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§ 750
V 25.11.2020, Valtuutettu Johanna Nuortevan aloite puuston ja kas-
villisuuden merkityksen selvittämisestä melu-, pöly- ja näkösuojana 
ennen harvennustöitä

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan seuraavasti:

Viidennen kappaleen viimeinen lause muutetaan muotoon: "Hoitotoi-
menpiteissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, 
että toimenpiteet kohdennetaan paremmin alueille, joilla niistä on sel-
keintä hyötyä".

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Reetta 
Vanhanen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Esitysehdotus

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Esittelijän perustelut

Valtuutettu Johanna Nuorteva ja 16 muuta valtuutettua esittävät aloit-
teessaan, että puuston ja kasvillisuuden harventamisen suunnitelmista 
tulee tiedottaa alueen asukkaille ja käyttäjille, ja tarjota mahdollisuus 
palautteen antamiseen ennen työn aloittamista. Lisäksi aloitteessa esi-
tetään, että ennen harvennukseen ryhtymistä tulee tehdä arvio puuston 
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ja kasvillisuuden merkityksestä näkö-, melu- ja pölyesteenä, ja pyrkiä 
säilyttämään nämä ominaisuudet maltillisesti suoritettavien hoitotöiden 
yhteydessä.

Kaupunginhallitus katsoo kaupunkiympäristölautakunnan tapaan, että 
suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoalueiden sekä viheraluei-
den merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. Tämän vuoksi vi-
heralueiden harvennussuunnitelmista tiedotetaan selkeästi ja hyvissä 
ajoin lähialueen asukkaille ja käyttäjille, ja varmistetaan heidän mahdol-
lisuutensa vaikuttaa suunnitelmiin. 

Suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä py-
ritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten 
määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi 
luontokohteiksi määritellyillä alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä 
muuten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Hoitotoimenpi-
teissä pyritään kiinnittämään nykyistä enemmän huomiota siihen, että 
toimenpiteet kohdennetaan paremmin niille kasvillisuuden ja puiden 
osille, joista niistä on selkeintä hyötyä. 

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus 
on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus 
esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteet, jotka on allekirjoit-
tanut vähintään 15 valtuutettua.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 02.11.2020 § 703

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian viikoksi pöydälle.
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Käsittely

02.11.2020 Pöydälle

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian viikoksi pöydälle 
Reetta Vanhasen ehdotuksesta. 

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 37313

suvi.ramo(a)hel.fi

Kaupunkiympäristölautakunta 29.09.2020 § 561

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan 
lausunnon:

Johanna Nuorteva ja 16 muuta allekirjoittajaa esittävät valtuustoaloit-
teessaan tarvetta selvittää puuston ja kasvillisuuden merkitys melu-, 
pöly ja näkösuojana ennen harvennustöitä. He esittävät, että alueiden 
asukkailta ja käyttäjiltä tulisi koota palautetta harvennuksista ja puisto-
jen kehittämisestä suunnittelun alkuvaiheessa. He esittävät myös, että 
puuston ja kasvillisuuden harventamisen suunnitelmista tiedotetaan ky-
seisen alueen asukkaille ja käyttäjille ja tarjotaan mahdollisuus palaut-
teen antamiseen ennen työn aloittamista. 

Valtuustoaloitteessa pidetään tärkeänä, että puiston ja metsien har-
vennuksessa poistetaan maltillisesti ainoastaan kasvun turvaamisen 
kannalta välttämätön puusto ja kasvisto, ja että tiheys ja kasvillisuuden 
sekä puuston monimuotoisuus ovat osa lähiluonnon virkistävyyttä ja et-
tä sitä olisi tärkeä vaalia.

Helsingin metsäalueiden hoitoa ohjaavat luonnonhoidon työohjeet si-
sältävät ohjeistuksen melu-, pöly- ja näkösuojana toimivien suojamet-
sien hoitoon. Ne pohjautuvat metsien suojavaikutuksesta ja sen ylläpi-
dosta tehtyyn tutkimukseen. Käytössä olevat ohjeet ovat asukkaille 
nähtävillä kaupungin luonnonhoitoa käsittelevillä nettisivuilla.

Suojametsien hoitotoimenpiteitä tehdään puuston kasvun turvaamisek-
si, että ne säilyttäisivät elinvoimaisuutensa ja suojavaikutuksensa myös 
tulevaisuudessa. Hoitotoimenpiteitä ohjataan työohjeissa siten, että 
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puustorakenteessa säilyy kerroksellisuus ja että metsissä on eri-ikäisiä 
puita metsien jatkuvuutta ylläpitämässä. Suojapuustojen hoidossa on 
tärkeää huolehtia, että metsissä on sekä lehti- että havupuita. Erityises-
ti kuuset sopivat sekapuustona hyvin suojapuustoksi, koska niiden ok-
sisto yltää maahan saakka ja ne ovat talvisinkin vihreitä. Suojametsät 
tarvitsevat lieviä säännöllisiä hoitoharvennuksia säilyttääkseen kasvun-
sa ja alas saakka ulottuvat oksistonsa. Suojametsissä turvataan myös 
luonnon monimuotoisuutta mm. jättämällä niihin lahopuuta. 

Liikennemelulta suojaavien suojametsien ja puustojen suojavaikutuk-
sista tehtyjen tutkimusten mukaan moottoritien ja asuinalueen välille 
tarvitaan vähintään 100 metrin levyinen suojametsä, jotta melutaso las-
kisi asuinalueella hyväksyttävälle tasolle. Jos suojametsä on leveydel-
tään 50 metriä tai vähemmän, joudutaan melun vaimennukseen käyt-
tämään meluvallia tai –aitaa. Vaikka puusto ei pystykään melua vai-
mentamaan edellä kuvatussa tapauksessa, jossa metsäalue on kapea, 
on sillä tärkeä tehtävä näköyhteyden katkaisijana, sillä tällöin ihmiset 
eivät koe melulähdettä niin häiritsevänä. Liikenteen epäpuhtauksien 
suodattajana toimivat monikerroksiset puustovyöhykkeet parhaiten, 
koska tällöin puuston sisään kulkeva ilmavirta vaimenee ja sen mukana 
kulkeutuvat pienhiukkaset kerääntyvät lehvästöön ja kasvillisuuteen ei-
kä niitä päädy asuinalueelle.

Suojametsät luokitellaan eri kaupunginosille laadittavissa aluesuunni-
telmissa sekä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmissa omaan hoito-
luokkaansa C3 suojametsät. Luokittelu tehdään arvioiden metsien laatu 
ja merkitys moniammatillisessa suunnittelutyöryhmässä, johon kuuluu 
niin maisema-arkkitehteja, biologeja kuin metsien hoidon suunnittelijoi-
takin. Aluesuunnitelmat sekä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmat 
tehdään vuorovaikutteisesti asukkaiden ja asukasjärjestöjen kanssa, 
jolloin mm. suojametsien sijainnit ja niiden hoitotavoitteet ovat asukkai-
den kommentoitavana. Tämän lisäksi kaikista luonnon- ja maiseman-
hoidon suunnitelmien mukaisista hoitotöistä tiedotetaan lähialueiden 
asukkaita maastotiedottein Staran toimesta ennen töiden aloittamista.

Valtuustoaloitteessa esille tuodun Kumtähdenkentän puiston poistetta-
vat, huonokuntoiset puut määriteltiin vuosina 2016-2017 tehdyn puiston 
puuvartisen kasvillisuuden inventoinnin perusteella. Poistettava puusto 
esitettiin puistosuunnitelmassa, joka oli nähtävillä vuonna 2018. Suun-
nitelma perustui vuonna 2017 julkaistuun puistohistoriallisen selvityk-
seen, jossa tunnistettiin Kustaa Vaasan tien varren reunapuuston arvo 
osana puistoa. Selvityksessä todettiin tarve siistiä reunan vesakkoa ja 
poistaa huonokuntoisia puita, jotta reunapuusto pysyy elinvoimaisena 
ja nuorempi puusto saa kasvuun tarvitsemansa valon.
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Suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoalueiden sekä viheraluei-
den merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. Suojametsien, 
puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä pyritään vähentä-
mään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten määrää. Erityisen 
tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi luontokohteiksi to-
detuilla alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muuten puustoraken-
teeltaan monipuolisissa metsissä. Viheralueiden asukkaille ja käyttäjille 
tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin harvennussuunnitelmista ja var-
mistetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Hoitotoimenpiteissä 
pyritään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että toimenpiteet 
kohdennetaan paremmin niille kuvioille ja kuvion osille, joista niistä on 
selkeintä hyötyä.

Käsittely

29.09.2020 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoaluei-
den sekä viheralueiden merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. 
Suojametsien, puistojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä py-
ritään vähentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten 
määrää. Erityisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi 
luontokohteiksi todetuilla alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muu-
ten puustorakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Viheralueiden asuk-
kaille ja käyttäjille tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin harvennus-
suunnitelmista ja varmistetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. 
Hoitotoimenpiteissä pyritään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, 
että toimenpiteet kohdennetaan paremmin niille kuvioille ja kuvion osil-
le, joista niistä on selkeintä hyötyä.

Kannattaja: Mia Haglund

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda 
Pasasen vastaehdotuksen.

22.09.2020 Pöydälle

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätiedot
Tiina Saukkonen, suunnitteluvastaava: 310 38508

tiina.saukkonen(a)hel.fi


