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Tiivistelmä  
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualue sijaitsee Vuosaaressa Kallahdenniemen 
tyvellä. Suojelualue kattaa jyrkkäpiirteisen, vanhaa männikköä kasvavan harjun, 
jonka itä- ja länsipuolella on merta. Alueen pinta-ala on noin 3,7 hehtaaria ja se 
on osa Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet -nimistä Natura 2000 -aluetta. 
 
Kallahdenniemi on suosittu ulkoilualue, jonka käyttö on huomattavasti lisääntynyt 
Vuosaaren uusien asuinalueiden rakentamisen myötä. Kulku Kallahdenniemelle 
tapahtuu Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen läpi johtavaa tietä ja polkuja 
pitkin. Suojelualueella on myös luontopolkureitti. Alueelle on laadittu hoito- ja 
käyttösuunnitelma vuosina 1988 ja 2002. Helsingin kaupungin ympäristökeskus 
päätti vuonna 2013 päivittää alueen hoito- ja käyttösuunnitelman.   
 
Kallahdenharju on pääosin kuivahkon kankaan männikköä. Luonnonsuojelualu-
een pohjoisosa ja kaakkoisin kulma ovat tuoretta kangasmetsää. Itäranta on lä-
hes kasvitonta hiekkarantaa. Länsirannalla on kapea rantatasanne, jossa on ma-
talakasvisia niittylaikkuja sekä hiekkaisia ja soraisia kohtia. Harjun laella on Kal-
lahdenniemeen johtava tie.  
 
Runsas ulkoilukäyttö on kuluttanut Kallahdenharjun kasvillisuutta ja aiheuttanut 
eroosiota rannan läheisillä jyrkillä rinteillä. Alueella liikkuminen on pyritty ohjaa-
maan luontopolkureitille ja harjun laella kulkevalle tielle, mutta runsas virkistys-
käyttö aiheuttaa ongelmia edelleen. Harjun kasvillisuus on myös muuttumassa, 
sillä vanhan ylismännikön alle on kasvanut tiheä, männyistä ja pihlajista koostuva 
alispuusto. Haitallisiin vieraslajeihin kuuluva kurtturuusu on levinnyt rannoille. 
 
Harjuluonnon suojelemiseksi esitetään hoitotoimia, jotka estävät maaston kulu-
mista, korjaavat kulumisen aiheuttamia vaurioita ja auttavat harjumännikön uudis-
tumista sekä harjualueelle ominaisen maiseman säilymistä. Suunnitelmassa esi-
tetään toimenpiteiksi reittien ylläpitoa, kunnostamista ja viitoitusta, pyöräilyn es-
tämistä sallittujen pyöräilyreittien ulkopuolella, uimapaikkoina luvattomasti käytet-
tyjen maastokohtien aitaamista ja merkintää, kurtturuusun hävittämistä sekä 
pienpuuston hoitoa. Harjun luontopolku esitetään yhdistettäväksi osaksi laajem-
paa, Kallahdenniemelle suunniteltua virkistysreitistöä. 
 
Harjun ylispuustolla ei ole kiireellistä hoitotarvetta. Suunnitelmassa esitetään 
vanhan ylispuuston uudistamisen varovaista aloittamista luomalla muutamia lat-
vusaukkoja heikkokuntoisempien puiden poistolla. 
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Sammandrag  
 
Kallviksåsens naturskyddsområde är beläget i Nordsjö längst in på Kallviksud-
den. Skyddsområdet omfattar en ås som tydligt kan urskiljas och på vilken det 
växer gammal tallskog. Åsen omges av havet på den östra och västra sidan. Om-
rådets areal är cirka 3,7 hektar och det utgör en del av Kallviks ängs-, ås- och 
vattenområden, som är ett Natura 2000-område. 
 
Kallviksudden är ett populärt friluftsområde. Användningen av området har ökat 
avsevärt i takt med byggandet av nya bostadsområden i Nordsjö. Man kommer ut 
på Kallviksudden längs vägen och stigar som går genom Kallviksåsens natur-
skyddsområde. I skyddsområdet finns också en naturstig. År 1988 och 2002 ut-
arbetades en skötsel- och användningsplan för området. Helsingfors stads miljö-
central beslutade år 2013 att uppdatera skötsel- och användningsplanen för om-
rådet.   
 
Kallviksåsen består huvudsakligen av tämligen torr tallskog. I naturskyddsområ-
dets norra del och nordöstra hörn finns ung moskog. Den östra stranden utgörs 
av en sandstrand som är nästan helt fri från växter. På den västra stranden finns 
en smal strandterrass med ängsplättar med låg växtlighet samt platser med sand 
och grus. På krönet av åsen går vägen som leder till Kallviksudden.  
 
Den rikliga användningen av området i rekreationssyfte har tärt på Kallviksåsens 
vegetation och orsakat erosion på de branta sluttningarna nära stranden. Man 
har försökt få besökarna att gå längs naturstigen och vägen som går på krönet av 
åsen, men den rikliga rekreationsanvändningen orsakar fortsättningsvis problem. 
Växtligheten på åsen håller också på att förändras eftersom det under den 
gamla, övre tallskogsbeståndet har börjat växa ett tätt undre trädbestånd bestå-
ende av tallar och rönnar. Vresrosen, som hör till de skadliga främmande arterna, 
har brett ut sig till stränderna. 
 
För att skydda naturen på åsen framförs skötselåtgärder som förhindrar slitage 
på terrängen, reparerar skador orsakade av slitage och hjälper tallskogen på 
åsen att föryngra sig samt bevarar det unika landskapet i åsområdet. Åtgärder 
som presenteras i planen är underhåll, upprustning och utmärkning av stigarna, 
förhindrande av cykling utanför cykellederna, inhägnande och utmärkning av 
platser som olovligt används som badplatser, skövling av vresrosen samt skötsel 
av beståndet av små träd. Det föreslås att naturstigen på åsen ska förenas med 
det mer omfattande nätverket av rekreationsstigar som planeras till Kallviksud-
den. 
 
Det övre trädbeståndet på åsen är inte i brådskande behov av skötsel. I planen 
föreslås att man varsamt ska börja förnya det gamla övre trädbeståndet genom 
att skapa några öppningar i trädkronorna genom att fälla träd som är i sämre 
skick. 
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1 Johdanto 
 
Vuonna 1973 perustettu Kallahdenharjun luonnonsuojelualue sijaitsee Kallah-
denniemen tyvellä Helsingin Vuosaaressa. Suojelualue kattaa jyrkkäpiirteisen 
männikköisen harjun, jonka molemmilla puolilla on merta. Kallahdenniemi on 
suosittu ulkoilualue, jonka käyttö on huomattavasti lisääntynyt Vuosaaren uusien 
asuinalueiden rakentamisen myötä. Kulku Kallahdenniemelle tapahtuu Kallah-
denharjun luonnonsuojelualueen läpi johtavaa tietä ja polkuja pitkin.  
 
Kallahdenharjulle on laadittu hoito- ja käyttösuunnitelma vuosina 1988 ja 2002. 
Jälkimmäinen suunnitelma kattoi kymmenen vuoden jakson ja sen tavoitteena oli 
palvella sekä alueen suojelua että sen lisääntyvää, lähiympäristön rakentamises-
ta aiheutuvaa virkistyskäyttöä. Hoito- ja käyttösuunnitelma tehtiin osana Kallah-
denniemen valmisteilla ollutta virkistyskäyttöä, luonnonsuojelua ja asumista käsit-
televä asemakaavaa. Asemakaava on edennyt toteutusvaiheeseen. Kallahden-
niemelle on suunnitteilla mm. ulkoilureittejä, jotka on tarkoitus yhdistää Kallah-
denharjun reitteihin. Kallahdenharjun hoito- ja käyttösuunnitelma päätettiin vuon-
na 2013 päivittää niin, että se palvelisi entistä paremmin kulutukselle herkän har-
jualueen suojelutavoitteita ja Kallahdenniemen virkistyskäyttöä. Helsingin kau-
pungin ympäristökeskus tilasi työn Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. 
 
 

2 Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitettiin kesäkuussa 2013. Suunnitel-
man valmistelua ohjasi Helsingin kaupungin ympäristökeskus. Suunnitteluun 
osallistui myös Helsingin rakennusvirasto, joka laati samanaikaisesti hoito- ja 
kehittämissuunnitelmaa Kallahdenniemelle. Suunnitelmassa tarkastellaan mm. 
alueen virkistyskäyttöä, mutta siinä eivät ole luonnonsuojelualueet (Kallahdenhar-
ju ja Kallahden rantaniitty) mukana. Kallahdenharjun hoito- ja käyttösuunnitel-
massa virkistysreitit, opastus ja liikennejärjestelyt on pyritty sovittamaan yhteen 
Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelman kanssa. 
 
Vuonna 2002 Kallahdenharjun luonnonsuojelualueella tehtiin yksityiskohtainen 
kasvillisuus- ja linnustoselvitys (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy 2003), jota käy-
tettiin silloisen hoito- ja käyttösuunnitelman pohjana. Luonnonsuojelualueelta ei 
löytynyt erityisesti suojeltavien lajien esiintymiä eikä muitakaan sellaisia lajiesiin-
tymiä, joiden vuoksi selvitysten uusiminen olisi ollut välttämätöntä hoito- ja käyt-
tösuunnitelman päivitystä varten. Suunnitelmaa tehtäessä käytettiin mm. vuonna 
2002 laadittua kasvillisuuden kuviokarttaa ja kuviokohtaisia kuvauksia kasvilli-
suuden sekä Natura-luontotyyppien ominais- ja erityispiirteistä. 
 
Suojelualueen luonnontilan muutoksia, mahdollisia uhkia sekä alueelle soveltuvia 
suojelu- ja hoitokeinoja arvioitiin 1.8. ja 20.8.2013 tehdyllä maastokäynneillä, jois-
ta vastasi hoito- ja käyttösuunnitelman laatinut biologi FM Esa Lammi. Jälkim-
mäiseen käyntiin osallistui myös ympäristötarkastaja Tiia Stén Helsingin kaupun-
gin ympäristökeskuksesta.  
 
Luonnonsuojelualueelle tehtiin 28.8.2013 maastokatselmus, johon osallistui Hel-
singin ympäristökeskuksen, rakennusviraston ja Staran edustajia. Maastokatsel-
muksessa tarkasteltiin erityisesti polkuverkostoa ja liikkumista palvelevia raken-
teita, joilla on pyritty ehkäisemään harjumaaston kulumista. Lisäksi arvioitiin alu-
een reittien sovittamista osaksi Kallahdenniemen muuta ulkoilureitistöä. 
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Käytetyt lähtöaineistot 
 
Keskeisiä lähtöaineistoja hoito- ja käyttösuunnitelman valmistelussa olivat: 
 

 Natura-luontotyyppien kartoitus 2002 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy & 
Alleco Ky 2003) 

 Kasvillisuuskuviokartta 2002 (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy & Alleco Ky 
2003) 

 Kallahdenharjun hoito- ja käyttösuunnitelma 2003–2012 (Ympäristösuun-
nittelu Enviro Oy 2003). 

 Kallahden hoito- ja kehittämissuunnitelman luonnos 11.6.2013 (Helsingin 
kaupungin rakennusvirasto). 

 Ilmavalokuvat 1998 ja 2011 (5 cm / pikseli, Helsingin kaupungin kiinteistö-
virasto). 

 
 

3 Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen  
luonnonolot 

3.1 Sijainti ja suojelutilanne 
 
Kallahdenharju on kapea, Vuosaaren ja Kallahdenniemen välissä sijaitseva harju 
(liite 1). Koko Kallahdenniemi kuuluu vuonna 1984 vahvistettuun valtakunnalli-
seen harjujensuojeluohjelmaan ainoana kohteena Helsingissä (Ympäristöministe-
riö 1984). Kallahdenharju on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi kahdella erillisel-
lä päätöksellä. Luonnonsuojelualueen eteläosa, jossa harjumuodostuma on kor-
kein ja selväpiirteisin, on rauhoitettu luonnonsuojelulailla vuonna 1973 (liite 2a). 
Alueen rauhoitusta haki silloinen maanomistaja Lohjan Kalkkitehdas Oy. Alueelle 
laadittiin vuonna 1988 käyttö- ja hoitosuunnitelma (Heikkilä 1988a).  
 
Vuonna 1990 suojelualueeseen liitettiin sen pohjoispuolelta harjualueeseen mai-
semallisesti ja kasvillisuutensa puolesta kuuluva kahden hehtaarin laajuinen alue 
(liite 2b). Rauhoitusta haki alueen omistava Helsingin kaupunki, joka perusteli 
laajennusta siten, että sen tarkoituksena oli turvata alue kulutukselta kanavoimal-
la alueella kulkeminen osoitetuille reiteille. Luonnonsuojelualueen (kuva 1) pinta-
alaksi tuli laajennuksen jälkeen 3,67 hehtaaria. Suojelualueen pituus on 420 met-
riä ja leveys vaihtelee 90 metristä 130 metriin. 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualue, Kallahdenniemeä ympäröivät matalat vesi-
alueet sekä niemen eteläpäässä sijaitseva Kallahden rantaniityn luonnonsuojelu-
alue muodostavat yhdessä Kallahden niitty-, harju- ja vesialueet -nimisen Natura 
2000 -alueen (FI010063). Natura-alue jatkuu niemen eteläpuolella hiekkasärkki-
nä ja hiekkapohjana Kutusärkän saaren eteläpuolelle asti (liite 1). Kallahdenhar-
jua reunustavat vesialueet eivät kuulu Natura-alueeseen. 
 
Natura-alueen pinta-ala on 251 hehtaaria. Alue on suojeltu luontodirektiivin pe-
rusteella (aluetyyppi SCI). Kallahden niitty-, harju- ja vesialueen Natura-
tietolomakkeen mukaan alueelta tavataan viittä luontodirektiivin luontotyyppiä, 
joista yksi on harjumetsät (2 % kokonaisalasta). Tietolomakkeella mainituista 
kymmenestä lintudirektiivin lajista palokärki on metsälintu, muut ranta- tai vesilin-
tuja, joita ei tavata Kallahdenharjulla. Lomakkeella mainitut viisi kasvilajia ovat 
kaikki rantaniittyjen kasveja.  
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Kuva 1. Kallahdenharjun luonnonsuojelualue (keltainen rajaus) lähiympäristöineen. Länsi-
reunan hiekka- ja somerikkoranta erottuu kuvasta hyvin, mutta itärannan kapea hiekka-
ranta jää puuston varjoon. Kuva on vuodelta 2011. 
 
 
3.2 Geomorfologia 
 
Kallahdenharju on osa Hyvinkäältä Suomenlahteen ulottuvaa harjujaksoa. Harju 
on syntynyt sulavan jäätikön reunalla noin 13 000 vuotta sitten, kun sulamisve-
sien muodostama joki kuljetti maa-ainesta jäätikön railoon tai tunneliin. Suojelu-
alueeseen kuuluva harjujakso muodostaa kapean pohjois–eteläsuuntaisen kan-
naksen mantereen ja Kallahdenniemen väliin. Kannaksen leveys on 90 metriä. 
Korkeimmat kohdat sijaitsevat yhdeksän metriä merenpinnan yläpuolella. Kallah-
denharju on melko jyrkkärinteinen. Jyrkkäpiirteisyys korostuu itärannalla, jota on 
aiemmin käytetty hiekanottoon: harjun itärannalta ja monin paikoin muualtakin 
Kallahdenniemeltä on otettu hiekkaa 1900-luvun alkuvuosiin asti (Helsingin kau-
punkisuunnitteluvirasto 2002). Kallahdenharjulla tämä näkyy jyrkkänä, eroosiolle 
herkkänä ”rantatörmänä”. Suojelualueen pohjoisosassa on myös vanha, metsit-
tynyt hiekkakuoppa. 
 
Koko harjun itäranta on hiekkarantaa. Luonnonsuojelualueen koillispuolella suo-
jelualueen rajan vieressä on Ullaksen rantapuisto, jonka hiekkarantaa käytetään 
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uimapaikkana. Harjun läntinen ranta on osin hiekkaa, osin soraa. Harjun ”kaina-
lossa” suojelualueen länsipuolella on Ison Kallahden uimaranta. 
 
Suojelualueen eteläpuolella harju jatkuu selkeästi erottuvana harjumaisena muo-
dostumana noin 700 metrin matkan. Alue on väljästi rakennettua omakoti- ja hu-
vila-aluetta. Kallahdenniemen keskiosissa harjumaasto näkyy rantavoimien laa-
keaksi tasoittamina selänteinä, valleina ja rantatörminä, mutta selvät harjanteet 
puuttuvat. Puusto on harjumaastolle tyypillistä männikköä. Alueella on runsaasti 
jälkiä vanhasta maa-aineksenotosta. 
 
 
3.3 Kasvillisuus 
 
Luonnonsuojelualue on vanhaa harjumännikköä, joka on suurimmaksi osaksi 
kuivahkoa puolukkatyypin kangasmetsää (liite 3). Pohjoisosa ja kaakkoisin kulma 
ovat tuoretta kangasmetsää. Itäranta on lähes kasvitonta hiekkarantaa. Länsi-
rannalla on kapea rantatasanne, jossa on matalakasvisia niittylaikkuja sekä hiek-
kaisia ja soraisia kohtia. Tasannetta reunustaa kapea, tervaleppiä kasvava ranta-
vyöhyke. 
 
Harjun laella on kapea asvaltoitu maantie, joka johtaa Kallahdenniemelle. Suoje-
lualueen eteläpäässä tiestä erkanee itään Heposaareen päätyvä hiekkatie. 
  
Liitteen 3 mukaiset kasvillisuuskuviot ovat seuraavat. 
 
1. Entinen piha-alue. Luonnonsuojelualueen pohjoispäässä on metsittyvä pi-

ha, jossa sijainnut puutalo on purettu 2000-luvun alkuvuosina. Pihamaalle on 
levinnyt mm. vadelmaa, maitohorsmaa, jänönsalaattia ja pihlajia. Puustossa 
on isoja mäntyjä ja koivuja. Pihakasveista on jäljellä mm. hernepensaita, 
lehmuksia, isotuomipihlajia, syreeniä ja keltamoa. 
 

2. Tuore kangasmetsä jonka ylispuina on vanhoja, noin 150-vuotiaita mäntyjä 
ja joitakin nuorempia kuusia. Tien länsipuolella on melko tiheä pensaskerros, 
joka koostuu pihlajista ja koivuista. Kenttäkerroksessa vallitsevat koko kuviol-
la mustikkatyypin lajit, mutta paikoin tavataan pieninä laikkuina myös lehto-
maisen kankaan lajistoa. Kuvion 1 eteläpuolella on metsittyvä, puoliaukea 
alue, josta rakennukset on purettu 1900-luvun lopulla.  

 
Alueen läpi kulkee kolme hiekkapintaista reittiä Ison Kallahden rantaan ja yk-
si reitti itään Pikku Kallahden rantaan. Reitit ovat vanhoja tienpohjia. Niiden 
varrella on niitty- ja piennarlajistoa, mm. ahomataraa, paimenmataraa, aho-
mansikkaa ja tuoksusimaketta. 

 
3. Kuivahko kangasmetsä, joka on valoisaa, noin 150-vuotiasta harjumännik-

köä. Puuston alla kasvaa joitakin 5–10 metrin korkuisia mäntyjä, mutta muu 
välipuusto puuttuu. Alispuustona on nuoria, 2–4 metrin korkuisia mäntyjä ja 
pihlajia. Alispuusto on tihein alueen eteläosassa, jossa nuori männikkö sul-
kee tieltä avautuvan maiseman. Nuoria kuusia kasvaa kuvion koillisrinteellä. 
Puusto on hyväkuntoista, mutta itärinteellä ja alueen läpi kulkevan tien var-
ressa on muutama latvavikainen ja keloutunut mänty. 

 
Kenttäkerroksen kasvillisuus on puolukkatyypin kankaille ominaisesti varpu-
valtaista. Runsaimmat lajit ovat puolukka, mustikka ja varsinkin länsirinteellä 
variksenmarja. Sianpuolukkaa ja kanervaa kasvaa myös siellä täällä, mutta 
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ne eivät muodosta laajoja, yhtenäisiä peitteitä. Heinistä tavataan mm. metsä-
lauhaa ja lampaannataa. 
 
Suojelualueen etelärajan tuntumassa metsä muuttuu jälleen tuoreeksi kan-
kaaksi (2). Ylispuusto on täälläkin järeää männikköä. Alispuustona on tiheä 
pihlajavesakko ja kenttäkerrosta luonnehtii yhtenäinen mustikkavarvusto. 
 
Kallahdenharjun männikkökuviolta on löydetty kolme huomionarvoista kasvi-
lajia: pohjanvariksenmarja, nuokkukohokki ja kangasajuruoho. Etelä-
Suomessa paikoittain tavattavaa pohjanvariksenmarjaa kasvaa suojelualu-
een eteläosassa muutama pieni kasvusto. Mahdollisesti ihmisen mukana siir-
tynyt nuokkukohokki on tavattu Kallahdenharjulta 1980-luvulla. Kesällä 1987 
sitä ei enää löydetty (Heikkilä 1988a). Polunvarressa sijainnut kasvupaikka 
on kulunut lähes kasvittomaksi hiekkapinnaksi, eikä nuokkukohokkia ole 
myöhemminkään tavattu. Taantuneisiin harjukasveihin kuuluvan kangas-
ajuruohon todettiin jo vuonna 1987 hävinneen alueelta (Heikkilä 1988a). 
 

4. Länsirantaa reunustaa osan matkaa kapea, 2–5 metrin levyinen tervaleppä-
vyöhyke, johon merivesi ulottuu korkean veden aikaan. Vyöhyke on levein 
rannan pohjoispäässä ja kapenee etelään. Useimmat tervalepistä ovat noin 
viiden metrin korkuisia ja osa niistä on jäiden runnomia. Pensaskerroksessa 
kasvaa yksi lehtokuusamapensas ja kenttäkerroksessa mm. nuokkuhelmik-
kää, koiranvehnää ja mesiangervoa. 
 
Tervaleppävyöhykkeeltä ei ole tavattu harvinaisia kasvilajeja. Suojelualueen 
ainoa mäkikaurakasvusto löydettiin 1987 kuvion pohjoispäästä. Kasvusto oli 
jäljellä kesällä 2013. 
 
Tervalepikkoa on myös luonnonsuojelualueen kaakkoiskulmassa, jossa har-
jun ja Heponiemen välissä sijaitseva kosteapohjainen tervaleppälehto työn-
tyy kapeana kiilana suojelualueen puolelle. 
 

5–6. Rantaniityt ja hiekkarannat. Harjun länsirannalla on 5–10 metrin levyinen 
rantatasanne, josta osa on niittyä, mutta pääosa niukkakasvista soraikkoa 
(kansikuva). Rannan kuluneisuuteen on vaikuttanut jään ja aallokon lisäksi 
ihmisten liikkuminen. Niittyalue on levein rannan eteläpäässä. Niityllä vesira-
jan tuntumassa kasvaa matalakasvuisille merenrantaniityille tyypillisiä lajeja, 
kuten suolavihvilää, meriratamoa, rannikkia, ketohanhikkia ja rönsyrölliä. Li-
säksi järviruokoa kasvaa harvakseltaan. Eteläpäässä on kaksi pientä merias-
terikasvustoa. Rantaniityn ylemmässä vyöhykkeessä kasvillisuus on kook-
kaampaa, mm. meriputkea, ranta-alpia, ruokonataa, punanataa ja siniheinää. 
Istutuksista levinnyt kurtturuusu on levittäytynyt ylempään rantavyöhykkee-
seen ja muodostanut sinne aukkoisia pensaikkoja. 
 
Rannan hiekka- ja sorapintaisissa kohdissa kasvaa mm. merinätkelmää, ran-
tavehnää ja suola-arhoa. Hiekka- ja sorapintojen lajit kärsivät tallaamisesta, 
ja niiden laajimmat esiintymät kasvavat kurtturuusupensaiden lomassa, sillä 
uimarit ja muut rannan käyttäjät ovat välttäneet piikikkäitä ruusupensaita. 
 
Kallahdenharjun itäranta on hiekkarantaa. Rantakasvillisuus on heikosti ke-
hittynyttä aallokon ja varsinkin rannalla liikkujien aiheuttaman kulutuksen ta-
kia. Harju kohoaa hiekkarannasta jyrkkänä, eroosiolle herkkänä rinteenä, 
jossa vanhan hiekanoton ja ihmisten liikkumisen jäljet ovat vielä selvästi näh-
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tävissä. Myös itärannalla kasvaa kurtturuusua, joskin niukemmin kuin länsi-
rannalla. 
 
Rannan eteläosassa on hiekkarannan laajentuma, jonka edustalla oli vuo-
teen 1992 asti venelaitureita. Rantavyöhykkeen ylemmässä osassa on kulu-
tuksen muuttamaa, mutta palautumassa olevaa niittykasvillisuutta, mm. kylä-
nurmikkaa, piharatamoa, ahomansikkaa, kissankelloa ja merinätkelmää. 
 
Heikkilä (1988a) piti itärannan pohjoispään kasvillisuutta merkittävänä. Sit-
temmin Kallahdenharjun tyvelle on rakennettu Ullaksen rantapuisto. Ullaksen 
rantaa ja varsinkin viereistä luonnonsuojelualueen rantaa käytetään uimi-
seen, vaikka virallinen uimaranta on harjun länsipuolella. Uimakäyttö on ku-
luttanut rantakasvillisuuden laajalti pois luonnonsuojelualueelta. Rannalla 
kasvaa joitakin tervaleppiä ja muutama istutettu tyrni, mutta muutoin pohjois-
pään ranta-alue on kasvitonta hiekkaa. 
 
Itärannalta ei ole tavattu harvinaisia kasvilajeja, eikä siellä myöskään ole me-
renrantaniittyä. 
 
 

3.4 Luontodirektiivin luontotyypit ja lajit sekä lintudirektiivin lajit 
 
Kallahden niitty-, harju- ja vesialueen Natura-tietolomakkeen mukaan alueelta 
tavataan viittä luontodirektiivin luontotyyppiä, joista merenrantaniityt on priorisoitu 
eli ensisijaisesti suojeltava luontotyyppi. Lähes koko Kallahdenharjun luonnon-
suojelualue kuuluu harjumuodostumien metsäiset luontotyypit -nimiseen luonto-
tyyppiin (”harjumetsät”, Natura-koodi 9060). Alue edustaa varsin hyvin harjumet-
sät-luontotyyppiä, vaikkakin se on kärsinyt kasvillisuuden kulumisesta. Harjumet-
sät-luontotyyppiin voidaan katsoa kuuluvaksi myös pinnanmuodot, jotka omalta 
osaltaan vaikuttavat kasvillisuuteen. Geomorfologisesti tarkasteltuna Kallahden-
harju on hyvin kehittynyt, edustava harjumuodostuma. 
 
Kallahdenharjun rannoilla tavataan Natura-luontotyyppeihin kuuluvia merenran-
taniittyjä, Itämeren hiekkarantaa ja rantavallien yksivuotista kasvillisuutta. Kaikki 
nämä luontotyypit esiintyvät niin pieninä ja osin ihmisten liikkumisen kuluttamina 
kuvioina, että niitä ei voida pitää edustavina. 
 
Lintudirektiivin liitteen I lajeista Natura-tietolomakkeella ilmoitetaan palokärki. 
Palokärki ei pesi luonnonsuojelualueella säännöllisesti, mutta se kuuluu Kallah-
denniemen lajistoon (Ympäristösuunnittelu Enviro Oy & Alleco Ky 2003). Palo-
kärki käyttää luonnonsuojelualuetta ravinnonhankintaan. Männyissä olevat kolot 
kertovat palokärjen joskus pesineen tai hakanneen yöpymiskoloja luonnonsuoje-
lualueen puihin. 
 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuksen ylläpitämän luontotietojärjestelmän 
mukaan koko Kallahdenniemi on luokiteltu ensimmäisen arvoluokan lepakkokoh-
teeksi. Alueella on havaittu pohjanlepakkoa, vesisiippaa ja viiksisiippoja. Kaikki 
edellä mainitut lepakkolajit ovat luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeja, joiden lisään-
tymis- ja levähdyspaikkojen hävittäminen ja heikentäminen on kielletty. 
 
 



10 

4 Virkistyskäyttö, reitit ja kuluneisuus 
 
4.1 Reitistö ja alueen käyttö 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualuetta käytetään Vuosaaren lähivirkistysaluee-
na, mm. lenkkeilyyn, koirien ulkoiluttamiseen ja auringonottoon. Lisäksi harjun 
läpi kuljetaan Kallahdenniemelle, jossa on asuinrakennuksia, huviloita, yhteisöjen 
kesänviettopaikkoja, mm. kurssien pitopaikkana käytettävä kulttuurikeskus Sofia 
ja suosittu uimaranta. Suojelualueen luoteispuolella on Ison Kallahden uimaranta 
(liite 4), jonka käyttö on levinnyt myös luonnonsuojelualueen puolelle. Luonnon-
suojelualueen koillispuolella on Ullaksen rantapuisto, jonka hiekkarantaa käyte-
tään uimapaikkana. 
 
Kallahdenharjun laella on Kallahdenniemelle johtava kapea, asvaltoitu maantie. 
Polkupyöräilijöitä ja jalankulkijoita varten tien länsipuolelle on tehty vuonna 2001 
kapea, hiekkapintainen kevyen liikenteen reitti (liite 4), joka sulautuu maisemaan 
puut kiertäen. Maantien ja ulkoilutien välissä on koko matkan matala puuaita, 
jollainen on myös tien itäpuolella. Aita estää autoilijoita pysäköimästä tien varteen 
luonnonsuojelualueelle. Aidassa on kulkuaukko rantaan johtavien polkujen ja 
kahden suojatien kohdalla. 
 
Alueen opastusta suunniteltaessa ja rakennettaessa 2000-luvun alussa tavoit-
teena oli luoda myös harjua kiertävä luontopolkureitti. Sen pohjana käytettiin 
olemassa olevia reittejä ja polkuja. Luontopolku alkaa alueen luoteiskulmasta 
pääopastaululta ja kiertää alueen länsirannan eteläpään opasteelle asti. Reitti 
jatkuu maantien yli itärannalle Ullaksenpuistoon, josta se palaa takaisin lähtöpis-
teeseen (liite 4). Alueen pääreittinä käytettyä luontopolkua tukevat maantien var-
ren kevyen liikenteen reitti ja muutama harjun yli kulkeva itä-länsisuuntainen poi-
kittaispolku. 
 
Luontopolku on viitoitettu vihreillä merkkitolpilla koko matkan. Tukena ovat myös 
Ullaksenpuistoon ja Ison Kallahden uimarannan puolelle pystytetyt opaskartat, 
joihin on merkitty reitistö ja säädökset. Länsirantaa noudattava osuus on pohjus-
tettu kivituhkalla ja polun rannanpuoleista reunaa on paikoin vahvistettu puisin 
tuin. Reittiä kunnostettiin kesällä 2013, jolloin polun reunoja vahvistettiin uudel-
leen ja rannalle johtavat portaat uusittiin. Lisäksi rannalle tehtiin toiset portaat. 
Itärantaa noudattavan polun eteläpäässä on kahdet portaikot, joita pitkin pääsee 
rannalle. Polun eteläpää kunnostettiin kesällä 2013, ja samalla rannan puoleista 
reunaa vahvistettiin puisin tukirakentein.  
 
 
4.2 Maaston kuluminen 
 
Ylläpidettyjen reittien ulkopuolella tapahtunut liikkuminen on kuluttanut kasvilli-
suutta varsinkin polkujen risteyskohdissa. Kuluneimmista kohdista kasvillisuus on 
kokonaan hävinnyt ja hiekka paljastunut. Pahimmin kuluneita kohtia ovat uima-
rannan tienoo, Ullaksen rantapuiston eteläpuoli, uimiseen ja oleiluun käytetty 
länsirannan eteläosa, sekä eräät itärannan jyrkät, polkujen tuntumassa sijaitsevat 
kohdat, joita pitkin on aiemmin kuljettu mm. venelaitureille (liite 4). Vähemmän 
kuluneista kohdista varvikko on hävinnyt ja sen tilalla on harvaa, lähinnä lam-
paannadan vallitsemaa kasvillisuutta. Parhaiten ovat säilyneet laen ja ylärinteen 
varvikkoiset, nuoren alismännikön kattamat alueet. 
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Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen kasvipeitteen kuluneisuudesta on tehty 
yhteenvetokartta vuonna 1987 (Heikkilä 1998a). Vuonna 2002 ihmisten liikkumi-
sesta aiheutuneen maaston kuluneisuuden todettiin selvästi voimistuneen (Ym-
päristösuunnittelu Enviro Oy 2002). Kivennäismaa oli paljastunut monin paikoin 
länsirannalla sellaisista kohdista, jotka olivat 15 vuotta aiemmin vain heikosti ku-
luneita. Muutos johtui länsirannan luvattomasta uimarantakäytöstä: uimarit oikai-
sivat rannan kävelyreitiltä suoraan rantahietikolle. Rannalla oli ajettu myös polku-
pyörillä. Hiekkainen rantatörmä ei ollut kestänyt kulutusta, ja hiekka oli monin 
paikoin paljastanut.  
 
Suojelualueen kaakkoisrannalla sijaitsevassa poukamassa oli venelaitureita vuo-
teen 1992 asti. Vuonna 1987 poukaman kivennäismaa oli paljastunut koko ranta-
viivalta. Kesällä 2002 kasvillisuuden todettiin hieman elpyneen. Sekä ranta-
alueen pohjoispäähän että eteläpäähän voimakkaasti kuluneeksi luokitelluille 
alueille oli tullut uutta niittykasvillisuutta. Keskiosa oli edelleen lähes kasvitonta. 
 
Kesällä 2013 maaston kulumisen todettiin vähentyneen luonnonsuojelualueen 
eteläosassa. Kasvillisuus oli palautumassa kaakkoiskulman hiekkarannalle, He-
vossaarentieltä paikalle tuleva vanha tie (suljettu puomilla vuosituhannen vaih-
teessa) oli lähes umpeenkasvanut ja alarinteen kuluneimpiin kohtiin oli tullut lisää 
kasvillisuutta, mm. hiekkaista maata sitovaa hietakastikkaa. Länsirinteen puolella 
osa poluista oli lähes umpeutunut. Liikkuminen maantieltä suoraan rantaan näyt-
tää vähentyneen. Tämä johtuu tienvarren aitaamisesta, rantareittien kunnossapi-
dosta, rantaan rakennetuista portaikoista sekä nuoren männikön kasvamisesta 
rinteisiin. 
 
Toinen huomattavasti muuttunut alue sijaitsee luonnonsuojelualueen koillisran-
nalla Ullaksen rantapuiston eteläpuolella. Ullaksen rannan uimakäyttö oli laajen-
tunut vähitellen suojelualueen puolelle, ja sen vuonna 1987 lähes luonnonti-
laiseksi tai kulutuksen vähän muuttamaksi arvioitu kasvillisuus (Heikkilä 1988a) 
oli 2000-luvun alkuun mennessä kulunut kokonaan pois. Uimapaikkana käytetty 
alue ulottui noin 50 metriä luonnonsuojelualueen puolelle.  
 
Kesällä 2013 uimapaikkana käytetty alue oli edelleen kasvitonta hiekkaa. Kasvit-
tomaksi kulunut ranta-alue vaikutti hieman aiempaa laajemmalta. Ullaksen uima-
paikan käyttö on ilmeisesti siirtynyt entistä enemmän luonnonsuojelualueen puo-
lelle. Rannalle tulee useita käytetyn näköisisiä, maantien reunasta alkavia polkuja 
ja kaksi polkua Ullaksen suunnasta. Suojelualue on rajattu Ullaksen rannassa 
matalalla aidalla, joka ei ulotu rantaan asti. 
 
Ennen luonnonsuojelualueen laajentamista Ison Kallahden uimaranta jatkui ny-
kyisen suojelualueen puolelle. Vaikka suojelualue on laajennuksen jälkeen ero-
tettu uimarannasta matalalla aidalla, suojelualueen puoleisen hiekkarannan ui-
makäyttö on jatkunut. Alue oli jo vuonna 1987 varsin kulunutta. Kulunut alue ei 
vaikuttanut kesällä 2013 aiempaa laajemmalta. Hiekkarannalla on myös jonkin 
verran kasvillisuutta. 
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5 Hoidon ja käytön tavoitteet 
 
5.1 Suojelu ja hoito 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen perustamisen tärkein tavoite oli harju-
luonnon suojelu. Harjuluontoon kuuluvat sekä harjun pinnanmuodot, maaperä 
että harjukasvillisuus.  
 
Kallahdenharjulla tarvitaan hoitotoimia, jotka estävät maaston kulumista, korjaa-
vat kulumisen aiheuttamia vaurioita ja auttavat harjumännikön uudistumista. Ku-
lumisen kannalta ongelmallista on se, että kaikki ihmiset eivät pysy merkityillä 
reiteillä. Etenkin portaissa ja jyrkissä rinteissä ihmiset ja koirat kulkevat usein 
portaiden tai polkujen vieressä, mikä kuluttaa maastoa. Rantoja pitkin liikutaan 
myös paljon, sillä harjun puuttomat hiekka- ja somerikkorannat tarjoavat helpon 
kulkureitin silloin kun merenpinta ei ole korkealla. 
 
Ainoa välittömästi vaikuttava keino kulumisen ehkäisemiseksi olisi liikkumisen 
ohjaaminen pelkästään nykyiselle maantielle ja sen vieressä olevalle pyörä- ja 
kävelytielle. Koska alueella ei tavata uhanalaisia lajeja tai ensisijaisesti suojelta-
via luontotyyppejä, alueen sulkeminen kaikelta liikkumiselta ei ole perusteltua. 
Liikkumiskiellon valvominen olisi myös vaikeaa. Alueen suojelu saadaan toden-
näköisesti yhtä hyvin järjestettyä suosituksin ja reittejä ylläpitämällä.  
 
Kallahdenharju on maisemaltaan kaunis. Luonnonsuojelualueen pohjoispäähän 
ja eteläosaan on noussut tiheä pienpuusto, joka jo nykyisin sulkee maisemaa. 
Harjukasvillisuuden tai eläimistön kannalta pienpuuston hoitaminen ei ole tar-
peen, sillä alueella ei ole paahteista harjuympäristöä tarvitsevia lajeja. Nuoren 
pienpuuston harventaminen on sitä vastoin maisemanhoidon kannalta suotava 
toimenpide.  
 
Kovan kulutuksen alaisena pienellä kannaksella kasvava männikkö ei todennä-
köisesti pysty uudistumaan luontaisesti ilman metsänhoitotoimia. Tähän viittaa 
se, että harjulta puuttuu kokonaan välipuusto: paikalla kasvaa vain kookkaita 
ylismäntyjä ja nuoria, muutaman metrin korkuisia mäntyjä ja pihlajia. Nuorien 
mäntyjen kasvuedellytyksiä voidaan parantaa pienpuustoa harventamalla ja pois-
tamalla yksittäisiä ylismäntyjä. Puuston uudistamisessa tulee edetä hyvin varo-
vasti niin, että alueen maisemallinen ja suojelullinen arvo eivät kärsi. 
 
 
5.2 Käyttö 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualue soveltuu harju- ja rantamaisemasta nautti-
miseen sekä opetuskohteeksi. Suojelualue on kulutukselle herkkää maastoa. 
Kulutusta lisäävät jyrkkäpiirteiset rannat, joita aallokon ja jään aiheuttama eroosio 
kuluttaa luonnostaankin. Herkästi kuluvana alue ei sovellu vapaasti liikuttavaksi 
lähivirkistysalueeksi. 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräysten mukaan liikkuminen 
muualla kuin merkityillä poluilla on kiellettyä. Alueella liikkuminen tulee ohjata 
merkityille poluille. Reitistön on oltava helposti kuljettava ja hyvin merkitty, jolloin 
liikkuminen ja maaston kuluminen reittien ulkopuolella pysyy mahdollisimman 
vähäisenä.  
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Rantojen käyttämistä uimapaikkoina olisi saatava vähennettyä, sillä rannoilla liik-
kuminen aiheuttaa rantakasvillisuuden sekä jyrkkien, rannanläheisten rinteiden 
kulumista.  
 
 

6 Toimenpiteet 
 
6.1 Hoito 
 
Harjualueiden vaurioituneita maastokohtia voidaan korjata kylvämällä niihin pai-
kalta hävinnyttä kasvillisuutta tai istuttamalla muualta tuotuja taimia. Kallah-
denharjulla kylvettiin syksyllä 1987 kaikkiaan 12 koealalle lampaannadan ja ran-
tavehnän siemeniä sekä puolukan ja sianpuolukan marjoja. Koealat olivat kulu-
neita kohtia länsirantaa myötäilevän polun varressa (Heikkilä 1988b). Heinäkuus-
sa 2002 tarkastettiin ne 11 istutuskohdetta, jotka voitiin paikallistaa. Kohteista 
kolme oli kokonaan kasvittomia. Kahdessa kohteessa varpujen kylvö ei ollut on-
nistunut, vaikka muuta kasvillisuutta oli jäljellä. Muissa kuudessa kohteessa kas-
voi lampaannataa tai rantavehnää, mutta niukasti. Miltei kaikki kohteet olivat voi-
makkaasti kuluneet tallaamisen takia. Kokeilu osoitti, että kasvillisuutta ei voida 
palauttaa Kallahdenharjun kuluneille alueille, ellei istutus- tai kylvökohdalla liik-
kumista estetä esimerkiksi aitaamalla. 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualueen hoitaminen tapahtuu ensisijaisesti ohjaa-
malla ihmisten liikkumista niin, että maaston kulutusta saadaan vähennettyä. 
Koska kuluneet alueet ovat enimmäkseen melko pieniä, niihin leviää kasvillisuut-
ta luonnostaankin lähiympäristöstä. Leveimpien, käytöstä poistettavien polkujen 
alkuun voidaan kuitenkin istuttaa lähialueelta saatavia männyntaimia. 
 
Lehtipuiden vesat ja pienet lehtipuut on poistettu lähes koko suojelualueelta syk-
syllä 2013. Tien länsipuolella luonnonsuojelualueen pohjoispäässä oli runsaasti 
nuoria, 1–2 metrin korkuisia pihlajia ja koivuja. Kasvupaikka on tuoretta kangas-
metsää, joka on hyvä kasvuympäristö lehtipuille. Ilman hoitotoimia paikalle kas-
vaa samanlainen ylitiheä pienpuusto, jollainen on heti suojelualueen länsipuolel-
la. Pienpuustoa tulisi harventaa kahden-kolmen vuoden välein liitteeseen 5 mer-
kityllä alueella. Hoitotoimet kohdistetaan alle viiden metrin korkuisiin nuoriin lehti-
puihin, joista suurin osa poistetaan. Hakkuutähteet kuljetetaan pois luonnonsuo-
jelualueelta. 
 
Harjun eteläpäähän on kasvamassa tiheä mäntyalipuusto (liite 5). Puut ovat 2–4 
metrin korkuisia. Tiheässä kasvavat männyt ovat maisemallinen haitta, mutta 
toisaalta ne ovat tukkineet osan poluista, joiden käyttö on samalla vähentynyt. 
Pienpuustoa tulisi harventaa tuntuvasti, kuitenkin niin, että toimenpide ei tee alu-
een polkuverkostoa nykyistä houkuttelevammaksi. Luontevin keino olisi merkitä 
säilytettävät puuryhmät ennen harvennusta. Pienpuustoa tulisi säilyttää pieninä 
puuryhminä polkujen risteämiskohdissa ja ylispuuston aukkopaikoissa, joissa 
uudelle puusukupolvelle on parhaat kasvuedellytykset. Hakkuutähteet kuljetetaan 
pois luonnonsuojelualueelta.  
 
Harjun ylispuusto on hyväkuntoista, noin 150 vuoden ikäistä männikköä. Männyt 
ovat pitkäikäisiä puita, eikä ylispuustolla ei ole merkittävää hoitotarvetta. Vanhaa 
ylispuustoa kannattaisi kuitenkin varovaisesti uudistaa luontaisen uudistamisen 
keinoin luomalla latvusaukkoja heikkokuntoisimpien puiden poistolla. Näin luotai-
siin edellytyksiä uusien mäntyjen kasvamiselle syntyneisiin latvusaukkoihin. Jotta 
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männyn taimet menestyisivät, on tärkeää, että kilpaileva lehtivesakko poistetaan 
säännöllisesti. 
 
Kun ylispuita poistetaan vähän kerrallaan suunnitelmakausittain, muutos maise-
massa on pieni verrattuna tilanteeseen, jossa jouduttaisiin poistamaan yhdellä 
kertaa enemmän puita tai tekemään suurempia latvusaukkoja. Vähittäisellä ylis-
puiden poistolla parannetaan lisäksi puuston eri-ikäisrakenteisuutta. Yksittäisiä 
runkoja voidaan aluksi poistaa harjun eteläpään hoitokuviolta (liite 5). Ennen pui-
den kaatamista rakennusviraston ja ympäristökeskuksen edustajat käyvät yhdes-
sä valitsemassa ja merkitsemässä poistettavat rungot. Hakkuutähteet kuljetetaan 
pois suojelualueelta, mutta latvuksia ja suuria oksia voidaan käyttää polkujen 
tukkimiseen. 
 
Kuolleita, huonotyvisiä puita voidaan tarvittaessa kaataa tien varresta ja ulkoilu-
reitin varrelta, jos puista arvioidaan olevan vaaraa alueen käytölle. Kaadetut run-
got jätetään suojelualueelle. Kaadettujen puiden latvuksia voidaan käyttää esi-
merkiksi polkujen tukkimiseen. 
 
Kurtturuusu on levinnyt suojelualueen rannoille. Suomen luonnossa vieras kurttu-
ruusu levittäytyy hiekkaisilla rantaniityillä tehokkaasti ja tukahduttaa rannan alku-
peräistä kasvillisuutta. Laji on aiheuttanut ongelmia myös Kallahdenharjulla, sillä 
se on vallannut alaa muulta rantakasvillisuudelta. Laajoja ja muun kasvillisuuden 
täysin tukahduttavia kasvustoja ei ole päässyt muodostumaan, sillä alueen kurttu-
ruusuja on 2000-luvun puolella kuritettu mm. nyppimällä niiden lehtiä ja katkomal-
la kasvuversot säännöllisesti. Kurtturuusu on toimenpiteiden ansiosta taantunut ja 
osa pensaista on kuollut. Toimenpiteitä on syytä jatkaa. Kuolleet pensaat tulisi 
lisäksi poistaa, sillä niiden kuivat rangat säilyvät vuosikausina. Pensat katkais-
taan 5–10 cm:n korkeudelta maanpinnasta, jolloin ne eivät näy maisemassa, 
mutta niiden puisevat tyvet estävät pensaiden kohdalla oleskelemisen. Kurttu-
ruusuesiintymän tilaa on myös syytä seurata, sillä kuolleen näköiset pensaatkin 
voivat kasvattaa juurivesoista uusia versoja. 
 
Suojelualueen pohjoispäässä entisen pihamaan tienpuoleisessa reunassa (liite 5) 
kasvaa koriste- ja aitakasvina viljeltyä isotuomipihlajaa. Laji leviää lintujen kuljet-
tamista siemenistä helposti luontoon ja viihtyy hyvin mm. harjurinteillä. Kallah-
denharjulle maamme luontaiseen kasvilajistoon kuulumaton isotuomipihlaja ei 
vielä ole levinnyt. Entisen pihamaan reunassa oleva esiintymä on varotoimen-
piteenä syytä hävittää. Tuomipihlaja vesoo uudelleen. Vesat tulisi katkaista sa-
malla kertaa, kun tien länsipuolen pienpuuston hoito uusitaan. 
 
 
6.2 Käytön järjestäminen 
 
6.2.1 Reitit 
 
Kallahdenniemeen on valmistunut rakennusviraston tekemä hoito- ja kehittämis-
suunnitelma, jossa tarkastellaan koko alueen liikenne- ja pysäköintijärjestelyjä, 
opastuksen ja reittien nykytilaa ja kehittämistarpeita. Kallahdenharjun reittien ja 
opasteiden suunnittelussa pyritään yhtenäiseen ilmeeseen Kallahdenniemen 
hoito- ja kehittämissuunnitelmassa esitettyjen opasteiden ja viittojen kanssa. 
Myös alueen reitistöt sovitetaan yhteen. 
 
Kallahdenharjun käyttö ohjataan virallisille reiteille viitoittamalla reitit, sulkemalla 
eniten käytetyt epäviralliset polut ja muistuttamalla siitä, että liikkuminen on luval-
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lista vain merkityillä reiteillä. Merkittyinä reitteinä käytetään nykyisiä reittejä, joista 
yksi sijaitsee länsirannalla, yksi maantien varressa ja yksi itärannalla (liite 6). Le-
veimmät, reiteiltä tienvarteen johtavat yhdyspolut säilytetään. Pyöräliikenne ohja-
taan viitoituksin tienvarteen. Pyöräily muualla kuin merkityllä reitillä pyritään es-
tämään. Pyöräilyn vähentäminen on erityisen tärkeää länsirannalla, jonka reittejä 
käytetään pyöräilyyn melko paljon. 
 
Reitit päällystetään kivituhkalla tai muulla pintamaata sitovalla aineksella. Kivituh-
kan etuna on se, että reitti erottuu maastossa selvästi ja ohjaa siten liikkumista. 
Reitit merkitään hyvin, mieluiten puisilla reittimerkeillä. Nykyisistä merkeistä osa 
on melko huomaamattomia. Ne eivät ohjaa reitillä pysymistä kovin hyvin harjun 
itärannalla, jossa reitti on kapeampi ja huonommin muista poluista erottuva kuin 
länsirannalla. Merkkitolppien uudelleen maalaaminen parantaisi niiden näkyvyyt-
tä. Luonnonsuojelualueen rajoille reittien alkuun sijoitetaan viitat, joista selviää, 
minne reitit johtavat.  
 
Itärannan polkureittiä kunnostettiin kesällä 2013. Ullaksen rannan ja pohjoisim-
man portaikon välinen osuus on vielä kunnostamatta (liite 6). Portaikko johtaa 
rannalle, joka on ulkoilukäytön kuluttamaa. Portaikon pohjoispuolella kapealla 
hiekkaharjanteella on paljon käytetty oikopolku. Rannan ja hiekkaharjanteen ku-
luminen vähenisi, jos oikopolku muutettaisiin viralliseksi reitiksi. Oikopolun käyttö 
edellyttää hiekkaharjanteen rinteeseen rakennettavaa portaikkoa ja polun vah-
ventamista samoilla periaatteilla kuin reitin muissa osissa.  
 
Myös länsirannan reitin kulunein kohta kunnostettiin kesällä 2013. Reitin rannan-
puoleiseen reunaan on rakennettu matala lautareunus, joka estää pyörällä ajami-
sen hiekkarannalle ja todennäköisesti ohjaa muitakin ulkoilijoita käyttämään por-
taikkoja rannalle kulkemiseen. Jos rakenne ei osoittaudu riittäväksi, tulee polun 
varsi aidata samanlaisella aidalla kuin tienvarsi tai esimerkiksi matalalla köy-
siaidalla. Leveimmät ja käytetyimmät virallisilta reiteiltä erkaantuvat polut tulisi 
katkaista aidalla, puun rungolla tai kaadetun puun latvuksella. Näitä voidaan har-
kinnan mukaan sijoittaa muuallekin kuin liitteeseen 6 merkittyihin kohtiin.  
 
Polkuverkostoa ylläpidettäessä on muistettava, että maan pinnan tasaaminen on 
suojelualueella kiellettyä. Maan pintaa säästäviä rakenteita, mm. pitkospuita, por-
taita tai polun reunaan tehtäviä maan liikkumista estäviä tukia voidaan rakentaa 
virallisille kulkureiteille tarvittaessa. 
 
Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelmaan on merkitty uusi Heposaaren 
kiertävä ulkoilureitti. Reitille pääsee vain Kallahdenharjun kautta ja sen liittäminen 
harjun reitistön jatkeeksi olisi luontevaa. Reittien yhdistämiseksi tarvitaan luon-
nonsuojelualueen kaakkoiskulmaan noin 50 metrin mittainen uusi polku, joka 
yhdistää itärannan reitin ja Heposaareen johtavan tien toisiinsa (liite 6). Polku 
sijoittuu melko harvapuustoiseen kohtaan tuoreen kankaan metsään. Tarvittava, 
noin metrin levyinen polku on mahdollista perustaa puita kaatamatta ja maastoa 
tasaamatta. Polun alkupäähän sijoitetaan Heposaareen reittiä osoittava viitta. 
Suojelualueen puolelle rakennettava yhdysreitti toteutetaan samaan aikaan He-
posaaren reitistön kanssa. 
 
 
6.2.2 Kallahdentie 
 
Kallahdenniemelle johtavan tien molemmin puolin on matala aita, joka estää au-
toilijoita pysäköimästä luonnonsuojelualueelle tien varteen. Puinen aita on raken-
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teensa puolesta alueelle sopiva ja osoittautunut toimivaksi. Luonnonsuojelualu-
een keskiosassa on suojatie, jonka kohdalla aidassa on kulkuaukko. Sata metriä 
suojatien eteläpuolella on toinen kulkuaukko (liite 6), joka johdattaa ihmisiä kul-
kemaan luonnonsuojelualueen epävirallisille poluille. Aukko ja sinne johtavat po-
lut tulisi kulun vähentämiseksi sulkea. Luonnonsuojelualueen eteläosassa vanho-
jen polkujen kohdalla on toinen suojatie (liite 6), joka on jäänyt suojelualueen 
reittejä kehitettäessä tarpeettomaksi. Suojatien voi poistaa.  
  
 
6.2.3 Opastustaulut ja tiedottaminen 
 
Luonnonsuojelualueen pohjoispäässä on suojelualueen pääopaste, jossa kerro-
taan suojelualueen luonnosta ja alueella liikkumisesta. Ullaksen rannassa, Kal-
lahden uimarannalla ja luonnonsuojelualueen eteläpäässä reittien varrella on 
rajaopasteena yksi opastustaulu. Lisäksi rajoilla on muutamia tauluja, joissa 
muistutetaan luonnonsuojelualueen säännöistä ja rajoituksista. Suojelualueen 
rajaopasteisiin tulisi lisätä suojelualueen kartta, johon on merkitty viralliset reitit. 
 
Suojelun onnistunut järjestäminen edellyttää lisäksi sitä, että luonnonsuojelu-
alueen merkityksestä ja käytöstä tiedotetaan lähialueen kouluille ja päiväkodeille. 
Tiedotusta on mahdollista tehostaa esimerkiksi uusimalla Kallahdenharjun luon-
nonsuojelualueen esite (Helsingin arvokkaat luontokohteet 2. Kallahdenharjun 
luonnonsuojelualue) ja jakamalla sitä päiväkoteihin ja kouluihin. Luonnonsuojelu-
aluetta ja sen hoitotoimia esittelevä kirjoitus paikallislehdessä tavoittaisi suuren 
osan suojelualueen käyttäjistä. Ainakin puuston hoitoon liittyvistä toimenpiteistä 
on hyvä tiedottaa alueen asukkaita. 
 
 
6.2.4 Uimarantoina käytetyt rannat 
 
Suojelualueen aidan kohdalle Ison Kallahden uimarannalle pystytetään opastau-
lu, jossa muistutetaan luonnonsuojelualueen rajasta, siitä että suojelualueella on 
luvallista liikkua vain merkittyjä reittejä pitkin sekä siitä, että luonnonsuojelualu-
een käyttö uimarantana on kielletty. Kulku uimarannalle merkitään niin hyvin, että 
uimarit eivät vahingossa voi harhautua luonnonsuojelualueen puolelle. 
 
Ullaksen puiston uimapaikalta pääsee huomaamatta suojelualueen puolelle, sillä 
matala raja-aita ei ulotu rantaan asti. Suojelualueen puurakenteista aitaa jatke-
taan mahdollisimman lähelle rantaa (liite 6). Paikalle pystytetään suojelualueesta, 
sen rauhoitusperiaatteista ja alueella liikkumisesta kertova opastaulu. Uimaran-
nan aidassa on kaksi kulkuaukkoa, joiden kautta suojelualueen puolelle pääsee 
mm. polkupyörällä. Lähempänä rantaa olevan aukon voi tukkia. Kauempana ran-
nasta oleva aukko (jonka luona on nykyinen opastaulu) tulisi muuttaa sellaiseksi, 
että polkupyörällä ajo aukon kautta ei onnistu. Pääopastaulun länsipuolelta ran-
taan johtava reitti tulisi varustaa pyöräilykieltomerkillä. 
 
 
6.2.5 Pysäköintijärjestelyt 
 
Luonnonsuojelualuetta, uimarantaa ja Ullaksen puistoa varten on Kallahdentien 
varteen luonnonsuojelualueen pohjoispuolelle rakennettu pysäköintialue. Uusia 
pysäköintipaikkoja ei luonnonsuojelualueen käytön takia tarvitse perustaa. 
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6.3 Aikataulu  
 
Hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttaminen aloitetaan suojelutavoitteiden turvaa-
miseksi kulkua ohjaavien rakenteiden tekemisellä. Toteuttamisen kiireellisyys-
järjestys on seuraava. 
 

1. Itäisen polun pohjoispään kunnostus, polkujen merkintä ja viitoitus sekä 
Ison Kallahden uimarannalle ja Ullaksen puoleiselle rannalle osoitettujen 
toimenpiteiden toteuttaminen. Kurtturuusun ja isotuomipihlajan hävittämi-
nen. 

2. Aitojen tai muiden kulkuesteiden pystyttäminen kuluneille paikoille. Tien 
varteen esitetyt toimenpiteet. 

3. Pienpuuston käsittely. 
4. Heposaaren reittiin johtavan yhdysreitin rakentaminen suojelualueen 

kaakkoisosaan. 
5. Hoito- ja käyttösuunnitelman tarkistaminen kymmenen vuoden kuluttua. 

Tällöin arvioidaan uudelleen myös ylispuuston uudistamistarve. 
 

Ensimmäisen, toisen ja kolmannen vaiheen toimenpiteet voidaan toteuttaa lomit-
tain, jos kulun ohjaamiseen liittyvät työt eivät tämän vuoksi viivästy. 
 
 
6.4 Kustannusarvio 
 
Kertaluonteiset työt 
 
Vanhojen polkujen kunnostus   12 000 
Uusi kivituhkapolku     2 000 
Uudet portaat      1 200 
Aidat ja estot       2 000 
Uudet taulut, viitat ym.     2 700 
Puuston hoito, ruusut ym.     3 000 
Peruskunnostus yhteensä   22 900 euroa 
 
Vuotuinen huolto 4 000 euroa. Vuotuiseen huoltoon sisältyy roskahuolto, raken-
teiden korjaukset, luonnonhoito ym. 

  
 

7 Seuranta  
 
Alueen seurannassa on keskeistä selvittää maaston kulumisen muutoksia ja ui-
marantojen käytöstä suojelualueelle aiheutuvaa rasitetta. Kulumista ja kasvilli-
suuden tilaa seurataan viiden vuoden välein esimerkiksi Helsingin ympäristö-
keskuksen työnä. Seurannan avulla arvioidaan hoitotoimien ja käyttöä palvele-
vien toimenpiteiden onnistumista. 
 
Seurattavia asioita ovat: 
 

 kasvillisuuden palautuminen käytöstä poistetuille poluille 
 kuluneimpien maastokohtien muuttuminen 
 kurtturuusun ja isotuomipihlajan mahdollinen leviäminen, sekä 
 kulun ohjautuminen merkityille reiteille. 
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Kallahdenharjun kasvillisuuden kulumisen seurantaan käyttökelpoisia menetelmiä 
ei tiettävästi ole kehitetty. Seurantaan soveltunevat parhaiten kuluneiden maas-
tokohtien kartoitus ja esimerkiksi neliömetrin kokoisten kasviruutujen inventointi 
niillä paikoilla, joilla ihmisen aiheuttama kulutus on nähtävissä. Kartoitukset tois-
tetaan viiden vuoden välein. 
 
 

8 Toimenpiteiden vaikutukset 
 
Hoito- ja käyttösuunnitelman tärkeimpänä tavoitteena on palauttaa luonnon-
suojelualueen alkuperäinen merkitys. Luonnonsuojelualueella liikkuminen ohja-
taan merkityille reiteille käyttämällä uusia kulkua ohjaavia rakenteita, kunnos-
tamalla vanhoja rakenteita sekä tehostamalla opastusta ja tiedottamista. Suojelu-
alueen kaakkoisosaan esitetään uutta polkureittiä, joka yhdistää harjun itärannan 
reitin Heposaareen tulevaan ulkoilureittiin. Muita uusia toimintoja ei esitetä luon-
nonsuojelualueelle. Puuston käsittely keskittyy alispuuston harventamiseen niissä 
kohdissa, joissa nuori alispuusto on tiheää. Suunnitelmassa ei ehdoteta ylispuus-
ton harvennuksia tai aukottamista. 

 
Toimenpiteiden onnistumiseen vaikuttavat alueella ulkoilevien ihmisten määrä ja 
se, miten hyvin ihmiset noudattavat liikkumisrajoituksia. Harju palvelee lähinnä 
Vuosaaren asukkaiden virkistyskäyttöä. Syksyllä 2012 valmistunut Kallahden 
kaava tuo Kallahdenniemelle uutta asutusta vain vähän, mutta Vuosaaren asu-
tuksen tiivistyessä Kallahdenharjulla liikkuvien ulkoilijoiden määrä todennäköises-
ti kasvaa. 
 
Vaikutukset Kallahdenharjun luonnonsuojelualueeseen  
 
Ehdotetut hoitotoimet ja käytön ohjaamisen onnistuminen vähentävät luonnon-
suojelualueen kulumista, vaikka alueella liikkuvien ihmisten määrä kasvaisi. Va-
paan liikkumisen merkittävä väheneminen mahdollistaa kuluneiden alueiden kas-
villisuuden elpymisen. Kasvillisuuden laajamittainen palautuminen pahiten kulu-
neille ranta-alueille on ulkoilijoiden määrän takia epätodennäköistä. Huomatta-
vimmat muutokset tapahtuvat harjun metsäisissä osissa, joiden käyttö ohjautuu 
kunnossa pidettäville reiteille. 
 
Vaikutukset Kallahden niitty-, harju- ja vesialueiden Natura 2000 -alueeseen 
 
Kallahdenharjun luonnonsuojelualue on osa Kallahden niitty-, harju- ja vesi-
alueiden Natura 2000 -aluetta. Alue on suojeltu luontodirektiivin perusteella. Na-
tura 2000 -alueella tavataan viittä luontodirektiivin luontotyyppiä, joista Kallah-
denharjun luonnonsuojelualueella on harjumetsät-luontotyyppiä. Ehdotetut hoito-
toimet ja käytön ohjaamisen onnistuminen pysäyttävät harjumetsät-luontotyypin 
heikentymisen. Parhaassa tapauksessa toimenpiteet parantavat kulutukselle her-
kän luontotyypin tilaa. 
 
Luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeista Kallahdenharjun luonnonsuojelualueella 
tavataan useita lepakkolajeja. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetut toimenpi-
teet eivät hävitä eivätkä heikennä lepakoiden lisääntymis- ja levähdyspaikkoja. 
 
Natura-tietolomakkeella mainituista lintudirektiivin liitteen I lajeista palokärkeä 
tavataan luonnonsuojelualueella. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa ei ehdoteta pa-
lokärjelle tärkeään ylispuustoon kohdistuvia toimenpiteitä, eikä suunnitelma siten 
vaikuta palokärjen elinoloihin.  
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Muiden hankkeiden ja suunnitelmien vaikutukset 
 
Kallahdenniemen asemakaava tuo Kallahdenniemelle hyvin vähän uutta asu-
tusta. Kaavassa vaikutukset luonnonsuojelualueeseen on pyritty minimoimaan 
pitämällä Kallvikintie kapeana (nykyisen levyisenä) ja edistämällä virkistys- ja 
ulkoilukäyttöä suojelualueen ulkopuolella. Luonnonsuojelualueen ulkopuoliset 
virkistysreitit osoitetaan Kallahdenniemen hoito- ja kehittämissuunnitelmassa. 
Kallahdenniemen ja Kallahdenharjun reitit on sovitettu yhteen. Jos kulunohjaami-
nen onnistuu, Kallahdenniemen kaavan ja reitistön toteutuminen eivät heikennä 
Kallahdenharjun luonnontilaa.  
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