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§ 337
Den av ledamoten Johanna Nuorteva väckta motionen om utredning 
av betydelsen hos trädbeståndet och växtligheten som buller-, 
damm- och insynsskydd före gallring

HEL 2020-007758 T 00 00 03

Beslut

Stadsfullmäktige betraktade motionen som slutbehandlad.

Dessutom godkände stadsfullmäktige följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att 
det utreds hur det går att ge bättre och mångsidigare information 
om planerade gallringar i parker och skogar till invånarna och 
besökarna i områdena, exempelvis genom att utnyttja stadslot-
sarnas kunnande. Stadsfullmäktige förutsätter också att det ut-
reds hur invånarnas påverkansmöjligheter kan ökas vid bered-
ningen av planerna. (Johanna Nuorteva)

Behandling

Ledamoten Johanna Nuorteva understödd av ledamoten Leo Stranius 
föreslog följande hemställningskläm:

 Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna kläm att 
det utreds hur det går att ge bättre och mångsidigare information 
om planerade gallringar i parker och skogar till invånarna och 
besökarna i områdena, exempelvis genom att utnyttja stadslot-
sarnas kunnande. Stadsfullmäktige förutsätter också att det ut-
reds hur invånarnas påverkansmöjligheter kan ökas vid bered-
ningen av planerna.

Stadsfullmäktige godkände först stadsstyrelsens förslag enhälligt.

5 omröstningen

Ledamoten Johanna Nuortevas hemställningskläm JA, motsätter sig 
NEJ

JA-förslag: Stadsfullmäktige förutsätter vid godkännandet av denna 
kläm att det utreds hur det går att ge bättre och mångsidigare informa-
tion om planerade gallringar i parker och skogar till invånarna och be-
sökarna i områdena, exempelvis genom att utnyttja stadslotsarnas 
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kunnande. Stadsfullmäktige förutsätter också att det utreds hur invå-
narnas påverkansmöjligheter kan ökas vid beredningen av planerna.
NEJ-förslag: Motsätter sig

Ja-röster: 72
Alviina Alametsä, Maija Anttila, Ted Apter, Pentti Arajärvi, Paavo Ar-
hinmäki, Katju Aro, Eva Biaudet, Silja Borgarsdottir Sandelin, Jussi 
Chydenius, Fatim Diarra, Mika Ebeling, Laura Finne-Elonen, Tuula 
Haatainen, Mia Haglund, Juha Hakola, Jasmin Hamid, Joel Harkimo, 
Eveliina Heinäluoma, Kaisa Hernberg, Veronika Honkasalo, Abdirahim 
Husu Hussein, Nuutti Hyttinen, Kati Juva, Jukka Järvinen, Atte Kaleva, 
Arja Karhuvaara, Emma Kari, Mikko Kiesiläinen, Otso Kivekäs, Mai Ki-
velä, Tapio Klemetti, Dan Koivulaakso, Laura Kolbe, Vesa Korkkula, 
Heimo Laaksonen, Johanna Laisaari, Petra Malin, Sami Muttilainen, 
Seija Muurinen, Björn Månsson, Jarmo Nieminen, Dani Niskanen, Jo-
hanna Nuorteva, Hannu Oskala, Matias Pajula, Jenni Pajunen, Pia Pa-
karinen, Jaana Pelkonen, Terhi Peltokorpi, Petrus Pennanen, Marcus 
Rantala, Tuomas Rantanen, Risto Rautava, Nasima Razmyar, Suldaan 
Said Ahmed, Mirita Saxberg, Daniel Sazonov, Tomi Sevander, Satu 
Silvo, Anni Sinnemäki, Leo Stranius, Johanna Sydänmaa, Mikko Säre-
lä, Sampo Terho, Pilvi Torsti, Reetta Vanhanen, Mauri Venemies, Si-
nikka Vepsä, Sanna Vesikansa, Maarit Vierunen, Anna Vuorjoki, Ozan 
Yanar

Blanka: 9
Sirpa Asko-Seljavaara, Jussi Halla-aho, Ville Jalovaara, Pia Kopra, Mi-
ka Raatikainen, Mari Rantanen, Laura Rissanen, Wille Rydman, Ulla-
Marja Urho

Frånvarande: 4
Harry Bogomoloff, Kauko Koskinen, Otto Meri, Jan Vapaavuori

Stadsfullmäktige godkände ledamoten Johanna Nuortevas förslag till 
hemställningskläm.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Framställningen stämmer överens med förslaget.
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Föredragandens motiveringar

Ledamoten Johanna Nuorteva och 16 andra ledamöter föreslår i sin 
motion att invånare och användare ska informeras om planer att gallra 
trädbestånd och växtlighet, och att de ska erbjudas möjlighet att ge re-
spons innan arbetet börjar. Dessutom föreslås det i motionen att man 
före gallringen ska utföra en uppskattning av trädbeståndets och växt-
lighetens betydelse som visuellt skydd samt buller- och dammskydd 
och sträva efter att behålla dessa egenskaper genom skötsel av växt-
ligheten.

Stadsstyrelsen anser liksom stadsmiljönämnden att skogar samt park- 
och grönområden som definieras som skyddsskog har en stor betydel-
se som rekreationsområden för invånarna. På grund av detta informe-
ras närområdets invånare och användare om gallringsplaner tydligt och 
i god tid så att deras möjlighet att påverka planerna försäkras.

I skötseln av skyddsskogar, parker och närrekreationsområden strävar 
man efter att minska gallringen av huvudträdbeståndet och buskskog. 
Speciellt viktigt är det att minska gallringen på områden som definieras 
som värdefulla naturområden, viktiga rekreationsskogar och skogar 
som annars är mångsidiga till sitt trädbestånd. I skötselarbetet strävar 
man efter att fästa mer uppmärksamhet på att rikta skötselåtgärder till 
områden där arbetet gör mest nytta.

Stadsmiljönämnden har gett ett utlåtande om motionen. Stadsstyrel-
sens svar stämmer överens med utlåtandet.

Enligt 30 kap. 11 § 2 mom. i förvaltningsstadgan ska stadsstyrelsen fö-
relägga fullmäktige en motion som undertecknats av minst 15 ledamö-
ter.

Föredragande
Stadsstyrelsen

Upplysningar
Suvi Rämö, förvaltningsexpert, telefon: 310 32174

suvi.ramo(a)hel.fi

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutshistoria

Kaupunginhallitus 16.11.2020 § 790

HEL 2020-007758 T 00 00 03
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Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

09.11.2020 Pöydälle

02.11.2020 Pöydälle

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätiedot
Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 32174

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 valtuustoaloitte-
essaan tarvetta selvittää puuston ja kasvillisuuden merkitys melu-, pöly 
ja näkösuojana ennen harvennustöitä. He esittävät, että alueiden asuk-
kailta ja käyttäjiltä tulisi koota palautetta harvennuksista ja puistojen 
kehittämisestä suunnittelun alkuvaiheessa. He esittävät myös, että pu-
uston 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 suojametsi-
en hoitoon. Ne pohjautuvat metsien suojavaikutuksesta ja sen ylläpid-
osta tehtyyn tutkimukseen. Käytössä olevat ohjeet ovat asukkaille 
nähtävillä kaupungin luonnonhoitoa käsittelevillä nettisivuilla.
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Suojametsien hoitotoimenpiteitä tehdään puuston kasvun turvaamisek-
si, että ne säilyttäisivät elinvoimaisuutensa ja suojavaikutuksensa myös 
tulevaisuudessa. Hoitotoimenpiteitä ohjataan työohjeissa siten, että 
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. Erityi-
sesti kuuset sopivat sekapuustona hyvin suojapuustoksi, koska niiden 
oksisto yltää maahan saakka ja ne ovat talvisinkin vihreitä. Suojamet-
sät tarvitsevat lieviä säännöllisiä hoitoharvennuksia säilyttääkseen kas-
vunsa ja alas saakka ulottuvat oksistonsa. Suojametsissä turvataan 
myös luonnon monimuotoisuutta mm. jättämällä niihin lahopuuta. 

Liikennemelulta suojaavien suojametsien ja puustojen suojavaik-
utuksista tehtyjen tutkimusten mukaan moottoritien ja asuinalueen välil-
le tarvitaan vähintään 100 metrin levyinen suojametsä, jotta melutaso 
laskisi asuinalueella hyväksyttävälle tasolle. Jos suojametsä on levey-
deltään 50 metriä tai vähemmän, joudutaan melun vaimennukseen 
käyttämään meluvallia tai –aitaa. Vaikka puusto ei pystykään melua 
vaimentamaan edellä kuvatussa tapauksessa, jossa metsäalue on ka-
pea, on sillä tärkeä tehtävä näköyhteyden katkaisijana, sillä tällöin ih-
miset eivät koe melulähdettä niin häiritsevänä. Liikenteen epäpuhtauk-
sien suodattajana toimivat monikerroksiset puustovyöhykkeet parhai-
ten, koska tällöin puuston sisään kulkeva ilmavirta vaimenee ja sen 
mukana kulkeutuvat pienhiukkaset kerääntyvät lehvästöön ja kasvilli-
suuteen eikä 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 
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poistaa huonokuntoisia puita, jotta reunapuusto pysyy elinvoimaisena 
ja nuorempi puusto saa kasvuun tarvitsemansa valon.

Suojametsiksi määriteltyjen metsien ja puistoalueiden sekä viheraluei-
den merkitys asukkaiden virkistyskäytössä on suuri. Suojametsien, pu-
istojen ja lähivirkistysalueiden hoitotoimenpiteissä pyritään vä-
hentämään valtapuuston sekä pienpuuston harvennusten määrää. Eri-
tyisen tärkeää harvennusten vähentäminen on arvokkaiksi luontokohte-
iksi todetuilla alueilla, tärkeissä virkistysmetsissä sekä muuten puusto-
rakenteeltaan monipuolisissa metsissä. Viheralueiden asukkaille ja 
käyttäjille tiedotetaan selkeästi ja hyvissä ajoin harvennussuunnitelmis-
ta ja varmistetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Hoitotoimen-
piteissä pyritään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että toimen-
piteet kohdennetaan paremmin niille kuvioille ja kuvion osille, joista nii-
stä 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 harvennussu-
unnitelmista ja varmistetaan mahdollisuus vaikuttaa suunnitelmiin. Hoi-
totoimenpiteissä pyritään kiinnittämään enemmän huomiota siihen, että 
toimenpiteet kohdennetaan paremmin niille kuvioille ja kuvion osille, jo-
ista 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


