alueella, kuten muu-
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allakin Keskuspuistossa, alkaneet hoidon myö-
tä kehittymään eri-ikäisrakenteiseksi. Osa met-
sistä on melko nuoria. Edellisellä hoitokierrok-
sella metsäalueiden hoidossa säästettiin kook-
kaita haapoja, jotka sen jälkeen ovat järeytyneet 
komeiksi ylispuiksi alueen reheviin sekametsiin.

Metsäalueiden kasvupaikat vaihtelevat maas-
tonmuotojen mukaan. Haltiavuoren kallioisella 
alueella on karumpia kangasmetsiä samoin kuin 
sen pohjoispuoleisilla mäillä. Rinteiden metsät 
ovat tuoretta ja lehtomaista kangasmetsää sekä 
alavammilla mailla lehtoa ja lehtokorpea. Pitkä-
kosken luonnonsuojelualueen puusto on järe-
ää kuusikkoa. Myös muissa pohjoisosien met-
sissä kuuset ovat paikoin iäkkäitä ja järeäkas-
vuisia. Niiden kunto on osin alkanut heikentyä 
ja paikoin ne ovat kärsineet myrsky- ja kirjan-
painajatuhoista.

Haltiavuoren–Paloheinän lehto- ja korpilaak-
so on luontotietojärjestelmässä kasvillisuudel-
taan arvokas alue (I lk). Mombergintien lounais-
puolen lehto- ja korpialue (I lk) sekä Paloheinän-
huipun länsipuolen korpi- ja lehtoalue (II lk), jon-
ka puusto on kärsinyt myrskytuhoista kuuluvat 

myös arvokkaisiin luontokohteisiin. Alueella on 
useita liito-oravan ydinalueita. Paloheinän nii-
tyt ovat linnustollisesti arvokasta aluetta (III lk), 
jolla sijaitsee golfkenttä. Alueen pohjoisreuna 
kuuluu laajaan Haltiavuoren linnustollisesti ar-
vokkaaseen alueeseen (I lk).

Pitkäkosken rinnelehtojen ja Vantaanjoen-
törmän luonnonsuojelualueita hoidetaan eril-
listen hoito- ja käyttösuunnitelmien mukaises-
ti. Vantaanjoen rantavyöhyke on arvokasta le-
pakkoaluetta, johon kuuluu myös Pitkäkosken 
vesilaitoksen eteläisin allas (II lk). Luonnonsuo-
jeluohjelman aluerajaukseen sisältyy kasvilli-
suudeltaan arvokas Haltialan pohjoinen lehto-
alue (I lk) ja Haltiavuoren itä- ja kaakkoispuoli-
nen metsäalue, missä on arvokasta kääpälajis-
toa (I lk). Alueella on myös joitakin arvokkaita 
metsäkohteita (I–III). Alueelta löytyy pieni enti-
nen kalkkilouhos ja kalkkikallio (II–III lk). 

Kehittämiskohteet 
ja maisemanhoidon tavoitteet
Maisemanhoidossa on tärkeä kehittää avoin-
ten peltomaisema-alueiden ja metsäalueiden 
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reunavyöhykkeitä. Tavoitteena on näkymien pi-
täminen avoimina ulkoilureiteiltä samalla kun 
puustoa hoidetaan ryhmittäin monipuolise-
na maiseman reunapuustona. Osaa puustoi-
sesta reunavyöhykkeestä kehitetään sulkeu-
tuneena. Tavoitteena on väljentää puustoa ja 
parantaa ulkoilureittien lähiympäristöjen nä-
kyvyyttä. Näkymät Paloheinän täyttömäkien 
laelta on avattu puuston harvennuksilla syk-
syn 2016 aikana ja ne tulee jatkossakin pi-
tää avoimina. 

Paloheinän majan pihapiiri lähiympäristöi-
neen on tärkeä Keskuspuiston kehitettävä mai-
semallinen porttikohta. Sen lähiympäristön 
puuston ja muun kasvillisuuden hoitoon tulee 
kiinnittää erityistä huomiota samoin kuin reit-
tien opastuksen ja ohjautuvuuden suunnitte-
luun. Keskuspuiston muut kehitettävät portti-
kohdat sijoittuvat ulkoilureittien keskeisiin mai-
seman reunavyöhykkeellä oleviin kohtiin mm. 
Pitkäkosken majalla ja Maununnevan ulkoilu-
reittien risteyskohdassa alueen länsireunalla. 
Tärkeä porttikohta, tai oikeammin ulkoilureit-
tien risteys, sijaitsee Paloheinän majan poh-
joispuoleisella kallioisella mäellä. Sieltä avau-
tuu hyvä näkymä länteen täyttömäelle, jota tu-
lee pitää puoliavoimena edelleen. Paikka kai-
paa ulkoilukäyttöä ohjaavaa karttaa ja viitoi-
tusta Keskuspuiston eri alueille, mm. uudel-
le luonnonsuojelualueelle. Opastus ja viitoi-
tus tulee suunnitella jakosuunnittelussa teh-
tävässä Keskuspuiston ulkoilureittien kehit-
tämissuunnitelmassa. 

Pitkäkosken eteläpuoleisten ulkoilumetsi-
en hoidon tavoitteena on ylläpitää aktiiviseen 
ulkoiluun käytettävien alueiden turvallisuut-
ta ja kehittää alueen maisema-arvoja Kunin-
kaantammentiehen rajautuvissa sekametsis-
sä. Kuninkaantammentien ulkoilureitin ja pel-
lon väliseltä vyöhykkeellä on tarpeellista yllä-
pitää ja avata uusia avoimia näkymiä kulttuu-
rimaisemaan. 

Yleiskaavassa osoitettu tärkeä Kuninkaan-
tammentien ulkoilureittiyhteys tulisi muuttaa 
ympärivuotiseksi. Tämä mahdollistaisi lumi-
seen aikaan alueen ulkoilukäyttömahdollisuu-
den kävelijöille ja pyöräilijöille muuten latujen 
täyttämällä Paloheinä–Haltialan alueella. Tä-
tä asiaa on syytä tutkia ulkoilureittien jatko-
suunnittelussa.

Luonnonhoidon tavoitteet 
ja toimenpidetarpeet
Paloheinän ja Haltialan ulkoilumetsien käyttö 
on runsasta, mistä syystä tavoitteena on yllä-
pitää niiden turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Luon-
nonhoitotoimenpiteet kohdistetaan ulkoilumet-
säalueille (C2.1) ja ulkoilureittien varsille. Hoi-
don tavoitteena on kehittää ulkoiluun varattuja 
alueita vetovoimaisina ja ulkoilukäyttöä kestä-
vinä, jolloin ne toimivat vetovoimaisina kohtei-
na ja keskittävät kuluttavaa käyttöä pois Hal-
tiala metsäalueen keskellä sijaitsevalta ympä-
ristöltään herkältä uudelta Paloheinän – Halti-
alan metsäalueen luonnonsuojelualueelta. Ku-
ninkaantammen asuinalue ja Kuninkaantammen 
lammen ympäristö uimapaikkoineen ja saunoi-
neen liittyy Keskuspuiston ulkoilualueeseen, mi-
kä lisää pohjoisen Keskuspuiston vetovoimaa 
ulkoilualueena. Paloheinän majan pohjoispuo-
lella on seikkailupuisto (E), jossa liikutaan puus-
ta toiseen vaijereilla.

Alueen metsäluonnon arvokohteet ja moni-
muotoisuus turvataan hoidon piirissä olevien 
ulkoilumetsien luonnonhoidon toimenpiteiden 
yhteydessä. Lahopuun jättäminen hoitotoimen-
piteiden yhteydessä maastoon turvaa metsien 
lahopuujatkumoa ja samalla lisää metsäluon-
non monimuotoisuutta. Luonnonhoidon toi-
menpiteissä tulee ottaa huomioon alueen eläi-
mistö kuten liito-oravan ydinalueet kappalees-
sa 3.3.1 esitetyn ohjeen mukaisesti. Tärkeät le-
pakkoalueet tulee ottaa huomioon ulkoilureit-
tien valaistusta suunniteltaessa.Pihtakuusi on 
paikoin levittäytynyt Haltialan metsään, ja sitä 
tulee jatkossakin poistaa luontoon kuulumat-
tomana vieraslajina.

Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-
nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen hallintokuntien kanssa.
22 Paloheinän ulkoilualueen mäen reuna-

metsät ovat rauduskoivikoita ja männi-
köitä. Hoitotoimenpidetarpeena on mä-
en rinteiden varttuneiden puustojen har-
vennus. Alueen pohjoisosan laaja-alai-
nen ja tiheäkasvuinen varttunut taimik-
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ko ja nuori puusto ovat myös harvennuk-
sen tarpeessa. Paloheinän majalta läh-
tevien ulkoilureittien varsien puustoa on 
tarpeen hoitaa yksittäisiä heikentyneitä 
puita poistaen ja kevyesti harventaen. Ta-

voitteena on ylläpitää turvallista ja viihtyi-
sää ulkoiluympäristöä sekä edistää puus-
ton elinvoimaisuutta tällä keskeisellä ul-
koilun painopistealueella.  Mäkialueen 
avoimia rinteitä hoidetaan erillisen liikun-
ta-alueen hoitosuunnitelman mukaisesti.

23 Alueen eteläosan laaja-alainen varttu-
nut taimikko ja nuori puusto ovat harven-
nustarpeessa. Myös osa vanhemmista 
alueen puista on heikentynyt niin, että ne 
olisi tarpeellista kaataa. Muualla alueen 
metsissä on tarvetta ulkoilureittien lähi-
ympäristöjen puuston harvennukseen ja 
yksittäisten puiden poistoon. 

24 Koira-aitauksen kasvillisuutta ja puustoa 
hoidetaan säännöllisesti niin, että alueen 
käytettävyys ja turvallisuus säilyvät. Ai-
tauksen pohjoispuoleisen ulkoilumetsän 
puusto on osin heikentynyttä. Alueen ul-
koilukäytön turvallisuuden ylläpitämisek-
si on tarve aloittaa paikoitellen puuston 
vaiheittainen uudistaminen luontaises-
ti. Vantaanjoen varren niittyaluetta hoide-
taan säännöllisesti vuosittain.

25 Haltialan pohjoisosan ulkoilualueen 
puuston hoitotoimenpidetarpeet keskit-
tyvät ulkoilureittien lähiympäristön huo-

Luonnonsuojelualue

Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 alue

Hoitoluokat

A3 käyttö- ja suojaviheralue

B1 maisemapelto

B2 käyttöniitty

B3 maisemaniitty ja laidunalue

B4 avoin alue ja näkymä

B5 arvoniitty

C1.1 puistometsä

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C5 arvometsä

E erityisalue

Paloheinä - Haltiala

Hoitoluokat.

Toimenpidetarpeet.
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nokuntoisten puiden ja puuryhmien pois-
toon. Tavoitteena on ylläpitää turvallista 
ulkoiluympäristöä sekä edistää puuston 
elinvoimaisuutta. Kauempana reiteistä si-
jaitsevilla metsäalueilla ei ole toimenpi-
detarvetta. Näkymiä Kuninkaantammen-
tieltä avoimeen peltomaisemaan tulee pi-
tää avoimina säännöllisellä pienpuuston 
harvennuksella. Maisemapeltoja hoide-
taan vuosittain viljelysuunnitelman mu-
kaisesti.

26 Haltialan aarnialueen pohjoispuoleisella 
metsäalueella on tarvetta kaataa Kunin-
kaantammentien reunavyöhykkeellä ole-
via heikentyneitä puita ja harventaa ti-
heimpiä puustoryhmiä mm. alueella ole-
via punatammia suosien. Puuston har-
vennustarve on myös Niskalan arboretu-
min eteläpuolella olevien ulkoilureittien 
lähiympäristössä. Tavoitteena on ylläpi-
tää reittien käyttöturvallisuutta sekä reit-
tien lähimaisemaa. Kauempana reiteistä 
sijaitsevilla metsäalueilla ei ole toimenpi-
detarvetta. Näkymiä Kuninkaantammen-
tieltä avoimeen peltomaisemaan tulee pi-
tää avoimina säännöllisellä pienpuuston 
harvennuksella. Maisemapeltoja hoide-
taan vuosittain viljelysuunnitelman mu-
kaisesti.

3.6.7 Haltialan kulttuurimaisema-alue

Alueen nykytila
Haltialan kulttuurimaisema-alue on edustava 
kokonaisuus uusmaalaista maanviljelymaise-
maa, jota reunustaa toisaalla Vantaanjoki ja 
toisaalla Keskuspuiston metsät. Asemakaa-
vassa avoimet maisemapellot ja laidunalueet 
ovat erityisalueita virkistystä ja maanviljelys-
tä varten (E). Torpparinmäen pohjoisreuna on 
lähivirkistysaluetta (VL). Uudessa yleiskaavas-
sa on osoitettu rakentamista Torpparinmäen 
pohjoisreunaan Haltialan peltoalueelle. Tämä 
kaventaisi valtakunnallisesti arvokasta mai-
sema-aluetta.

Haltialan tila on monen ulkoilijan ja perhei-
den suosima kohde, jossa pääsee tutustumaan 
kaupungin ylläpitämän maatilan elämään ja käy-
mään kahvila- ravintolassakin. Talvella Haltialan 

pelloilla risteilee laaja latuverkosto. Alueella riit-
tää kävijöitä ympärivuotisesti. Niskalan metsä-
alueet ovat lehtomaista kangasmetsää tai leh-
toa. Asemakaavassa ne ovat retkeily- ja ulkoi-
lualuetta (VR), joka on ohjeellisesti varattu ar-
boretumia varten (arb). Niiden puusto on mo-
nimuotoista sekametsää. Niskalan arboretum 
on Jakob Kavaleffin reilut 100 vuotta sitten pe-
rustama ja sitä on kunnostettu viime vuosien 
aikana. Niskalan arboretumissa kasvaa satoja 
ulkomaisia puu- ja pensaslajeja. Vantaanjoen 
kosket Ruutinkoskella ja peltomaisemat ovat 
maisemiltaan erityisen hienoja. 

Kehittämiskohteet 
ja maisemanhoidon tavoitteet
Haltiala–Niskala-alueen maisemanhoidon ja 
ulkoilupalvelujen kokonaisvaltainen kehittä-
minen olisi tarpeellista, koska aluetta on tä-
hän asti kunnostettu vain pieninä palasina ei-
kä kokonaisuutena. Pakila–Tuomarinkylän alue-
suunnitelmassa (2018) esitetään kehittämis-
suunnitelman laatimista, mikä olisi myös Kes-
kuspuiston aluekokonaisuuden puolesta kan-
natettavaa.

Haltialan maisemapeltoja ja laidunalueita hoi-
detaan vuosittaisen viljely- ja hoitosuunnitelmi-
en mukaisesti. Peltoalueiden ojien pientareita 
sekä niillä kulkevien ulkoilureittien pientarei-
ta hoidetaan säännöllisesti. Ojien kunnostuk-
sen yhteydessä joudutaan poistamaan ojan-
varsipuustoa. 

Maisemanhoidossa ovat tärkeitä peltoalu-
eiden ja ulkoilureittien reunavyöhykkeet. Nä-
kymät ulkoilureiteiltä avoimeen kulttuurimai-
semaan tulee pitää avoimina säännöllisellä 
reunapuuston ja raittien piennarkasvillisuu-
den hoidolla. Osa avoimiin pelto-ja niittyaluei-
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siin rajautuvista reunavyöhykepuustoista säi-
lytetään monikerroksisina ja puustoltaan sul-
keutuneina. 

Niittyalueita ja riistapeltoa hoidetaan säännöl-
lisesti vuosittain. Erityisen tärkeitä ovat alueen 
arvoniityt mm. Kellarinmäessä, joita hoidetaan 
erillisen hoitosuunnitelman mukaisesti. Maise-
mallisesti arvokkaille kartanoalueille, Haltialan 
tilan ja Niskalan tilan pihapiireille on laadittu 
myös erilliset hoitosuunnitelmat. Myös Niska-
lan arboretumia hoidetaan ja kehitetään erilli-
sen hoitosuunnitelman mukaan.

Haltialan tilalle ja sieltä edelleen Niskalaan 
kulkevien teiden ja ojien pientareita tulee rai-
vata ja niittää säännöllisesti, että avoimet nä-
kymät ympäröivään peltomaisemaan säilyvät. 
Vastaavasti tulee niittää myös Haltialan pelto-
alueilla ja niiden reunoilla kulkevien ulkoilureit-
tien ja ojien pientareet.

Vantaanjoen varren näkymät kaipaavat osit-
tain avaamista. Reheväkasvuisia lehtipuusto-
ryhmiä ja pensaikkoja tulee harventaa sään-
nöllisesti ryhmittäin. Tällöin voidaan saavut-
taa sekä maisemalliset tavoitteet että linnus-
ton suojapaikkojen säilyttämistavoitteet. Jo-
kivarren hoidosta on laadittu rakennusviras-

tossa erillinen suunnitelma (Rakennusvirasto 
2005), josta saa yksityiskohtaisempia ohjeita 
maisemanhoitoon.

Haltialan portin infopiste tilalle vievän tien var-
ressa kaipaa peruskunnostusta ja maiseman-
hoitotoimenpiteitä. Potmäen alueelta on pois-
tettu pilaantuneita maa-aineksia, mistä syystä 
metsäsaarekkeen keskiosa on avoin. Sille voi-
daan suunnitella uusia istutuksia tai kehittää sil-
le erilaisia ulkoilupalveluja. Viereisen peltoalu-
een keskellä oleva puistomainen tammisaare-
ke liittyy läheisen golfkentän maisemaan ja si-
tä hoidetaan erillisen suunnitelman mukaisesti.

Luonnonhoidon tavoitteet 
ja toimenpidetarpeet
Haltialan ja Niskalan alueen luonnon- ja mai-
semanhoidossa korostuu alueen luonto- ja 
maisema-arvojen säilyttäminen ja kehittä-
minen. Monet kulttuuriympäristön arvokkaat 
biotoopit vaativat säilyäkseen säännöllistä 
hoitoa. Näitä kohteita ovat mm. jalopuuval-
taiset metsiköt sekä arvokkaat niittyalueet. 
Maisemanhoidolliset toimenpiteet kohdiste-
taan maiseman reunavyöhykkeille, Vantaan-
joen varteen ja ulkoilureittien lähiympäristöi-

Avoin maisematila, pelto, 

laidun

Avoin maisematila, 

golfkenttä

Avoin maisematila, 

jokialue

Suljettu maisematila, metsä

Kehitettävä 

porttikohta

Kehittämiskohteet Haltialan 

kulttuurimaisema-alue

Ulkoilureitti (punainen viiva), katu 

(ruskea viiva),

suunnittelualueen raja (keltainen 

katkoviiva)

Puoliavoin maisematila, 

rantaniitty

Kehitettävä maiseman 

reunavyöhyke; puoliavoin, 

sulkeutunut , ryhmittäinen

Kehitettävä  

ympärivuotinen 

ulkoilureittiyhteys

Toiminnallinen 

painopistealue; Haltialan 

tila, Niskalan arboretum, 

golf

Tärkeä 

ympärivuotinen 

ulkoilureittiyhteys

Lä
H

D
E

: H
S

Y 
JA

 H
E

LS
IN

G
IN

, E
S

P
O

O
N

, V
A

N
TA

A
N

 K
A

U
P

U
N

G
IT

, K
IR

K
K

O
N

U
M

M
E

N
 K

U
N

TA
: S

E
U

D
U

LL
IN

E
N

 
M

A
A

N
P

E
IT

E
A

IN
E

IS
TO

 2
0

1
6

66 Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018–2032



hin. Eri puulajien lahopuuta jätetään alueelle 
luonnon monimuotoisuutta lisäämään. Met-
säympäristöön jätetään myös sopiviin koh-
tiin tiheikköjä alueen eläimistön ja linnuston 
suoja- ja pesimispaikoiksi. Liito-oravan ydin-
alueet otetaan huomion kappaleen 3.3.1 oh-
jeiden mukaisesti.

Alueelta löytyy monta arvokasta luontokoh-
detta kuten Vantaanjoen varrella olevat Ruu-
tinkosken lehto ja Vantaanjoen törmä, jotka 
ovat edustavia luonnonsuojelualueita. Myös 
Niskalan arboretum on osittain luonnonsuo-
jelualuetta. Luonnonsuojelualueita hoidetaan 
erillisten hoito- ja käyttösuunnitelmien mu-
kaan. Vantaanjoen vesialue on Natura-aluet-
ta. Löytyypä alueelta myös rauhoitettu luon-
nonvarainen kynäjalavaryhmäkin. Ruutinkos-
ken lehdon luonnonsuojelualueella on arvo-
kas matelija- ja sammakkoeläinalue (III lk), jo-
ka sijoittuu vanhojen savenottopaikkojen (III 
lk) kohdalla oleville lammille. Alueella on liito-
oravan ydinalueita. Peltoalueella oleva Näsi-
noja ja Tuomarinkylänoja ovat arvokkaita pien-
vesiä. Niskalan pellot ovat linnustollisesti ar-
vokkaita (I lk). Metsäalueilla on myös muuta-
ma arvokas metsäkohde (I–III).

Luonnonhoidon toimenpidetarpeet
Yksityiskohtaisempi luonnon- ja maisemanhoi-
tosuunnitelma kuviotasolla tehdään yleissuun-

nitelman tavoitteiden mukaisesti. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovai-
kutteisesti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin 
toimialojen hallintokuntien kanssa.
26 Niskalan arboretumin eteläpuolella ole-

vien ulkoilureittien lähiympäristössä on 
tarvetta kaataa ulkoilureittien reunavyö-
hykkeellä olevia heikentyneitä puita ja 
harventaa tiheimpiä puustoryhmiä. Ta-
voitteena on ylläpitää reittien käyttötur-
vallisuutta sekä reittien lähimaisemaa. 
Erityisesti hoitotoimenpiteillä on tarve 
parantaa alueen puustossa olevien jalo-
puiden kasvuolosuhteita, esimerkiksi is-
tutettujen punatammien kohdalla alueen 
länsilaidassa. Kauempana reiteistä sijait-
sevilla metsäalueilla ei ole toimenpide-
tarvetta. Näkymiä avoimeen peltomaise-
maan tulee pitää avoimina säännöllisellä 
pienpuuston harvennuksella. Maisema-
peltoja hoidetaan vuosittain viljelysuunni-
telman mukaisesti.

27 Haltialan tilan ympäristöä hoidetaan ar-
vokkaana kulttuurimaisemakohteena 
erillisen suunnitelman mukaisesti. Kella-
rinmäen arvoniityille B5 on laadittu  eril-
linen hoitosuunnitelma, jonka avulla yllä-

Luonnonsuojelualue

Luonnonsuojeluohjelman 2015-2024 alue

Hoitoluokat

B1 maisemapelto

B3 maisemaniitty ja laidunalue

B4 avoin alue ja näkymä

B5 arvoniitty

C1.2 lähivirkistysmetsä

C2.1 ulkoilumetsä

C5 arvometsä

E erityisalue

Haltialan kulttuurimaisema-alue

Hoitoluokat.
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pidetään harvinaista niittylajistoa. Maise-
mapeltoja hoidetaan vuosittain viljelysun-
nitelman mukaisesti.

28 Haltialan laajoja maisemapeltoalueita 
ja laidunalueita hoidetaan säännöllise-
si erillisen hoitosuunnitelman mukaises-
ti. Ulkoilureittien pientareita tulee niittää 
säännöllisesti vuosittain, etteivät näky-
mät avoimeen viljelymaisemaan umpeu-
du. Toimenpide ylläpitää ja monipuolistaa 
myös pientareilla kasvavaa niittykasvilli-
suutta. Metsäsaarekkeiden puustoa on 
tarpeellista hoitaa varovaisin yksittäisten 
puiden poistoin siten, että reunavuöhyk-
keen monikerroksellisuus ja -lajisuus säi-
lyvät. Vantaanjoen ja ulkoulureitin välinen  
lehtipuustoinen vyöhyke on linnustolli-
sesti ja maisemallisesti arvokasta aluet-
ta, jolle on laadittu erillinen yksityiskoh-
tainen hoitosuunnitelma. Sen mukaisesti 
ylläpidetään valituista kohdista näkymiä 
joelle muun kasvillisuuden säilyessä luon-
nonmukaisena ja monikerroksisena lehti-
pensaikkona ja -puustona.

Toimenpidetarpeet.
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4 Jatkosuunnittelutarpeet 
 ja toteuttamisohjema

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat
Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon
yleissuunnitelma 2018–2032 on laadittu vuon-
na 2015 esillä olleen suunnitelmaluonnoksen
ja siitä saadun asukas- ja sidosryhmäpalaut-
teen pohjalta. Yleissuunnitelman tavoitteiden

mukaiset luonnon- ja maisemanhoitosuunni-
telmat kymmenvuotiskausiksi laaditaan Kes-
kuspuiston osa-alueille (Laakson ja Ruskea-
suon metsä, Pasilan metsä jne.). Nämä kuvio-
kohtaiset toteutustason luonnon- ja maiseman-
hoitosuunnitelmat tehdään vuorovaikutteises-
ti asukkaiden, järjestöjen ja Helsingin toimi-
alojen hallintokuntien kanssa. Suunnitelmien
laadinnan alkamisesta tiedotetaan asukkaita
ja sidosryhmiä, jotka voivat osallistua suun-
nittelun vuorovaikutustilaisuuksiin sekä kom-
mentoida suunnitelmia. Suunnitelma-aineistot
teemakarttoineen, suunnitelmaselostuksineen
ja luonnonhoitotoimenpiteitä kuvaavine kuvio-
tietoineen tulevat nähtäville kaupungin netti-
sivuille. Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitel-
mat hyväksyy maankäyttöjohtaja. Luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmien luonnonhoidon 
töiden toteutus ohjelmoidaan ja tilataan 
vuosittain Kaupunkiympäristön toimialan
Rakennukset ja yleiset alueet -palvelun toimes-
ta. 

Keskuspuiston ulkoilureittien
kehittämissuunnitelma
Luonnonhoidon yleissuunnittelun aikana on
noussut esiin tarve kehittää Keskuspuiston ul-
koilureitistöä, sen opastusta ja viitoitusta sekä
lisätä levähdyspenkkejä reittien varsille. Tästä
syystä käynnistetään Kaupunkiympäristön toi-
mialalla vuonna 2018 Keskuspuiston ulkoilu-
reittien kehittämishanke, jossa em. ulkoilupal-
velut suunnitellaan.

Keskuspuiston ulkoilureittien opastuksen
ja viitoituksen puutteet ovat tulleet esille
Keskuspuistossa tehdyssä
käyttäjätutkimuksessa 2007–2009 sekä
suunnitelman laadinnan aikana saadussa
asukaspalautteessa. Samat puutteet ovat
tulleet esille myös Haltialanmetsän
luonnonsuojelualueen hoito- ja
käyttösuunnitelman sekä Pakila–Tuo-
marinylän aluesuunnitelman laadinnan yhtey-
dessä. Esimerkiksi talvisin kävelyyn tarkoitet-
tuja ulkoilureittejä kaivataan Paloheinän–
Haltialan–Niskalan alueelle. Ulkoilureittien
kehittämissuunnitelma tullaan laatimaan
vuorovaikutteisesti asukkaiden ja
sidosryhmien kanssa.

Yleiskaavassa esitetyn baanaverkon sijoit-
tuminen tulee ratkaista ulkoilureittien kehittä-
missuunnitelman yhteydessä.

Hyvää lähtötietoa ulkoilureittien kehittämi-
seen sekä opastuksen ja viitoituksen suunnitte-
luun saadaan Helsingin yliopistossa laaditusta
Keskuspuiston ulkoilukäyttötutkimuksesta (Kor-
pilo, Virtanen, Saukkonen, Lehvävirta 2017).

Muut suunnitelmat
Haltialan ja Niskalan kulttuurimaisema-alueelle
tulisi laatia erillinen hoito- ja 
kehittämissuunnitelma, mitä esitetään myös 
Pakila–Tuomarinkylän 2018–2027 
aluesuunnitelman jatkosuunnittelukohteena. 
Alueen kokonaisvaltainen kehittäminen olisi 
tarpeellista, koska aluetta on tähän asti 
kunnostettu vain pieninä palasina eikä ko-
konaisuutena. Tämä olisi myös Keskuspuiston
aluekokonaisuuden puolesta kannatettavaa.
Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon
yleissuunnitelma 2018-2032 voi toimia
Helsingin kansallisen kaupunkipuiston hoito-
ja käyttösuunnitelman osana mikäli puisto
päätetään perustaa.
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Kohde ja tunnus Kohteen nimi Arvoluokka Pinta-ala

Luonnonsuojelualueet (5)      

4 Pitkäkosken rinnelehdot   4,72

5 Haltialan aarnialue   23,02

6 Niskalan arboretum   2,26

9 Ruutinkosken lehto   8,64

51 Vantaanjoentörmä   3,06

Natura-alueet (1)      

FI0100104 Vantaanjoki   0

Suojellut luontotyypit (1)      

3 Maunulan pähkinäpensaslehto   1,71

Luonnonmuistomerkit (1)      

3 Kynäjalavaryhmä, Haltiala   0
Luonnonsuojeluohjelman 
alueet (2)      

LSO01 Paloheinän - Haltialan metsäalue   138,24

LSO02 Pakilanmetsä   24,65

Arvokkaat kasvikohteet (20)      

33/90 Lähteikkö Pohjois-Pasilan ja Etelä-Haagan välillä I 1,55

30/90 Maunulan rinne- ja purolehdot I 9,48

44/90 Lääkärinkadun tervaleppäinen lehto I 0,97

14/92 Mombergintien lounaispuolen lehto- ja korpialue I 10,62

10/93 Vantaanjoen ahde Pitkäkosken ja Ruutinkosken välillä I 6,98

7/93 Paloheinän huipun luoteispuolen korpilaakso I 1,99

9/93 Haltiavuoren–Paloheinän lehto- ja korpilaaksojakso I 18,24

48/91 Paloheinän huipun eteläpuolen lehto- ja korpialue I 7,47

8/93 Haltialan pohjoinen lehtoalue I 28,26

10/92 Pitkäkosken niittykumpare II 0,23

35/90 Purolaakso Ilmalasta länteen II 1,16

39/90 Länsi-Pasilan länsipuolinen laakso II 4,05

86/90 Pirkkolan urheilupuiston länsireuna II 1,59

12/93 Tulvalammikko Haltialan tilan luona II 0,36

11/93 Kellarimäen kedot II 0,51

47/91 Paloheinän huipun länsipuolen korpi- ja lehtoalue II 1,64

50/91 Pirkkolan urheilupuiston lehtoalue II 2,02

Liite 1  Keskuspuiston LTJ-kohteet (3.2.2017), 
  Helsingin ympäristökeskus
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5/98 Ilmalan korpi II 0,27

34/90 Kivihaan itäpuolen kalliosuo III 0,72

38/90 Ilmalan eteläpuoli III 0,09

Arvokkaat lintukohteet (23)      

075/99 Pitkäkosken aarni- ja koskialue I 6,09

074/99 Haltiavuoren metsäalue I 253,35

076/99 Haltialan aarnialue I 22,39

080/99 Niskalan pellot I 206,86

081/99 Ruutinkoski I 8,36

044/99 Keskuspuisto S (Ruskeasuo–Länsi-Pasila–Aurora) II 99,4

073/99 Pitkäkosken vedenpuhdistamon altaat II 8,93

077/99 Niskalan luoteiskulman metsä II 16,36

082/99 Haltialan tila II 6,02

058/99 Kivihaan metsä S III 9,76

060/99 Kivihaan viljelypalstat III 3,48

061/99 Kivihaan metsä N III 36,75

114/99 Maununnevan itäpellot III 15,62

115/99 Maununneva N (Keskuspuisto) III 40,15

113/99 Maununneva S (Keskuspuisto) III 18,96

112/99 Pirkkolan urheilupuiston metsä III 42,41

327/99 Kuninkaantammenpuisto III 11,65

078/99 Niskalan arboretum II 4,08

079/99 Paloheinän niityt III 28,03

083/99 Vantaanjokivarsi, Laamannintie III 3,92

109/99 Maunulanpuiston itäosa (Keskuspuisto) III 21,69

108/99 Maunulanpuisto (Keskuspuisto) III 57,64

31/2010 Pitkäkosken–Ruutinkosken väli III 11,17

Tärkeät lepakkoalueet (1)      

42/03 Pitkäkoski–Ruutinkoski–Niskala II 69,23

Arvokkaat geologiset kohteet (9)      

22-203 Siirtolohkare, Maunulanpuisto 1 0,01

11-034 Kalkkikallio (louhos), Haltiavuori 2 0,07

22-204 Siirtolohkare, Pitkäkoskenniitty 2 0

25-003 Vanha savenottopaikka, Ruutinkoski 3 0,36

23-002 Turvekerrostuma, Länsi-Pasila 3 4,08

15-002 Vanha kalkkilouhos, Haltiavuori 3 0,05

11-031 Kalkkipitoinen kallio, Pitkäkoski 3 0,05

11-033 Kalkkipitoinen kallio, Haltiavuori 3 1,29

11-032 Kalkkipitoinen kallio, Pitkäkoskenniitty 3 0,01
Tärkeät matelija- ja 
sammakkoeläinkohteet (1)      

1/07 Ruutinkoski III 4,14

Kääpäkohteet (11)      

13 Paloheinän eteläpuoliset metsät I 27,23

12 Maunulanpuiston metsät I 22,21

20 Haltialan kaakkoisosan lehtoalue I 12,42

22 Haltiavuoren itä- ja kaakkoispuoleinen metsä I 19,36

33 Haltialan aarnialue I 23,02

32 Pitkäkosken luonnonsuojelualue I 4,27
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34 Paloheinän lehto- ja korpilaakso I 24,48

35 Haltialan pohjoinen lehtoalue I 50,94

11 Ilmalan länsipuolen metsä I 3,77

10 Laakson metsä II 21,35

21 Haltialan aarnialueen lounaispuolinen metsä II 21,7

Metsäkohteet (6)      

M30/16_r Keskuspuisto 1, Ruskeasuo ja Länsi-Pasila   35,43

M23/16_r Keskuspuisto 2, Kivihaka ja Maunulanpuisto   59,98

M25/16_r Keskuspuisto 3, Pirkkola ja Maununneva   54,38

M24/11 Keskuspuisto 4, Paloheinä ja Haltiala   104,65

M45/13 Pitkäkoski   3,07

M51/13 Lääkärinkadun tervaleppäinen lehto   1,49

Liito-oravan ydinalueet (26)      

3 liito-oravan ydinalue    

5 liito-oravan ydinalue    

6 liito-oravan ydinalue    

10 liito-oravan ydinalue    

11 liito-oravan ydinalue    

12 liito-oravan ydinalue    

23 liito-oravan ydinalue    

24 liito-oravan ydinalue    

25 liito-oravan ydinalue    

26 liito-oravan ydinalue    

27 liito-oravan ydinalue    

28 liito-oravan ydinalue    

30 liito-oravan ydinalue    

31 liito-oravan ydinalue    

32 liito-oravan ydinalue    

33 liito-oravan ydinalue    

34 liito-oravan ydinalue    

35 liito-oravan ydinalue    

36 liito-oravan ydinalue    

37 liito-oravan ydinalue    

38 liito-oravan ydinalue    

39 liito-oravan ydinalue    

40 liito-oravan ydinalue    

41 liito-oravan ydinalue    

42 liito-oravan ydinalue    

43 liito-oravan ydinalue    

Purot (2)      

P30 Haaganpuro   0

P36 Näsinoja-Tuomarinkylänoja   0

Lammet (1)      

LAM27 Haltialan lampi   0,18

Lähteet (5)      

1 Ilmalan lähde 3 0,16

2 Pohjois-Pasilan lähde 2 0,33

3 Kivihaan lähde 1 0,49
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6 Maunulan lähteikköalue 1 4,15

50 Metsälän lähde   0
Huleveden varassa olevat 
luonto- ja virkistysarvot (4)      

15 Maunulan uurnalehto   4,10

16 Maununneva Kehä I   0,90

18 Paloheinän golfkenttä   7,90

23 Keskuspuisto Haltiala   0,57

Purojen kunnostuskohdat (5)      

P30 Haaganpuro: Viljelypalstat    

P30 Haaganpuro: Kivihaka    

P30 Haaganpuro: Uurnalehto    

P30 Haaganpuro: Maunulanpuro    

P30 Haaganpuro: Pirkkola P-alue    

Perinnemaisemia (4)      

HKR 01 Keskuspuiston pieni keto   0,23

HKR 06 Pitkäkosken keto   0,25

2 Pitkäkosken keto M 0,29

8 Kellarinmäen keto P- 0,06
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Liite 2  Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon
  yleissuunnitelma 2018–2032

  Vuorovaikutusraportti  19.11.2016

1 Johdanto

2 Asukastilaisuudet, karttakysely netissä ja maastokysely
 2.1 Asukastilaisuudet
 2.2 Saadut asukaspalautteet asukastilaisuudessa
 2.3 Suunnitelmaluonnoksesta karttakysely netissä
 2.4 Maastokyselyn tulokset

3 Virastot ja laitokset
 3.1 Projektikokous hallintokunnille
 3.2 Luonnonhoidon työryhmä
 3.3 Kaupunkisuunnitteluvirasto
 3.4 Ympäristökeskus
 3.5 Helsingin yliopisto

4 Järjestöt ja muut sidosryhmät
 4.1 Suomen latu ry ja Helsingin latu ry
 4.2 Luontojärjestöt Tringa ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ry
 4.3 Pasilan palstaviljelijät ry
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Sisältö
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Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon
yleissuunnitelma 2018–2032 on laadittu vuo-
rovaikutteisesti asukkaiden, hallintokuntien ja
järjestöjen kanssa. Vuorovaikutusraporttiin on
koottu vuonna 2015 esillä olleesta suunnitel-
maluonnoksesta saatu asukas- ja sidosryhmä-
palaute tiivistetysti.

Asukas- ja sidosryhmäpalautetta koottiin jär-
jestämällä syksyn 2015 aikana asukas- ja si-
dosryhmäkokouksia sekä tekemällä 1.10.2015
valmistuneesta suunnitelmaluonnoksesta ky-
selyt internetissä ”Kerro kartalla” -ohjelmalla

1 Johdanto

ja maastossa. Edellä mainituista tilaisuuksista
ja kyselyistä saatiin 13 kirjallista 
kommenttia, 110 nettikyselyn 
karttakommenttia ja 391 täytettyä 
maastokyselyn vastauslomaketta. Vuo-
rovaikutusraportissa esitetään kooste 1.10.–
15.11.2015 kaupungin nettisivuilla esillä ollees-
ta suunnitelmaluonnoksesta saaduista kom-
menteista.

Vuorovaikutusraporttiin on koottu lisäksi
suunnitelmaluonnoksesta (1.10.2015) muil-
ta hallintokunnilta sekä asukasjärjestöiltä saa-
tu palaute.
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2.1 Asukastilaisuudet
Suunnitelmaluonnosta esiteltiin ja siitä keskus-
teltiin kahdessa asukastilaisuudessa, joista toi-
nen pidettiin Pakilan yläasteella 6.10.2015 ja toi-
nen Kampissa Laiturin yhteistilassa 8.10.2015. 
Pakilan tilaisuudessa oli paikalla 28 ja Laituris-
sa 9 asukasta. Suunnittelusta ja asukastilai-
suuksista tiedotettiin 29.9.2015 kaikkiin Kes-
kuspuistoon rajautuvien postinumeroalueiden 
kotitalouksiin jaetuilla asukaskorteilla (24 954 
kpl). Samassa kortissa oli linkki kaupungin net-
tisivuilla olleeseen suunnitelma-aineistoon. Asu-
kastilaisuuksien aluksi osallistujilla oli mahdol-
lisuus osallistua suunnitelmanäyttelyyn ja tava-
ta suunnittelijoita. Suunnitelmaluonnosta esi-
teltiin tilaisuuksien aikana. Keskustelussa esiin 
tulleet kommentit koottiin muistioon.

Keskustelussa nousi esille kysymyksiä ja kom-
mentteja itse suunnitelmaluonnoksesta ja sii-
nä esitettävistä toimenpiteistä. Tämän lisäksi 
tilaisuudessa keskusteltiin Keskuspuiston ul-
koilureiteistä ja ulkoilukäytöstä yleisemminkin. 

Seuraavassa on keskeisimpiä tilaisuuksis-
sa esitettyjä asukaskommentteja luonnonhoi-
dosta. Kommentit koottiin ja ne on otettu huo-
mioon suunnitelman jatkotyöstämisessä muun 
saadun palautteen ohella.
n Keskuspuiston alueen todettiin olevan hoi-

tamatonta ja risukkoista. 
n Keskuspuiston länsireunan maalinnoitus-

laitteiden esiin nostamista ja siistimistä 
toivottiin.

n Keskuspuiston hoitamattomuudesta ol-
tiin myös toista mieltä. Hoitamattomuuden 
todettiin olevan osa luonnon monimuotoi-
suutta. Hoitamattomista alueista tulisi tie-

dottaa esim. kylteillä miksi alue on arvokas 
hoitamattomana (arvometsä, aarnimetsä).

n Keskuspuiston reunassa todettiin olevan 
paikoin rottaongelmia.

n Lepolantien leikkipuiston ympäristön hoi-
don puutteellisuuden todettiin vaikuttavan 
osaltaan alueen lasten ja nuorten turvalli-
suuteen.

n Lepolantien päässä on vaarallinen risteys, 
jossa on näkyvyysongelma.

n Metsäharvennusten pelättiin aiheuttavan 
tuulenkaatoja.

n Vanhan ampumaradan alueen maaperän 
kunnostuksesta kysyttiin.

n Suunnitelmaluonnoksessa esitettyjen toi-
menpiteiden aloittamista toivottiin ja ajan-
kohtaa kysyttiin.

Asukasilloissa kommentoitiin myös Keskus-
puiston ulkoilukäyttöä, reittejä ja ulkoilupal-
veluita.
n Keskuspuiston opastusta ja viitoitusta toi-

votiin parannettavan.
n Pirkkolan urheilupuiston alueen ulkoilurei-

teillä ajelevien mopojen ja mopoautojen to-
dettiin vaarantavan ulkoilijoiden, erityises-
ti lasten turvallisuutta. Toivottiin, että mo-
poille voitaisi osoittaa luvallinen turvallinen 
reitti puiston poikki.

n Pirkkolan alueella todettiin olevan liian vä-
hän kävelyreittejä talvella. Tästä kerrottiin 
aiheutuvan riitoja kävelijöiden ja hiihtäjien 
välillä.

n Talvella ylläpidettävät ulkoilureitit toivot-
tiin viitoitettavan ja merkittävän selkeästi 
maastoon.

2 Asukastilaisuudet, karttakysely 
 netissä ja maastokysely
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n Runsastunut ja vauhdikas pyöräily koettiin 
turvallisuusongelmana.

n Maastopyöräilyn aiheuttama metsän poh-
jan kuluminen huolestutti.

n Vanhemmalle väelle toivottiin reittien var-
sille enemmän penkkejä tai maahan jätet-
tyjä runkoja levähtämistä varten.

n Talvikunnossapidettävien ulkoilureittien 
hoito sai kiitosta.

2.2 Saadut asukaspalautteet 
asukastilaisuudessa

Asukastilaisuuksissa Pakilan yläasteella 
6.10.2015 ja Kampissa Laiturin yhteistilassa 
8.10.2015. asukkailla oli mahdollisuus jättää 
kirjallista palautetta suunnitelmaluonnoksesta. 

6.10.2015 saatu asukaspalaute koski Pirk-
kolan metsää:

”Kehä I:n ja Alkutien välinen ulkoilutie on 
niin synkkä ja isojen puiden reunustama, 
että aurinko ei pääse koskaan keväällä 
paistamaan. Se on usein jäässä vielä tou-
kokuun lopulla, koska tuuli ja aurinko ei-
vät pääse tietä sulattamaan. Puiden kaa-
to reitin varrelta olisi erityisen tärkeää 
reitin käyttömukavuuden takia. 

Lepolantien päässä olevan aktiivises-
ti käytetyn leikkipuiston ympärillä olevat 
puut ovat huonokuntoisia ja leikkipuiston 
ympäristöön soveltumattomia. Puisto on 
aivan varjossa. Lasten leikkipaikan tur-
vallisuuden ja käyttökelpoisuuden takia 
olisi ensiarvoisen tärkeää kaataa puiston 
ympäriltä isot puut. Toimenpide tulee to-
teuttaa kiireellisesti! Tämä lisäisi huomat-
tavasti puiston käyttöastetta ja viihtyi-
syyttä. Puiston ympäristössä on laajem-
minkin lahonneita puita mm. kuusia. Vuo-
sien 2005–2015 välillä puistoon on kaa-
tunut 4 puuta.

Kehä I:n varrella puiden kaatoa voi vä-
hentää, koska puut vähentävät liikenteen 
aiheuttamaa meteliä lenkkipolulla. Koko 
Pirkkolanmetsän alueella tulisi kiinnittää 
huomiota liikuntareittien avaamiseen, jot-
ta lenkkipolut ovat turvalisempia (esim. 
myrsky). Näkyväisyyden lisääntyessä rei-

tiltä turvallisuuden tunne lisääntyy. Toi-
menpide tulisi toteuttaa kiireellisesti, kos-
ka alueella on tuhansia käyttäjiä päivit-
täin. ”(asukas Länsi-Pakilasta)

22.10.2015 Torpparinmäen asukkaan kom-
mentti Keskuspuistosta (lähinnä Haltialan pel-
lot ja metsät):

”Keskuspuiston metsäalueet ovat olleet 
jo pitkään ilman hoitoa. Sen näkee met-
sässä ulkoillessa. Kävelyteiden varsilla 
on paljon vaarallisia pystyyn kuolleita iso-
ja puita, jotka hirvittävät tuulisella sääl-
lä. Myös konkeloita on edelleen paljon Ta-
panin myrskyn (2011) jäljiltä. Aina aika 
ajoin niitä tipahtelee alas rytinällä. Met-
sissä liikkuu suuri määrä ihmisiä ympäri 
vuoden, päivittäin ja melkein ympäri vuo-
rokauden. Metsäalue on sekä monen eri 
lajin harrastajan käytössä, mutta myös 
monen eri päiväkodin säännöllinen met-
säretken kohde. Siksi metsässä tulisi nä-
mä vaaran paikat korjata ensi tilassa, 
etenkin kävelyteiden varsilta, mutta myös 
metsäpoluilta. Tuulisella säällä en itse us-
kalla metsään mennäkään, vaan kuljen 
mieluummin tuulessa pellolla.

Metsänhoidollisesti jatkuva kasvatus so-
pii virkistysmetsään hyvin, mutta näin 
hoitamattomaan metsäalueeseen tulisi 
tehdä myös pieniä aukkoja, jotta eri-ikäis-
ranteista metsää alueelle saadaan.

Suunnitelmat laajentaa aarnimetsän suo-
jelualuetta melkein koko pohjoisen Kes-
kuspuiston metsän alueelle voi olla uh-
ka virkistyskäytölle. Se on alueen asuk-
kaiden paljon käyttämää lähimetsää, jo-
ten kaikenlainen ulkoilu siellä tulisi sallia 
(maastopyöräily, koiranulkoilutus, sienes-
tys jne.). Muita vastaavia metsäalueita ei 
Helsingissä ole, joten tämä pitäisi olla ih-
misten käytössä vapaasti. Nykyinen suo-
jelutaso alueella on aivan riittävä.

Espoon metsänhoitajan kommentti: Esi-
merkiksi Espoon Träskändan metsä-
alue on luonnonsuojelualue, mutta samal-
la asukkaiden runsaassa käytössä. Tä-
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mä onkin osoittautunut hankalaksi pai-
kaksi hoitaa metsää virkistyskäyttöön so-
veltuvana. Sekin on turvaton paikka eten-
kin tuulisella säällä. Kirjanpaina on tu-
honnut kuusia, ja tuulella, saatikka myr-
kyissä, kaatuu aina puita. Alue onkin uu-
distunut luontaisesti, mutta onko se kovin 
turvallista? Voisitte käydä siellä tutustu-
massa teidän ympäristökeskuksen väen 
kanssa ennen kuin Keskuspuiston suoje-
lusta päätetään. Etenkin luonnonhoidon 
toteutus on tuolla todella haasteellista ja 
asukkailta tulee myös paljon palautetta 
alueen hoitamattomuudesta.”
(asukas Torpparinmäestä)

2.3 Suunnitelmaluonnoksesta 
karttakysely netissä

Asukkailla oli mahdollisuus antaa palautet-
ta Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoi-
don yleissuunnitelman luonnoksesta kartta-
kyselyssä ”Kerro kartalla” -palvelussa, ajalla 
1.10.–15.11.2015. Kyselyn kautta pääsi tutus-
tumaan suunnitelma-aineistoon. Suunnitelma-
luonnoksesta saatiin 110 nettikyselyn kartta-
kommenttia.

Kyselystä tiedotettiin 29.9.2015 kaikkiin Kes-
kuspuistoon rajautuvien postinumeroalueiden 
kotitalouksiin jaetuilla asukaskorteilla (24 954 
kpl). Kyselystä tiedotettiin myös kaikille raken-
nusviraston sidosryhmille lähetetyllä tiedotteel-
la sekä Helsingin kaupungin ja rakennusviras-
ton uutisoinnissa kaupungin nettisivuilla. Ky-
selystä ja siihen osallistumismahdollisuudes-
ta tiedotettiin lisäksi Keskuspuistossa maas-
tossa olevien infotaulujen reunassa olevan QR-
koodin kautta syksyn 2015 aikana.

Kysely sisälsi suunnitelma-aineiston raportti-
luonnoksineen. Vastaajilta pyydettiin komment-
teja toimenpide-ehdotuksiin, jotka oli esitetty 
teemakartoilla. Karttakommentteja saatiin yh-
teensä 110 kappaletta, mikä oli yllättävän vähäi-
nen määrä verrattuna mm. muihin aluesuunni-
telma-alueisiin. Kommentteja antaneiden henki-
löiden lukumäärä oli tätä selvästi pienempi, kos-
ka samaa vastaustekstiä tai sen osia oli kopioitu 
useisiin eri kohtiin kartalla. Osa esitetyistä kom-
menteista sai muiden vastaajien kommentoin-
teja ja ne olivat usein ristiriidassa keskenään. 

n Maunulanpuiston harvennus- ja uudistus-
hakkuita vastustettiin useammassa sa-
man kirjoittajan laatimassa karttakommen-
tissa, joissa todettiin, että mitään hakkui-
ta ei tulisi tehdä: ”Puheet metsän elinvoi-
maisuudesta eivät sovellu virkistys- ja luon-
nonmetsiin, sillä ei talousmetsien periaat-
teita pidä soveltaa niihin. Keskuspuiston-
kaan metsät eivät siis ole mitenkään erityi-
sen hoidon tarpeessa. Ainut on reittien lä-
hellä olevien puiden turvallisuus, josta kan-
nattaa huolehtia, mutta sitäkään ei pidä lii-
oitella. Turvallisuuden kannalta on olen-
naisinta pitää metsä riittävän tiheänä, jot-
ta tuuli ei pääse etenemään siellä. Helsin-
gissä on monessa paikassa juuri tehty se 
virhe, että harvennetaan metsiä liikaa, mi-
kä heikentää turvallisuutta. Materiaalissa 
mainittu ”Ikääntyvät ja heikentyvät puut ei-
vät kestä tuulten vaikutusta nuorempien 
tapaan, mistä syystä niiden kaatumisriski 
kasvaa.” on vain puolitotuus, mutta harven-
tamisen aiheuttaman vaaran lisääntyminen 
on virheellisesti jätetty mainitsematta. Mai-
nittu tavoite ”Mänty- tai koivuvaltaista van-
hempaa metsää harvennetaan uudistamis-
vaiheessa hyvin harvapuustoiseksi” ei ole 
laisinkaan perusteltu tavoite, ja se tulee-
kin hylätä. Keskuspuistossa on liikaa reitte-
jä. Joitain niistä tulee sulkea, jotta metsän 
pirstoutuminen vähenee. Valaistustakaan 
ei pidä ainakaan lisätä. Luonnossa tulee ol-
la mahdollisuus kokea luontoa pääsääntöi-
sesti ilman ihmisten tekemiä massiivisia 
rakennelmia. Parempi olisi, kun Keskus-
puistossa kuten muissakin Helsingin met-
sissä tehtäisiin vain minimaalisesti hakkui-
ta, pelkästään muutama yksittäinen puu 
sieltä täältä. Ei mitään aukkoja, ei harven-
nuksia. Vanhojen metsien tulee säilyä sam-
maleisina, eikä pidä heinittää niitä hakkuil-
la, eikä reunavaikutuksella. Liian paljon ul-
koilureittejä pirstoo metsän, ja aiheuttaa 
reunavaikutuksen leviämisen lähes koko 
metsään.

n ”Tässä on sellainen paikka, josta toivon, et-
tä tämä säilytetään luonnonmukaisesti elä-
mään omalla kasvullaan.”

n ”Monimuotoisuutta lisätään parhaiten jät-
tämällä metsät täysin koskemattomiksi ja 
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annetaan vanheta rauhassa. Tämä lisää 
myös niiden virkistysarvoa.”

n ”Keskuspuistossa on liian paljon hoitamat-
tomia rääseiköitä, kuolleita ja henkitoreis-
saan olevia puita ja tiheiköitä jotka eivät ole 
mieluisia ulkoilumaisemia. Enemmän vaih-
telua maisemaan ei pelkästään tukossa 
olevia pöheiköitä”

n ”Olen samaa mieltä että Keskuspuisto on 
kuntalaisille arvokas virkistysalue. Juuri sii-
tä syystä aluetta tuleekin hoitaa, ilmavuut-
ta ja vaihtelevuutta maisemaan. Pienialai-
sia aukeita alueitakin kaivataan. Ei niinkään 
kuolleita puita.”

2.4 Maastokyselyn tulokset
Maastokyselyllä kerättiin tietoa alueen käytöstä 
ja laadusta sekä vastaajien mielipiteistä suun-
nitelmaluonnoksessa (1.10.2015) ehdotettu-
ja luonnonhoitotoimenpiteitä kohtaan. Maas-
tokyselyn tekivät Helsingin yliopiston Taaja-
ma- ja virkistysalueiden metsien hoidon kurs-
sin opiskelijat harjoitustyönä. Maastokysely to-
teutettiin 24.9.–4.10.2015, ja siinä kerättiin yh-
teensä 391 vastauslomaketta, joiden vastauk-
set analysoitiin ja koottiin raportiksi. Seuraavat 
tulokset on otettu suoraan opiskelijoiden laati-
masta raportista.

Johtopäätökset maastokyselyn tuloksista
Helsingin Keskuspuisto on käyttäjilleen erit-
täin tärkeä, erityisesti sen tarjoamien päivit-
täisten ja viikoittaisten ulkoilu- ja kuntoilumah-
dollisuuksien vuoksi. Lisäksi kyselyyn vastan-
neet pitivät Keskuspuiston metsäisyyttä tär-
keänä ja metsiin kohdistettavia hoitotoimen-
piteitä, kuten metsiköiden avaruutta ylläpitäviä 
metsiköiden harvennuksia, yleisesti tarpeelli-
sina. Toisaalta vastanneet toivoivat luonnon-
hoidon toimenpiteiden olevan pienimuotoisia 
ja Keskuspuiston alueen säilyvän pitkälti en-
nallaan. Erityisesti vastaajat painottivat, ettei 
aluetta saisi supistaa eikä Keskuspuistoon tu-
lisi rakentaa enempää. Toisin sanoen Keskus-
puiston metsäisyyttä tulisi vaalia.

Keskuspuiston käytöstä
Aineistossa on sekä arkipäivinä aluetta käyttä-
viä että viikonlopun ulkoilijoita. Iso osa arkipäi-

vinä haastatelluista liikkujista edustaa alueen 
työmatkaliikennettä. Aineisto on luonnollises-
ti pienehkö verrattuna Keskuspuiston alueen 
päivittäisen ja viikoittaiseen käyttäjämäärään. 
Aineistossa eri käyttäjäryhmät olivat suhteelli-
sen tasaisesti edustettuna. Lisäksi vastaukset 
olivat pääsääntöisesti varsin samansuuntaisia 
vastaajien kohdalla, joten tuloksia voidaan yleis-
tää Keskuspuiston alueelle. 

Käyttäjien mielipiteitä Keskuspuistosta
Keskuspuiston alue on erittäin merkityksellinen 
käyttäjilleen, sillä runsaasti yli puolet kyselyyn 
vastanneista pitää Keskuspuiston metsäalu-
eita hyvin tärkeinä, ja lähes kaikki vastanneis-
ta mieltävät alueen vähintään melko tärkeäksi. 
Lisäksi noin puolet vastanneista ulkoilee Kes-
kuspuiston alueella viikoittain. Metsäalueita pi-
tävät merkityksellisinä erityisesti niiden tuntu-
massa asuvat ja myös Keskuspuiston alueella 
usein liikkuvat.

Alueen metsät koetaan turvallisiksi, viihtyisik-
si ja siisteiksi. Osa vastanneista kokee metsät 
hieman tiheiksi, mutta toisaalta niitä pidetään 
myös helppokulkuisina. Alueen metsäisyyttä ja 
ulkoilu- ja kuntoilumahdollisuuksia arvostetaan 
eniten, mutta myös alueen rauhallisuus ja hiljai-
suus oli hyvin arvostettua. Suurin osa vastan-
neista oli tyytyväinen metsäalueiden tilaan, ja 
pieni osa vastanneista ei ollut tyytyväinen tai ei 
osannut sanoa. Lomakkeen lopussa olleeseen 
avoimeen kommenttiosuuteen jätetyt vastaa-
jan näkemykset koskivat esimerkiksi alueen 
opastusta ja muiden liikkujien käyttäytymistä.

”Ei muuteta metsää puistoksi.”
”Avointa puistoa voisi olla enemmänkin, 
tai vaikka viljelypalstoja.”
”Pyöräilijät kävelijöiden tiellä. Hiihtoladut 
tulisi olla erillään kävelyteistä.”
Laakso ja Ruskeasuo

”Metsä saa näyttää metsältä”. 
”Voisi olla enemmänkin hoidettuja aluei-
ta.”
Pasila

”Toivottavasti ei tule liikaa mullistuksia.” 
”Valaistusta ja roskiksia lisää.” 
”Hiihtolatujen ympäristön karsimista, jot-
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ta lumi pääsisi paremmin latupohjille.” 
”Tienviitat ja opasteet paikoin hankalas-
ti seurattavia.”
Maunula

”Metsä säilytettävä metsänä.”
”Pururataa toivottaisiin juoksijoille.” 
”Hiihtäjille ja kävelijöille eri reitit.” 
”Pyöräilijöille ja kävelijöille omat reitit.” 
”Enemmän reittejä, jotka on sallittu koiril-
le ja joissa ei saisi pyöräillä.”
Paloheinä

”Metsä on harvennettu hyvin aikaisem-
minkin.”
”Ei ainakaan vähemmän vanhoja metsiä.”
”Parempi valaistus koirapuistoon.”
”Autojen melu häiritsee.”
”Ei saa rakentaa lisää ja kutistaa Kes-
kuspuistoa.”
Pakila 

”Olemme kulkeneet täällä 40 vuotta ja ai-
na tämä on paremmaksi muuttunut, hyvä 
että suunnitellaan ja hoidetaan. Ennen ei 
ollut kuin polkuja vaan.” 
”Toivottavasti alue säilyy ennallaan.” 
”Harvassa paikassa on näin hyvät puru-
radat.”
Pitkäkoski ja Haltiala

Kommentteja suunnitelluista 
luonnonhoitotoimenpiteistä
Metsäkohteilla haastatelluilta kysyttiin suun-
nitelluista luonnonhoitotoimenpiteistä. Suun-
nittelun kannalta on tärkeätä ottaa huomioon, 
että vastaajien mielipiteet hoitotoimenpiteiden 
tarpeellisuudesta vaihtelivat alueittain. Yleisesti 
toimenpiteitä piti tarpeellisina vähintään puo-
let vastaajista, poikkeuksena Laakson ja Rus-
keasuon alue, missä 60 % ei osannut ottaa kan-
taa. Vain pieni osa haastatelluista piti toimen-
piteitä tarpeettomina. Esimerkiksi Paloheinän 
alueella 65–100 % oli vakuuttunut toimenpi-
teiden tarpeellisuudesta.

”Ei liian voimakkaita toimia näiden termi-
en varjolla.” 
”Säilyttäkää metsän luonnollisuus.”
Laakso ja Ruskeasuo

”Hyvä näin luonnontilaisena, ei liikaa toi-
menpiteitä!” 
”Luonnontilaisuus säilytettävä metsissä, 
mutta toki toimenpiteiden avulla.”
Maunula

Osa vastaajista ei pitänyt suunniteltuja toi-
menpiteitä tarpeellisina, sillä he pitivät alu-
eita miellyttävinä sellaisina kuin ne nyt ovat. 
Jotkut näkivät tarpeelliseksi vain vaarallisten 
puiden poistamisen. Avoimissa kommenteis-
sa toivottiin myös huolehtimista vieraslajien 
poistamisesta.

”Metsänhoitotoimenpiteitä liian vähän, 
ns. vihreitä arvoja korostetaan liikaa.”  
”Kaatuneet puut pois, ryteiköt pois.” 
”Konkelot pois reiteiltä.” 
”Suunnistajien kannalta metsät huonos-
sa kunnossa, vaarallisia ja riskialttiita.” 
”Golfkentän vanhan osan kunnostukses-
sa kentän reunan koivikko on jäänyt vesi-
mottiin, jolloin maa ei kuivu, koivut tukeh-
tuvat.”
Paloheinä

”Kai näitä joskus pitää hoitaakin.” 
”Kiva on kun metsässä on helppo liikkua.”
Pitkäkoski ja Haltiala

Hoitamattomien alueiden määrästä luonnon 
monimuotoisuuden turvaamiseksi oltiin ylei-
sesti sitä mieltä, että hoitamattomia alueita on 
riittävästi esitetty suunnitelmaluonnoksessa. 
Oli kuitenkin paljon vastaajia, joiden mielestä 
suunnitelma ei sisältänyt riittävästi monimuo-
toisuuden turvaavia alueita, tai he eivät olleet 
varmoja asiasta. Näkemyserot eri alueiden vä-
lillä olivat suuria. Pakilassa yli puolet vastaajis-
ta oli sitä mieltä, että aluetta koskeva suunni-
telma ei sisällä riittävästi hoitamattomia koh-
teita. Toisaalta muilla alueilla hoitamattomi-
en kohteiden määrää riittämättöminä pitävien 
määrä oli huomattavasti pienempi, vajaan 5 ja 
30 % vastaajista välillä. ”En osaa sanoa” -vas-
tausten määrä oli Pakilassa 20 prosenttia, ja 
vaihteli muilla alueilla 25 ja 70 % välillä.

”Hyvä, että suunnitellaan. Ei puistoa, 
vaan toivottavasti monimuotoista metsä-
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kohdetta.”
Laakso ja Ruskeasuo

”Monimuotoisuuden säilyttäminen tärke-
ää.” 
”Aarniometsää on jo tarpeeksi.”
Paloheinä

Keskuspuiston arvostuksista
Tuloksissa tulee esille käyttäjien erilaiset arvos-
tukset. Osa vastaajista piti metsiä tiheinä tai 
hieman tiheinä, mutta toisaalta moni piti met-
siä helppokulkuisina. Myös erityisesti metsäi-
syyttä arvostettiin, mutta kuitenkin metsän ha-
lutaan olevan avara ja siisti. Yksittäiset vastaa-
jat toivoivat Keskuspuiston olevan jopa puisto-
maisempi ja vähemmän metsäinen, kun taas 
osa pelkäsi metsien muuttuvan liian puistomai-
seksi tai jopa osittain jo olevan sitä tällä het-
kellä. Osa vastaajista piti tiheikköjä sekä laho-
puuta epäsiistinä, kun taas osan mielestä ne 
kuuluivat metsän ominaisuuksiin. Eri henkilöt 
määrittelevät siisteyden ja metsäisyyden eri ta-
voin. Vaikka kyselyissä tuli esiin edellä kuvattu-
ja ristiriitaisuuksia, kyselyn päätulokset olivat 
kuitenkin selviä.

Keskuspuiston alue mielletään erityisen tär-
keäksi ja sen toivotaan säilyvän pitkälti sellai-
senaan, lukuun ottamatta pienimuotoisia ja tar-
peellisia hoitotoimenpiteitä. Suuri osa vastaa-
jista oli eniten huolissaan siitä, säilyykö Keskus-
puiston alue rakentamattomana, ja he painotti-
vat toivettaan metsän säilyttämisestä metsänä.

”Ei enää yhtäkään palaa pois Keskus-
puistosta.”
Laakso ja Ruskeasuo

”Kaavassa on varmistettava, että luonto-
alueet eivät pienene.”
Pasila

”Ei lisää asuntoja.” 
”Nyt jo liian pieni.”
”Keskuspuistoa supistetaan liikaa.”
Pakila

”Ei rakentamista Keskuspuiston alueelle.”
Paloheinä

”Se bussitunneli oli täysin turha hanke.”
Pitkäkoski ja Haltiala
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3.1 Projektikokous virastoille
Suunnitelmaluonnos (1.10.2015) esiteltiin 
19.10.2015 Keskuspuistotyöryhmälle eli kau-
pungin eri virastojen edustajista koostuvalle 
asiantuntijaryhmälle, joka kokoontuu tarvitta-
essa keskustelemaan Keskuspuiston kehittä-
miseen liittyvistä asioista. Paikalla oli edusta-
jat kaupunkisuunnitteluvirastosta, ympäristö-
keskuksesta, liikuntavirastosta ja rakennusvi-
rastosta. Luonnoksesta keskusteltiin ja esiin 
nousseita asioita olivat: Ulkoilureittien varsi-
en säännöllistä ylläpitoa toivottiin, poikittais-
ten ulkoilureittiyhteyksien kehittäminen tar-
peen, maaston kuluminen huolestutti ja kulun 
kanavointia toivottiin. Kulttuuriympäristöjä ja 
maisema-alueita toivottiin tuotavan enemmän 
esille, vieraslajien ongelma tuotiin esiin ja met-
sänhoitomenetelmien havainnollista kuvausta 
pidettiin hyvänä. Kokouksen lopuksi ympäristö-
keskukselta ja liikuntavirastolta pyydettiin vie-
lä kirjallisia kommentteja suunnitelmaluonnok-
sesta. Kaupunkisuunnitteluviraston kommen-
tit oli jo saatu 15.10.2015.

3.2 Luonnonhoidon työryhmä
1.10.2015 kaupungin nettisivuilla julkaistu Kes-
kuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleis-
suunnitelman luonnos esiteltiin luonnonhoidon 
työryhmän kokouksessa edellisenä päivänä eli 
30.9.2015. Rakennusvirasto pyysi kokouksen 
jälkeen työryhmän jäseniltä kirjalliset kommentit 
suunnitelmaluonnoksesta. Kommentit pyydet-
tiin Helsingin ympäristökeskukselta, Liikunta-
virastolta, Staralta, Helsingin yliopistolta, Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys ry:ltä, Helsingin 

seudubn lintutieteelliseltä yhdistykseltä Tringa 
ry:ltä ja Suomen luonnonsuojeluyhdistyksen 
Uudenmaan piiriltä. Saatu kirjallinen palaute 
on kuvattu lyhyesti kyseisen viraston tai sidos-
ryhmän yhteydessä seuraavissa kappaleissa. 

3.3 Kaupunkisuunnitteluvirasto
Kaupunkisuunnitteluvirasto lähetti kirjallisen 
kommenttinsa 15.10.2015. Suunnitelmaluon-
nosta pidettiin hyvänä esityksenä. Kommen-
teissa toivottiin tarkennuksia työn tarkoituk-
seen ja painopisteisiin, suunnittelualueen ra-
jaukseen, kaavoitustilanteen kuvaukseen, suo-
jeltuihin kulttuuriympäristö- ja maisemakohtei-
siin ja historian vaiheisiin. Suunnitelman tavoi-
teosassa toivottiin esitettävän kaavoituksesta 
tulevia tavoitteita, niittyjen alueiden hoitotavoit-
teiden laajempaa kuvausta, liito-oravan huomi-
oimista ja 1. maailmansodan linnoituslaitteiden 
hoitotavoitteista jotain. Jatkosuunnittelua toi-
vottiin esitettävän talvisesta kävelyverkostosta, 
baanaverkostosta ja uuden yleiskaavan vaiku-
tuksista reittiverkostoon. Kaupunkisuunnitte-
luviraston kommentit olivat koonneet Jyri Hir-
simäki ja Liisa Kuokkanen-Suomi.

3.4 Ympäristökeskus
Ympäristökeskus lähetti kirjallisen komment-
tinsa 26.11.2015. Suunnitelmaluonnoksen 
esittämistä uudella ja internettiin hyvin sovel-
tuvalla tavalla pidettiin onnistuneena. Luon-
non arvokohteita esittävään kappaleeseen toi-
vottiin kommenteissa yhteenvetotekstiä taulu-
kon lisäksi. Taulukon täydentäminen puuttuvil-

3 Virastot ja laitokset
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la kohteilla tuotiin esiin. Keskuspuiston merki-
tystä metsäverkoston osana korostettiin. Hal-
tialan korpiluonnon ennallistamista tulisi kom-
menttien mukaan tarkistaa tekstissä. Kulun oh-
jauksessa suositeltiin huomioitavan myös tih-
eiköt. Ulkoilureittien varsien pienpuuston hoi-
toa ja yksittäisten puiden poistoa toivottiin teh-
tävän yhtä usein eli 3–5 vuoden välein. Laho-
puun jättämisen kuvausta toivottiin täsmennet-
tävän. Kommenttien mukaan metsän tuntu tu-
lee säilyttää hoitotoimenpiteiden tavoitteissa. 
Luonnonsuojelubiologisia tavoitteita toivottiin 
tuotavan enemmän esiin tekstissä. Vieraslaji-
en torjuntaa tulisi ottaa myös enemmän esiin. 
Esitettävien hoitotoimenpiteiden vaikutuksia 
tulisi kommenttien mukaan kuvata selkeämmin 
mm. kuvaamalla toimenpiteiden jälkeistä tilan-
netta metsissä. Ympäristökeskuksen kommen-
tit oli koonnut Kaarina Heikkonen, joka on myös 
luonnonhoidon työryhmän jäsen.

3.5 Helsingin yliopisto
Helsingin yliopiston metsänhoitotieteen pro-
fessori Pasi Puttonen, joka on myös luonnon-
hoidon työryhmän jäsen, lähetti kirjallisen kom-
menttinsa 25.11.2015. Suunnitelmaluonnos-
ta pidettiin kommenteissa varsin laajana ja tee-
moiltaan kattavana. Maisemallisia tavoitteita toi-
vottiin esiteltävän laajemmin. Suunnitelman ta-
voitteiden määrittelytapaa toivottiin selvennet-
tävän. Uusi tapa kuvata metsien hoidon mene-
telmiä oli Puttosen mukaan onnistunut. Kom-
menteissa todetaan, että suunnitelmassa teh-
tyjen käyttäjätutkimusten mukaan käyttäjien 
pääosan mielipiteet tukevat nykyisenkaltaista 
luonnonhoitoa, missä taajamametsien ja niiden 
luonnonhoidon päätarkoitus on tuottaa moni-
puolisia virkistysmahdollisuuksia, ja missä sa-
moihin luonnonhoitoperiaatteisiin on voitu yh-
distää monimuotoisuuden ylläpitäminen ja li-
sääminen, arvostetut metsä- ja peltomaisemat 
jne. Tätä voitaisiin kutsua Pasi Puttosen mu-
kaan hoidetuksi luonnontilaisuudeksi.  Hoita-
mattomuuteen perustuva metsäluonto ei taa-
sen näyttäisi Puttosen mukaan olevan aluei-
den käyttäjien haluama metsä. Metsäluonnon 
kulutuskestävyyttä kuvaavaa kappaletta tulisi 
kommenttien mukaan tarkentaa. 

Ilmastonmuutokseen sopeutumiseen liittyvää 
tekstikohtaa Pasi Puttonen kommentoi: ”Luon-
nonhoitoa toteutetaan pääosin pienipiirteisesti 
ja luontaisen uudistamisen menetelmin. Tämä 
tarkoittaa samalla paikallisen kasvi- ja puual-
kuperän käyttöä. Ilmastonmuutoksen edetes-
sä, paikallisen alkuperän käytössä on riskinsä, 
koska paikallinen alkuperä on sopeutunut par-
haiten nykyiseen paikallisuuteen ja vain hyvin 
hitaasti alkuperät voivat sopeutua muuttuvaan 
ilmastoon. Etelä-Suomea koskevat ilmaston-
muutosennusteet näyttävät etenkin kesäkui-
vuuden lisääntymistä, mikä metsäpuidemme 
kohdalla on riski etenkin kuusen elinvoimai-
suudelle. Samoin hyönteistuhot ovat kohdis-
tuneet kuusiin, mikä riski jatkossa voi lisään-
tyä alueen kuusivaltaisuuden vuoksi.”

Pasi Puttonen toteaa kommenteissaan edel-
leen: ”Siten Keskuspuistoalueen metsien suh-
teellisen suuri kuusiosuus tulee ottaa huomi-
oon metsiköiden luonnonhoidossa. Metsiköi-
den puulajistoa tulee edelleen monipuolistaa 
ja ohjata sekapuustoisemmaksi. Luonnontilai-
suuden suosiminen helposti ylläpitää kuusival-
taisuutta, mikä vuosikymmenien kuluessa voi 
heikentää metsikön ilmastoon sopeutumista. 
Alueella yleisesti esiintyvä maannousemasieni 
asettaa selvät rajoituksensa kuusikoiden elin-
voimaisuudelle. Esimerkiksi varttuneiden kuu-
simetsien pienipiirteisillä hakkuilla voidaan yl-
läpitää myös puiden elinvoimaisuuta pidem-
pään, samalla pyrkien lisäämään muiden puu-
lajien määrää. Metsiköiden valinta ei luonnolli-
sesti saa olla kaavamaista. Taajamametsien so-
peutuminen ilmastonmuutokseen tulisi huomi-
oida sekä metsien hoidon tavoitteissa että luon-
nonhoidon toimenpiteissä jo tässä vaiheessa. 
Metsäekosysteemin muuttuminen on hidas pro-
sessi, varsinkin kun samalla tulisi ylläpitää sekä 
monipuolinen taajamametsän ulkoiluympäristö 
että monimuotoinen metsäekosysteemi. (Mm. 
Luku 2.4 Metsäpuiden ja -kasvien sopeutumi-
nen nyt ja tulevaisuudessa, http://www.metla.fi/
julkaisut/workingpapers/2012/mwp240.htm)

Taajamametsien sopeutumista ilmaston muu-
tokseen ja tulevien metsien elinvoimaisuutta 
edistävät parhaiten aktiiviset toimenpiteet, jois-
ta jo muutamia sovelletaan Helsingin kaupun-
gin virkistysmetsien luonnonhoidossa.”
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4.1 Suomen latu ry ja Helsingin latu ry
Anne Rautiainen Suomen latu ry:stä ja Jaakko 
Erkkola Helsingin latu ry:stä lähettivät järjestö-
jen yhteisen kirjallisen kommentin 13.11.2015. 
Suunnitelmaluonnosta pidettiin hienona – sel-
keänä ja ymmärrettävänä. Luonnonhoitoa kos-
kevat suunnitelmat olivat kommentin mukaan 
hyviä, paikkaan sopivia ja perusteltuja. Kom-
mentissa esitettiin, että ”Keskuspuiston säily-
misen kannalta on siis hurjan tärkeää, että si-
tä hoidetaan niin, että se näyttää laadukkaal-
ta, virkistykseen varatulta viherkeitaalta. Toi-
vottavasti Helsingin kaupunki pystyy huolehti-
maan Keskuspuiston hyvästä luonnonhoidos-
ta tämän kommentoitavana olevan suunnitel-
man mukaisesti. Konkreettiset ja virkistysalu-
een laatua lisäävät hoitotoimenpiteet metsäs-
sä ovat todella tärkeitä vähän uhanalaisenkin 
Keskuspuiston alueen turvaamiseksi.”

Kommentissa toivottiin, että Keskuspuiston 
reittiverkostoa kehitettäisiin nykyistä toimivam-
maksi erityisesti talviaikaan, jolloin kävelyreitit 
ovat suurelta osin latupohjina ja ongelmia syn-
tyy hiihtäjien ja kävelijöiden välillä. Myös reittien 
yhteystarpeet ja jatkuvuus tulee suunnitella jat-
kosuunnittelussa tehtävässä reittien ja opas-
tuksen kehittämissuunnitelmassa.

Keskuspuiston porttikohtia toivottiin nostet-
tavan suunnitelmassa enemmän esiin. ”Portti-
ajattelun vieminen reitistöön ja opastukseen 
jäsentäisi runkoreitistön sijoittelua ja alueen 
käyttöä. Sisääntuloporteilla voisi olla opastau-
lut, viitat ja ainakin osalla on jo pysäköintipaik-
kojakin. Porttien kautta myös puiston kulutusta 
pystyttäisiin ohjailemaan. Portti-tyyppisiä paik-
koja ovat ainakin: Laakso,- Pieneläinten hauta-

usmaan parkkipaikka, Maunulan ulkoilumaja, 
Pirkkola, Pitkäkoski, Paloheinä, Haltiala, Tuo-
marilan kartano ja Oulunkylä.”

Maunulan ulkoilumajan ympäristön hoidos-
ta esitettiin toiveena aluetta rajaavan vanhan 
puuston hoitotarve ja heikentyneiden puiden 
poisto. Lumen väliaikaisen vastaanottoalueen 
aluskasvilisuutta toivottiin poistettavan sään-
nöllisesti, että aluetta voidaan käyttää kesäl-
lä frisbeegolfiin ja talvella lasten hiihtomaana. 

4.2 Luontojärjestöt Tringa ry ja Hel-
singin luonnonsuojeluyhdistys ry

Tringa ry ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
ry lähettivät yhteiset kirjalliset kommenttin-
sa suunnitelmaluonnoksesta 23.11.2015 ja 
10.12.2015. Luontojärjestöt pitävät luonnok-
sessa esitettyjä hakkuita ylimitoitettuina ja suun-
nitelma-aineistossa todettiin olevan puuttei-
ta ja ongelmia luontoarvoja koskevien tietojen 
osalta. Kommenteissa esitettiin, että ”Lausun-
nolla olevaan yleissuunnitelmaluonnokseen si-
sältyvät metsänhoitotoimet muodostavat hak-
kuiden sijoittumisen ja volyymin osalta toteut-
tamiskelvottoman kokonaisuuden. Hakkuuesi-
tyksiä tulee olennaisesti keventää ja myös itse 
suunnitelman tekstejä muokata tasapainoisem-
miksi, jotta lopputulos olisi miltään osin perus-
teltua viedä lautakuntakäsittelyyn. Huomatta-
vat ongelmat ja puutteet luonto- ja lajistoarvo-
jen huomioinnissa edellyttävät myös maastos-
sa tapahtuvia lisäselvityksiä sekä uutta harkin-
taa toimittaessa arvokkailla luontoalueilla.” Vie-
raslajien torjunnan suurempaa tarvetta esitet-
tiin kommenteissa myös. Luontojärjestöt toivoi-

4 Järjestöt ja muut sidosryhmät

86 Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon yleissuunnitelma 2018–2032



vat mahdollisuutta kommentoida toteuttamis-
ohjelmia, joissa kuviokohtaisten toimien luon-
ne yksilöidään tarkemmin. Järjestökommentit 
sisälsivät lisäksi yksityiskohtaisia kommentte-
ja suunnitelmaluonnoksen liitteenä olleista ku-
viokohtaisista teemakartoista. Helsingin seu-
dun lintutieteellinen yhdistys Tringa ry:stä Kei-
jo Savola ja Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
ry:stä Sirkku Manninen, jotka ovat myös luon-
nonhoidon työryhmän jäseniä, kokosivat järjes-
töjen yhteiset kirjalliset kommentit.

4.3 Pasilan palstaviljelijät ry
Pasilan palstaviljelijät ry lähetti kirjallisen kom-
menttinsa, jossa todetaan että Keskuspuisto tu-
lisi säilyttää mahdollisimman luonnonvaraise-
na, välttäen liian rajuja harvennuksia. Myöskään 
alueelle ei tule tehdä asfalttiväyliä tms., vaan 
pitää väylät hiekkapohjaisina. Jaana Rytkösen 
mukaan on tärkeää, että kaupunkilaisilla on lä-
hiluontoa, jossa on mahdollista kokea mahdol-
lisimman monipuolinen lajisto. Maastopyöräilyn 
aiheuttamasta kuluneisuudesta huomautetaan 
ja heille toivotaan omaa reittiä. Kommentin mu-
kaan ”Palstaviljely sopii keskuspuistoon ja siitä 
iloa kaikille kaupunkilaisille, itse viljelijöille, mut-
ta myös ohikulkijoille. Palstaviljely luo osaltaan 
monimuotoista keskuspuistoa.” Pasilan palsta-
viljelijät ry:n kommentit kokosi Jaana Rytkönen.

4.4 Mountain Bike Club Finland ry  
-maastopyöräilyjärjestö

Mountain Bike Club Finland ry lähetti kirjal-
lisen kommentin suunnitelmaluonnoksesta 
9.11.2015. Suunnitelmaluonnosta pidettiin 
hyvänä ja kattavana. Suunnitelmassa esitetty-
jen metsäluonnon hoitotoimenpiteiden todet-
tiin edistävän Helsingin Keskuspuiston virkis-
tyskäyttöä ja samalla tukevan luonnon moni-
muotoisuuden säilymistä. Maastopyöräily ei 
järjestön edustajien mukaan aiheuta yleisesti 
ottaen juoksua tai kävelyä enempää kulumista 
poluilla yksittäisiä kosteita maastonkohtia lu-
kuun ottamatta. Järjestö pitää jatkosuunnitte-
lussa tehtävän maastopyöräreitin suunnittelua 
hyvänä asiana ja haluaa osallistua siihen. Moun-
tain Bike Club Finland ry:n kommentit kokosi-
vat Mari Pajala ja Pasi Maaranniitty.

4.5 Ylästön Kotiseutuyhdistys ry
Ylästön kotiseutuyhdistys ry:stä esittää 
28.10.2015 kirjatussa kommentissa, että ”Kes-
kuspuiston puolelle rakennettaisiin lisää jalan-
kulkuväyliä. Vantaan kaupunki suunnittelee Itä-
pellontien kohdalle puistoaluetta ja Ylästöstä 
kevyenliikenteen siltaa Vantaanjoen ylitse. Silta 
palvelee talviaikana hiihtäjiä, mikä sinällään on 
hyvä asia. Muina aikoina, kun kyseisessä koh-
dassa Helsingin puolella ei ole minkäänlaista 
kevyen liikenteenväylää vaan pelkkä kinttupol-
ku pellolla, sillasta ei ole mitään hyöytä ylästö-
läisille eikä muillekaan siltaa käyttäville.” Yläs-
tön kotiseutuyhdistys ry:n kommentit kokosi 
Anneli Heino.

4.6 Keskuspuiston puolesta ry
Keskuspuiston puolesta ry lähetti kirjalliset 
kommenttinsa 28.1.2016. Kommenteissa to-
detaan, että suunnitelmaluonnoksessa on kii-
tettävästi otettu huomioon luonnonhoidollisesti 
erityisen arvokkaat kohteet. Suunnitelmatavoit-
teiden todetaan olevan pääsääntöisesti oikei-
ta kohdistuen luonnon ja maiseman monipuo-
lisuuteen, varautumiseen metsätuhoriskeihin 
ja luonnonsuojelualueiden jättämiseen koske-
mattomiksi. Pienipiirteistä metsien uudistamis-
tapaa pidettiin myös onnistuneena. 

Vanhojen kuusikoiden heikentynyt kunto 
tuodaan kommenteissa esiin. Niiden hoidos-
ta esitetään kommenteissa: ”Ehdotettu laa-
jojen vanhojen kuusikoiden käsittely pelkäs-
tään suurimpia kuusia poistamalla on pelk-
kää toiveajattelua eikä sovellu luonnokseksi 
Keskuspuiston luonnon- ja maisemanhoidon 
yleissuunnitelmalle. Huomioimatta on jätetty 
jo nyt esiintyvät kuusikoiden maannousema-
esiintymät ja ilmaston lämmetessä nykyistä 
enemmän uhkaavat hyönteistuhot. Vanhojen 
kuusikoiden käsittelyssä tulisi jäljitellä met-
sien luonnonmukaista kehitystä. Vanhat kuu-
sikot tuhoutuvat luonnonmukaisissa oloissa 
metsäpaloissa ja tilalle nousee koivikot. Tä-
tä voitaisiin toteuttaa esitetyn 0.3 hehtaarin 
kokoisin kuvioin ja aloittaa jo todetuilla maan-
nousemasienen saastuttamilla alueilla. Täl-
lä tavalla saataisiin maisemiin valoisien koivi-
koiden mukaista vaihtelua ja maannousema-
sieni väistyisi ko. alueelta. Näin se on poistu-
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nut jo tuhansien vuosien aikana luonnonmu-
kaisen puulajikierron tuloksena. Kuusikoissa, 
joissa ei ole maannousemasairautta, voidaan 
jatkaa jo vuosikymmeniä hyvällä tuloksella to-
teutettua pienaukkoihin tai liukuvareunaisen 
uudistamiseen perustuvaa menettelyä. Synty-
vät nuoret metsiköt olisivat varmin tae myrs-
kytuhoja vastaan. Samalla vältyttäisiin van-
hojen kuusikoiden laaja-alaisista yksitoikkoi-
sista harveikoista, jotka olisivat myrskyalttiita 
ja tuulten sekä iän vaikutuksesta elinvoimal-

taan heikentyneinä erityisen alttiita uhkaavil-
le hyönteistuhoille.” Keskuspuiston puoles-
ta ry:n kommentit kokosivat Mauri Helovirta, 
Kim Palmros ja Eero Hyvärinen.

4.7 Maunulanpuiston Palstaviljelijät Ry
Maunulanpuiston Palstaviljelijät Ry toivovat 
6.11.2015 lähettämässään kirjeessä palsta-
alueen kaakkoisreunalla kasvavan haapaval-
taisen lehtipuuston poistoa varjostuksen takia.
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Kaupunkiympäristön toimiala huolehtii Helsingin kaupunkiympäristön 
suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta, rakennusvalvonnasta sekä 
ympäristöön liittyvistä palveluista.


