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1. Johdanto

Tämä Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma perustuu kaupunkiympäristölautakunnassa
13.5.2021 hyväksyttyyn samannimiseen yleisten alueiden suunnitelmaan, ks. linkki:
https://www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/herttoniemen_alsu/Herttoniemi_alsu_suunnitelmaselostu
s.pdf ja siinä esitettyihin laajempiin aluekohtaisiin tavoitteisiin ja toimenpidetavoitteisiin ja -tarpeisiin. Tässä
suunnitelmassa edellä mainitut tarpeet ja tavoitteet viedään tarkemmalle kuviotasolle
toimenpidekuvauksineen.

Alla kaaviokuva luonnonhoidon suunnitteluprosessista: (tämä suunnitelma punaisella ympyröidyssä
vaiheessa)

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti asukkaiden ja sidosryhmien kanssa.
Saatu palaute otetaan huomioon suunnitelmassa. Vuorovaikutusprosessi on kuvattu tarkemmin luvussa 3,
sekä liitteessä olevassa vuorovaikutusraportissa.

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman voimassaoloaika on 10 vuotta. Suunnitelma sisältää
kuviokohtaisen suunnitelman, joka on tallennettu metsätietojärjestelmään. Tämä suunnitelma hyväksytään
KYMP:in maankäyttöjohtajan päätöksellä. Suunnitelman toteutuksesta vastaa KYMP:in toimialan
ylläpitopalvelun yleiset alueet- yksikkö.

Herttoniemen luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelman laadinnasta vastaavat Kaupunkiympäristön
toimialan puisto- ja viheraluesuunnitteluyksikön metsäsuunnittelijat. Suunnitteluun osallistuvat
asiantuntijoina muut toimialan luonnon- ja maisemanhoidon asiantuntijat.



2. Luonnonmukaisten alueiden nykytila

Koko suunnittelualueen luonnonmukaisten alueiden yhteispinta-ala on 221 hehtaaria. Suurin yksittäinen 
yhtenäinen viheralue on Herttoniemen metsäselännealue, jolla on myös laajempaa merkitystä pohjois-
eteläsuuntaisena vihersormena ja ekologisena käytävänä. Myös Marjaniemen siirtolapuutarhan viereinen ja 
Roihuvuoren metsäselännealueiden kokonaisuus muodostavat yhtenäisen karkeasti itä-länsisuuntaisen 
yhteyden. Tämä viheralue koostuu lehtipuuvaltaisista metsistä ja avoimista ja puoliavoimista niittyalueista. 
Lisäksi alueella on niittyjä, viljelyspalstoja ja vanhoja pihapiirejä. Monet luonnonmukaiset alueet ovat 
pienempiä ja toisistaan erillään kaupunkirakenteen sisällä. Suunnittelualueen luonnonmukaiset osa-alueet 
on kuvattu tarkemmin luvussa 4.

Alueen edellinen luonnonmukaisten alueiden laajempi hoitokierros tehtiin vajaa 15 vuotta sitten. Hoito 
kohdistui silloinkin lähinnä reittien, teiden ja tonttien reunavyöhykkeille ja oli pääasiassa pienipiirteistä 
yksittäispuiden poimintaa ja pienpuuston hoitoa, joiden lisäksi tehtiin harvennuksia ja pari pientä uudisalaa.

Alueen luonnonmukaisten alueiden nykytila ja pidempiaikaiset hoidon tavoitteet sekä mm. viherverkoston 
ja viheryhteyksien tarkastelu on kuvattu laajemmin ja yksityiskohtaisemmin Herttoniemen yleisten alueiden 
suunnitelmassa:
https://www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/herttoniemen_alsu/Herttoniemi_alsu_suunnitelmaselostu 
s.pdf

Maaperä ja kasvupaikat

Maaperän kasvutekijät (karuus vs. rehevyys) ohjaavat kasvavan kasvillisuuden ja puuston määrää ja laatua.
Rehevillä kasvupaikoilla on määrällisesti ja laadullisesti enemmän kasvillisuutta ja puustoa kuin karummilla
paikoilla ja puusto on pääsääntöisesti nopeampikasvuista ja sekapuustoisempaa. Rehevillä paikoilla myös
eliöstöjen määrä on rikkaampaa, johtuen elinympäristöjen runsaudesta, sekä puuston ja kasvillisuuden
suuremmasta määrästä.

Suunnittelualueen länsiosan metsäalueharjanteen korkeammat alueet ja siitä itään päin oleva Länsi-
Herttoniemen kaupunginosan läheiset korkeammat metsäalueet ovat pitkälti karua ja kallioista kasvualustaa.
Herttoniemen metsäharjanteen pääosin alavammat alueet laidoilla ja keski- ja pohjoisosissa ovat pääosin
rehevämpiä ja kosteampia osia, joista osan voi luokitella jopa muuntuneiksi korviksi.

Mentäessä etelään päin aluetta, kasvupaikat rehevöityvät. Roihuvuoren ympäristö ja siitä Itäväylää kohti
olevat alueet ovat lähes kauttaaltaan reheviä, lukuun ottamatta joitain karumpia tai kallioisia yksittäisiä
kohteita.

Rehevimmät ja karuimmat kasvupaikat ovat pääsääntöisesti jätetty hoidon ulkopuolella ja monin paikoin
niitä on myös huomioitu luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeiksi elinympäristöksi ja ne ovat saaneet
C5 arvometsäluokituksen. Teemakartta kasvupaikoista liitteessä 7.



Kaaviokuva alueen kasvupaikkojen osuuksista

Pääpuulajit

Suunnittelualueen laajuudesta johtuen, alueen puusto on erittäin vaihtelevaa ja pääpuusto vaihtelee
kasvupaikkojen mukaan. Kokonaisuutena koivu on koko suunnittelualueen yleisin pääpuulaji 43 %). Koivun
määrää selittyy vanhoilla peltoalueilla, joita suunnittelualueella on paljon. Mänty on suunnittelualueen
toiseksi yleisen pääpuulaji (32 %). Alueellisesti eniten mäntyvaltaisia kuvioita on Herttoniemen selänteen ja
omakotitaloalueiden karummilla, pääosin kallioisilla kasvupaikoilla. Kuusi on pääpuulajina kolmanneksi
yleisin (6 %). Kuusivaltaiset kuviot painottuvat selkeästi Herttoniemen selänteen pohjoisosaan. Alueella on
myös leppävaltaisia (3 %), vaahteravaltaisia (2 %) ja myös muita jalopuuvaltaisia kuviota. Yleisesti ottaen
puusto on sekapuustoista eli kuviolla on montaa eri puulajia ja vieläpä eri kerroksissa. Tämä on erittäin hyvä
asia mm. luonnon monimuotoisuuden kannalta ja lisäksi monilajiset ja -kerrokselliset metsät kestävät
paremmin erilaisia bioottisia ja abioottisia tuhoja. Teemakartta pääpuulajeista liitteessä 5.

Kaaviokuva pääpuulajeista
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Puuston ikä

Suurin osa (43 %) puustosta on ikäluokassa 81–100 vuotta. Toiseksi suurin (17 %) ikäluokka on 61–80 vuotiaat
metsät, sekä 101-120 vuotiaat. Kolmanneksi yleisin (10 %) on ikäluokka 41–60 vuotta. Vähiten on nuoria
metsiä ja taimikoita.

Yllä mainittu puuston ikärakenne on huolestuttava, koska suurin osa puustosta on ikäluokkien loppupäässä
ja toisaalta nuorien metsien osuus on vähäinen. Joillakin paikoin puuston ikärakenne on monipuolinen eli
metsässä on eri-ikäisiä puita kerroksittain. Tämä on myös luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä
seikka.

Kaaviokuva alueen puuston ikäosuuksista

Alueen luontotietojärjestelmän luontokohteet ja muut luonnon arvokohteet

Luontotietojärjestelmän (ltj) arvokkaisiin luontokohteisiin voi tutustua tarkemmin internet-osoitteessa:
https://kartta.hel.fi/ Alueelta löytyy mm. lahokaviosammal-, arvokas kangasmetsä-, lintu-, kasvi-, METSO- ja
kääpäkohteita. Suurin osa luontotietojärjestelmän kohteista sijoittuu Herttoniemen metsäselänteen
alueelle, jossa on päällekkäin kaikkia em. ltj-kohteita, (ks. alla oleva kartta). Myös Roihuvuoren puolella on
yksittäisiä ltj-rajauksia, mm, METSO- ja linnustorajauksia. Muuallakin alueella on mm. linnusto-ja
kasvikohderajauksia.

Luontotietojärjestelmän kohteiden lisäksi luontoarvokohteita löydettiin lisää kaupungin omassa
inventoinnissa (mm. korpia, lahopuu- ja jalopuumetsiä ja metsäisiä kallioita). Nämä kohteet on
hoitoluokitettu C5 arvometsäksi ja ne ovat hoidon ulkopuolella tai niitä hoidetaan niiden ominaispiirteiden
ylläpitämisen ja kehittämisen takia.

8 %

17 %

43 %

17 %

10 % 4 %

1 %

Puuston ikä

121-

101-120

81-100

61-80

41-60

21-40

1-20



Kuvaote alueen ltj-rajauksista 9.9.2021.



3. Vuorovaikutus

Alueen asukkaita ja sidosryhmiä vuorovaikutettiin laajasti. Asukkailta kyseltiin mm. alueen nykytilasta ja
kehitystarpeista ”Kerro kartalla”-kyselyllä netissä. Tämän lisäksi alueella järjestettiin kaksi erillistä
asukasiltaa. Yleisten alueiden suunnitelma oli myös nähtävissä netissä asukkaiden ja sidosryhmien
kommentoitavana. Suunnitelmaa tavoitteita ja toimenpidetarpeita muokattiin saadun palautteen
perusteella. Yleisten alueiden suunnitelmien aikaisten aikaiseen vuorovaikutukseen voi tutustua tarkemmin
osoitteessa:https://www.hel.fi/static/hkr/aluesuunnitelmat/herttoniemen_alsu/Herttoniemi_alsu_suunnit
elmaselostus.pdf

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

· paikalliset asukkaat
· Helsingin kaupunginosayhdistykset ry Helka
· paikalliset asukasyhdistykset
· Helsingin luonnonsuojeluyhdistys r.y., Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry,

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa ry
· Helsingin latu R.Y., Suomen Latu Ry, Pääkaupunkiseudun partiolaiset Ry, Helsingin suunnistajat

Ry
· Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto
· kaupungin eri toimialat, kuten kaupunkiympäristön toimiala, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala,

STARA

Vuorovaikutuksessa voi lukea tarkemmin vuorovaikutusraportista (liite 9.)



4. Luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteet

Päätavoitteita alueen metsien ja niittyjen luonnonhoidolle ovat:

· Luonnon monimuotoisuuden lisääminen
· Alueen luontoarvojen säilyttäminen ja kehittäminen
· Asutuksen, teiden ja reittien lähellä sijaitsevien reunametsien turvallisuus, viihtyisyys ja

elinvoimaisuus
· Paikoittainen näkymien avaaminen reiteiltä metsän sisään
· Metsien rakenteen (ikä, lajisto, kerroksellisuus ja lahopuusto) monipuolistaminen 
· Reittien ja väylien lähinäkymien ylläpito ja kehittäminen

Helsingin uudessa kaupunkistrategiassa todetaan luonnonhoitoa koskien seuraavaa: 
”Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden lisäämiseksi. Viher- ja sini-
alueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan. Metsissä ja metsäisillä alueilla 
suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on hoidon keskeisin tavoite.”

Tässä luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmassa tämä tarkoittaa sitä, että luonnon monimuotoisuutta
lisätään suunnitelmallisesti mm. jättämällä laajoja alueita (arviolta 2/3-osaa kaikista luonnonmukaisista
alueista) kokonaan hoidon ulkopuolelle. Lisäksi arvokkaita elinympäristöjä on huomioitu rajaamalla ne
suojeluohjelmaan tai hoitoluokittamalla ne C5 arvometsäksi. Metsien monimuotoisuutta lisätään myös
hoidoin keinoin, esim. harventaminen ja pienpuuston hoito parantavat metsien kerroksellisuutta ja
sekapuustoisuutta, jotka ovat luonnontilaisen metsän tunnusmerkkejä. Toimenpiteiden yhteydessä lisätään
eriasteisen lahopuun määrää esimerkiksi jättämällä kuolleita puita maapuiksi tai tekemällä tekopökkelöitä.

Yhtenä päätavoitteena luonnonhoidolla on pitää tonttien, reittien, teiden reunametsät turvallisina, 
viihtyisinä, kerroksellisina ja elinvoimaisina. Lisäksi hoidolla pyritään ylläpitämään ja kehittämään lähi- ja osin 
kaukomaisemanäkymiä reiteiltä, pääpoluilta ja teiltä metsän sisään.

Alueella on myös avoimia ja puoliavoimia niittyalueita, jotka omalta osaltaan lisäävät luonnon 
monimuotoisuutta, koska niillä on omat metsäelinympäristöistä poikkeavat lajistonsa. Niitty- ja 
maisemapeltoja ylläpidetään ja hoidetaan niiden maisema-, luonto- ja virkistysarvoja parantaen niittämällä 
niitä ja estämällä avoimien niittyalueiden metsittymistä.

Luonnonhoidon suunnittelua ohjaa kaupunginhallituksen hyväksymä luonnonhoidon linjaus: Luonnonhoidon 
linjaus. Metsien ja niittyjen hoidon toteutusta ohjaavat niille laaditut työohjeet, ks. Metsien hoidon työohje 
sekä Niityt ja maisemapellot työohje, joista löytyy lisää tietoa hoitotavoista ja -menetelmistä.

Hoitoluokat

Luonnonmukaiset alueet eli metsät, niityt ja pellot on hoitoluokitettu B-, C ja S-hoitoluokkiin käyttäen
pohjana valtakunnallista hoitoluokitusta. Tämä hoitoluokitus kuvaa osaltaan kunkin alueen ominaispiirteitä
eli onko kyseinen alue metsäinen vai puoliavoin tai avoin. Lisäksi hoitoluokituksella määritellään kuvion
mahdollisen hoidon tavoitteiden lähtökohtia. Esimerkiksi C3 suojametsissä on tarkoitus hoitaa metsiä niin,
että näiden metsien suojametsävaikutus olisi mahdollisimman hyvä eli niitä hoidettaisiin kerroksellisena ja
elinvoimaisena melulta, pölyltä ja epätoivotuilta näkemiltä suojaavana metsinä. B-hoitoluokissa taas
eriasteisesti avoimet ja hoidetut niittyalueet on alaluokiteltu kunkin avoimen alueen luonteen ja
hoitotarpeen mukaan.



Herttoniemen alueella S-hoitoluokat ovat nykyisiä tai tulevia suojelualueita, näitä on yhteensä peräti 29
prosenttia alueen kaikkien luonnonmukaisten alueiden pinta-alasta. Suojelualueiden ulkopuoliset luonnon
monimuotoisuuden kannalta tärkeimmät kohteet on huomioitu C5 arvometsinä (7 %).  Arvometsiksi on
luokiteltu mm. kosteikkoja, korpimaisia alueita, reheviä jalopuustoisia lehtoja ja runsaslahopuustoisia sekä
vanhapuustoisia kangasmetsiä. Herttoniemen selänteen suojelualueiden ulkopuoliset luonnonmukaiset
alueet ovat pääosin C2.1 ulkoilumetsiä, tällä on haluttu korostaa sitä, että alue on erittäin kovassa
ulkoilukäytössä, joka osaltaan ohjaa alueen hoidon tavoitteita. Näitä alueita on 21 prosenttia koko
suunnittelualueen pinta-alasta. Suojametsät C3 ovat pääosin Itäväylän ja Viikintien varressa. Muut alueet on
hoitoluokitettu pääosin C1.2 lähivirkistysmetsiksi (29 %). Lisäksi alueella on jonkin verran avoimia ja
puoliavoimia niittyalueita. Teemakartta hoitoluokista liitteessä 4.
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5. Toimenpiteet

Metsänhoito

Kaupungin valtuustostrategian 2017-21 mukaan: ”Kaiken metsien ja metsäisten alueiden hoidon keskeisin
tavoite on suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen. Hoitotoimenpiteet kohdistetaan harkitusti siten,
että ne luonnon arvokohteet, jotka tulee säilyttää mahdollisimman luonnontilaisina, jätetään pääsääntöisesti
hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle.” Käytännössä edellä mainittu näkyy hoitotoimenpiteissä niin, että suurin
osa alueen metsistä jätetään hoitotoimenpiteiden ulkopuolelle kehittymään luonnontilassaan.

Hoidon laskennallinen ja teoreettinen karttapinta-ala on n. puolet suunnittelualueen luonnonmukaisesta
pinta-alasta. Todellinen hoidon pinta-ala on vain pieni osa tästä, koska 77 prosenttia kaikesta hoidosta on
yksittäisten puiden poistoa, jossa otetaan tyypillisesti muutama puu per kuvio. Esimerkiksi jos hoito-alaan
on luettu nyt 0,5 hehtaarin kuvio, josta todellisuudessa otetaan 2-3 puuta pois, on todellinen hoitoala
kuviolta neliöitä tai aareja eli murto-osa tuosta edellä mainitusta 0,5 hehtaarista.

Hoidettavilla alueilla metsien monimuotoisuutta lisätään myös hoidoin keinoin, esim. harventaminen ja
pienpuuston hoito parantavat metsien kerroksellisuutta ja sekapuustoisuutta, jotka ovat luonnontilaisen
metsän tunnusmerkkejä. Lisäksi toimenpiteillä luodaan keinollisesti lisää kuollutta puustoa.

Alueen todetut luontoarvot on huomioitu jättämällä ne pääosin kokonaan hoitoehdotusten ulkopuolelle.
Joissain kohdin hoitoa on ehdotettu joillekin luontotietojärjestelmän kohteiden reunoille, mutta näissäkään
tapauksissa ehdotettu hoitotoimenpide ei niiden vähäisyyden vuoksi muuta metsän luontoarvoille olennaisia
rakennepiirteitä (ikä, eri-ikäisrakenteisuus, lahopuusto ja ja/tai sekapuustoisuus).

Kaupungin metsänhoitoa ohjaavat myös jo luvun 4. alussa linkitetyt luonnonhoidon linjaus sekä metsien ja
niittyjen työohje. Lisäksi kaupunki ei tee hakkuutöitä lintujen pesintäaikana 1.4.-31.7.

Toimenpidekartoissa on määritelty ne alueet, jossa on katsottu, ettei niillä tarvitse tarkastella hoitoa ja
toisaalta myös ne alueet, joissa hoito on katsottu tarpeelliseksi. Hoidon ulkopuolisia alueita on eniten
Herttoniemen selänteen metsäalueella, jossa kaikki virallisista ulkoilureiteistä kauempana olevat laajat
metsä– ja kallioalueet alueet eivät ole lainkaan hoidon piirissä. Myös huomattava osa selänne-alueen
reitinvarren metsistä on jätetty hoidon ulkopuolelle nyt tehdyn vuorovaikutuksen aikana. Alueita, joille ei
esitetä hoitoa, on laskennallisesti noin puolet alueen pinta-alasta. Kuten jo edellä mainittu, todellinen hoidon
ulkopuolelle jäävien alueiden pinta-ala on kuitenkin paljon tätä suurempi, koska useimmiten
toimenpiteeksi merkityllä kuviolla hoito tehdään vain pienellä osalla kuviota, muutama puu sieltä täältä
reitin-, tien tai tontinvarresta poistaen. Liitteissä olevaan toimenpidekarttaan on merkitty sinisellä
rasteroinnilla ne kuviot, joissa toimenpideala on todellisuudessa murto-osa kuvion kokonaispinta-alasta.

Yleisin työlaji alueella on yksittäisten puiden poisto (77 %), jossa poimitaan yksittäisiä huonokuntoisia puita
tonttien, ulkoilureittien ja teiden lähivyöhykkeiltä. Toiseksi yleisin työlaji on harvennus (18 %), jossa
väljennetään ylitiheää puustoa, jotta jäljelle jäävä puusto saisi kasvutilaa ja säilyisi näin elinvoimaisena.
Lisäksi puuston harvennus parantaa myös puuston kerroksellisuutta eli harvennuksella saadaan valoa metsän
pohjalle, joka edesauttaa isomman puuston alla jo olemassa olevaa tai sinne luontaisesti syntyvän nuoren
puuston kasvun edellytyksiä. Parille pienelle kuviolle on lisäksi esitetty puuston uudistamista pienaukolla.
Nämä kohdat ovat sellaisia, joissa on katsottu, että puustoa ei voi uudistaa järkevästi muuten. Teemakartta
metsänhoidosta liitteessä 2.



Kaavio eri metsänhoidon työlajien osuuksista

Pienpuuston harvennus ja taimikonhoito

Noin puolelle alueen metsistä on esitetty teoreettisesti pienpuuston hoitoa. Todellinen toimenpideala on
kuitenkin paljon pienempi, koska toimenpide tehdään monella kuviolla vain pienellä osalla hoidettavaksi
merkityn kuvion alaa. Liitteissä olevassa hoitokartassa on tehty jako sen mukaan, missä pienpuuston hoito
koskee vain pientä osaa kuviota (keltainen rasterointi) ja missä sitä tehdään laajemmin (kuvio kokonaan
keltainen). Em. kartaltakin voi siis jo havaita yllä sanotun, että suurin osa hoitokuvioista on sellaisia, missä
hoitoa tehdään vain pienellä osalla kuviota. Pienpuuston hoito tarkoittaa käytännössä ylitiheän
lehtipuuvesakon, pitkälti tiheän pihlajikon, harventamista näkymien, puuston elinvoimaisuuden,
kerroksellisuuden ja sekapuustoisuuden hyväksi. Samalla toimenpiteessä otetaan esiin kasvatuskelpoisia
tulevan puusukupolven yksilöitä, joten toimenpiteillä parannetaan puuston kerroksellisuutta ja
monilajisuutta.

Taimikonhoito kohdistuu aikanaan istutettuihin puuntaimiin, joiden ympäriltä poistetaan niiden kasvua ja
kehitystä haittaavaa muuta lehtipuuvesakkoa pois. Lisäksi toimenpiteessä voidaan harventaa myös istutettua
puustoa, jos se on kasvanut ylitiheäksi. Näitä alueita on vain kaksi prosenttia kokonaispinta-alasta.
Teemakartta pienpuuston harvennuksesta ja taimikonhoidosta liitteessä 3.
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6. Aluekuvaukset ja -tavoitteet

Alla olevat luonnon-ja maisemanhoidon aluekuvaukset, tavoitteet ja toimenpide-ehdotukset on johdettu
Herttoniemen yleisten alueiden suunnitelmasta.

Alue 1 – Kivinokan alue

Kivinokan mökkialueella lähes kaikki metsäinen alue on myös samalla osa mökkien pihapiiriä ja alueella on
myös runsas reitistö ja erilaisia palveluita. Osa-alueen luonnonhoidon tavoitteita ovat mökkipihojen, reittien,
teiden ja tonttien läheisten metsien turvallisuus, elinvoimaisuus, viihtyisyys sekä metsän luontoarvojen
kehittäminen parantamalla hoidon keinoin alueen metsien kerroksellisuutta ja monilajisuutta. Alueen
eteläosan arvokas tervaleppäinen rantametsä on C5 arvometsäluokassa. Luonnonhoidon tavoitteita
toteutetaan mm. yksittäisten puiden poistolla ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä pienpuuston
hoidolla, jossa harvennetaan ylitiheää vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven
yksilöitä esiin.

Alue 2 – Herttoniemen selänne

Kyseisen osa-alueen luonnon- ja maisemanhoidon tavoitteena on ylläpitää ja kehittää alueen merkittäviä
luonto-, maisema- ja kulttuuriarvoja, sekä huolehtia ulkoilureittien (talvisin latujen), teiden ja tonttien
puuston turvallisuudesta, puuston elinvoimaisuudesta, huonokuntoisimman puuston uudistumisesta ja
yleisestä reunametsien viihtyisyydestä ja liikuttavuudesta.

Tärkeimpiä alueen luonnon monimuotoisuuteen liittyviä arvoja ovat paikoittainen puuston luonnontilaisuus,
paikoittainen puuston korkea ikä ja lahopuustoisuus ja kaikki edellä mainittuja tekijöitä indikoivat eliöt ja
eläimistö, kuten esim. käävät ja sammaleet (ks. tarkemmin luontotietojärjestelmä). Lisäksi koko
Herttoniemen selänteen metsäalueella on laajempi merkitys vihersormena ja ekologisena käytävänä. Alueen
luontoarvokohteet jäävät kokonaan toimenpidetarkastelun ulkopuolelle kehittymään täysin luonnontilassa.
Huomattava osa alueesta on nykyistä tai tulevaa suojelualuetta, ks. hoitoluokkakartta merkintä S. Lisäksi
suojelualueiden ulkopuoliset arvokkaimmat luonnonarvokohteet on hoitoluokitettu C5 arvometsäksi, ks.
hoitoluokkakartta merkintä C5.

Alueen ulkoilureittien (talvisin latujen), teiden ja tonttien lähiympäristöt ovat hoidon piirissä. Nämä
metsäalueet ovat olleet jo edellisilläkin hoitokierroksilla hoidon piirissä ja ne poikkeavatkin rakenteeltaan
tästä syystä monissa kohdin suojelualueista tai kauempana reiteistä olevista enemmän luonnontilaisemmista
metsistä. Tämän osa-alueen luonnonhoidon tavoitteita ovat reittien (talvisin latujen), teiden ja tonttien
läheisten metsien turvallisuus, elinvoimaisuus, viihtyisyys, paikoittainen puuston uudistaminen, sekä
ulkoilumetsien luontoarvojen kehittäminen parantamalla hoidon keinoin niiden kerroksellisuutta ja
monilajisuutta. Näihin tavoitteisiin päästään mm. yksittäisten puiden poistolla, paikoittaisella puuston
harventamisella ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan
ylitiheää vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven yksilöitä esiin.

Alue 3 – Herttoniemen omakotitalo- ja Siilitien kerrostaloalue

Kyseisen alueen luonnonmukaiset viheralueet ovat pääosin toisistaan erillään olevia pienehköjä alueita. Ne
ovat pääosin kallioisia alueita, mutta mukana on myös muutama rehevämpi alue. Lisäksi alueella on Itäväylän
ja Siilitien vieressä olevat suojametsävyöhykkeet.

Tällä osa-alueella metsäisten alueiden hoidon tavoitteena on puuston elinvoimaisuus, turvallisuus ja
viihtyisyys reittien, teiden ja tonttien lähettyvillä, sekä suojametsäominaisuuksien ja jalopuuston ylläpito ja
kehittäminen. Myös vanhimman puuston uudistumisesta on huolehdittava.  Osa-alueen luontoarvot
kohdistuvat pääasiallisesti alueen vanhapuustoisiin kallioalueisiin ja jalopuustoon. Tämän osa-alueen



luonnonhoidon tavoitteisiin päästään mm. yksittäisten puiden poistolla, paikoittaisella puuston
harventamisella ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan
ylitiheää vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven yksilöitä esiin. Lisäksi
hoitotoimenpitein edistetään jalopuuston elinvoimaisuutta ja määrää.

Alue 4 – Herttoniemenranta

Alueella on vain muutamia pieniä luonnonmukaisia alueita, jotka ovat suurimmaksi osaksi kallioisia. Suurin
yksittäinen luonnonmukainen alue on osa-alueen kaakkoislaidalla Tuorinniemessä. Lisäksi alueen
pohjoisosassa on jalopuustoinen metsikkö. Luonnonhoidon tavoitteena luonnonmukaisilla alueilla on
reittien, tonttien ja teiden varsien puuston turvallisuus ja viihtyisyys. Tähän tavoitteeseen päästään
yksittäisten puiden poistolla ja pienpuuston hoidolla edellä mainituille reitin- ja tontinvarsikuvioille.

Alue 5 – Herttoniemen teollisuusalue

Alueella on vain muutamia pieniä metsäisiä luonnonmukaisia alueita, joista osa on myös puoliavoimia
niittyalueita. Luonnonhoidon tavoitteena on reunapuuston turvallisuus ja viihtyisyys. Tähän tavoitteeseen
päästään yksittäisten puiden poistolla ja pienpuuston hoidolla edellä mainituille reitin, teiden, - ja
tontinvarsikuvioille.

Alue 6 – Roihuvuori

Alueen metsät jäivät hoitamatta edellisellä hoitokierroksella. tämä näkyy mm siten, alueella on paljon tiheitä
metsiä, myös aluskasvillisuus on tiheää. Tämän osa-alueen luonnonhoidon tavoitteita ovat reittien, teiden ja
tonttien läheisten lähivirkistysmetsien turvallisuus, elinvoimaisuus, paikoittainen puuston pienimuotoinen
uudistaminen, viihtyisyys sekä luontoarvojen kehittäminen parantamalla hoidon keinoin lähivirkistysmetsien
kerroksellisuutta, monilajisuutta ja niiden uudistumista. Näihin tavoitteisiin päästään mm. yksittäisten
puiden poistolla, paikoittaisella puuston harventamisella

Tällä osa-alueella sijaitsee myös Roihuvuoren metsäinen selännealue, jossa on vaihtelevaa eri-ikäistä ja lajista
puustoa. Tämän osa-alueen luonnonhoidon tavoitteita ovat reittien, teiden ja tonttien läheisten metsien
turvallisuus, elinvoimaisuus, viihtyisyys sekä metsän luontoarvojen kehittäminen parantamalla hoidon
keinoin lähivirkistysmetsien kerroksellisuutta ja monilajisuutta. Näihin tavoitteisiin päästään mm. yksittäisten
puiden poistolla, paikoittaisella puuston harventamisella ja hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä
pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan ylitiheää vesakkoa ja sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tulevan
puusukupolven yksilöitä esiin.

Alue 8 – Strömsinlahden ja Porolahden viheralueet

Alue koostuu pääosin lehtipuuvaltaisista toisistaan erillään olevista metsäsaarekkeista ja niitä yhdistävistä
avoimista niitty- ja nurmialueista. Tämän osa-alueen luonnonhoidon tavoitteita ovat reittien, teiden ja
tonttien läheisten metsien turvallisuus, elinvoimaisuus, viihtyisyys sekä metsän luontoarvojen kehittäminen
parantamalla hoidon keinoin lähivirkistysmetsien kerroksellisuutta ja monilajisuutta. Lisäksi
kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kartanokohteita ylläpidetään ja hoidetaan ohjeiden mukaisesti. Näihin
tavoitteisiin päästään mm. yksittäisten puiden poistolla, paikoittaisella puuston harventamisella ja
hoidettavaksi määritellyn alueen yleisellä pienpuuston hoidolla, jossa harvennetaan ylitiheää vesakkoa ja
sieltä poimitaan kasvatuskelpoisia tulevan puusukupolven yksilöitä esiin.
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