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1. Johdanto 

Oulunkylän rantapuiston vaahteralehto on Vantaanjoen varrella sijaitseva pieni metsäalue, jonka 

reunalla kulkee jokivartta seuraava ulkoilutie. Alueella kasvaa runsaasti eri-ikäisiä vaahteroita ja 

se on yksi Helsingin edustavimmista vaahterametsiköistä. Oulunkylän rantapuiston vaahteraleh-

toa on esitetty vuonna 2015 vahvistetussa luonnonsuojeluohjelmassa uudeksi luonnonsuojelu-

alueeksi. Tavoitteena on arvokkaan lehdon ja jalopuumetsikön säilyttäminen Helsinkipuiston 

osana. 

Luonnonsuojelualueen perustamista haetaan Uudenmaan ELY-keskukselta. Helsingin kaupunki 

liittää rauhoitushakemukseen alueen hoito- ja käyttösuunnitelman, jossa esitellään alueen luon-

toarvot, suojelualueen rajaus sekä tarvittavat luonnonhoitotoimet ja kulunohjaustoimet. Kaupunki 

tilasi suunnitelman laatimisen Ympäristösuunnittelu Enviro Oy:ltä. Suunnitelma on yleissuunnitel-

matasoinen, joten se pyrkii osoittamaan tarvittavat toimenpiteet, mutta ei sisällä esimerkiksi ra-

kenteiden piirroksia tai kustannuslaskelmia. Suunnitelmaa ei ole sidottu tiettynä aikavälinä toteu-

tettavaksi, mutta toimenpiteiden vaikutuksia on syytä seurata ja tarkentaa viimeistään kymme-

nen vuoden kuluttua. 

2. Alueen yleiskuvaus 

Oulunkylän rantapuiston vaahteralehto sijaitsee Vantaanjoen varrella Käskynhaltijantien itäpuo-

lella (kuvat 1 ja 2). Joen sekä yrityskiinteistöjen ja voimalaitoksen välissä olevan metsän pinta-

ala on noin 1,2 hehtaaria. Metsikön läpi kulkevan ulkoilutien ja joen välinen vaahteroita kasvava 

metsäalue on esitetty Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa 2015–2024 uudeksi luonnonsuojelu-

alueeksi (LSO006, Erävuori ym. 2015). Sen pinta-ala on 0,9 hehtaaria. 

Vaahterametsikkö oli 1970-luvun alkuun asti pihamaata, jota reunustivat pellot. Puusto oli kau-

pungin karttapalvelun ilmakuvien perusteella aukkoista. Nykyisen metsäisen ilmeen alue sai 

1980-luvulla puuston vartuttua ja tihennyttyä. Alueella kasvaa kymmenittäin runkopuiksi varttu-

neita vaahteroita. Muukin puusto on lehtipuuvaltaista. Helsingin uhanalaisten luontotyyppien in-

ventoinnissa (Erävuori ym. 2022) alueen todettiin täyttävän uhanalaisen jalopuulehdon ominais-

piirteet. Vaahterat eivät välttämättä ole alkuperäisiä, mutta puusto on luontaisesti uusiutunutta. 

Emopuiksi on arveltu länsiosassa kasvavia järeitä vaahteroita, jotka kasvupaikan perusteella 

ovat vanhoja pihapuita. Alueen eteläreunassa kasvaa myös muutamia järeitä kuusia sekä lehti-

kuusi ja puistolehmuksia, jotka oletettavasti ovat vanhoja pihapuita. Vanhan asutuksen merk-

keinä ovat lisäksi kallionlaen kaivannot, kivijalan jäänteet sekä rannalle johtavat betoniportaat. 

Metsäalue on saanut vuosikymmenien ajan kehittyä luontaisesti. Lahopuuta on runsaasti eri 

puolilla aluetta. Pensaskerros ja pienpuusto on paikoin tiheää, joskin kallioisimmilla kohdilla 

puustoa on vain harvakseltaan. Jokivarren leppiä ja tuomia kasvava rantametsä on luonnontilai-

nen. 
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Oulunkylän rantapuiston vaahterametsikkö on vuodesta 1980 voimassa olevassa asemakaa-

vassa (8185) puistoaluetta (P), jonka läpi kulkee virkistysreitti. Yleiskaavassa 2002 alue on vir-

kistysaluetta ja Helsinkipuiston aluetta. Vuoden 2014 yleiskaavassa vaahterametsikkö lähiympä-

ristöineen on osoitettu virkistys- ja viheralueeksi sekä toimitila-alueeksi. 

 

Kuva 1. Suunnittelualueen sijainti. 

 

Kuva 2. Luonnonsuojelualueeksi esitetty vaahteralehto (keltainen rajaus) ilmakuvassa. 
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3. Suunnitelman laatiminen 

3.1. Lähtöaineistot 

Alueen linnustoa on tutkittu Helsingin kaupunkilintuatlaksen yhteydessä vuonna 1999. Ranta-

puiston orvakkalajistoa on selvitetty ensi kerran vuonna 2011 (Miettinen 2012). Helsingin uusim-

paan luonnonsuojeluohjelmaan (Erävuori ym. 2015) alue otettiin mukaan em. selvityksissä var-

mistuneiden luontoarvojen sekä puuston erityispiirteiden (jalopuulehto) vuoksi.  

Alueen luontotyyppien uhanalaisuutta on arvioitu vuonna 2017 (Erävuori ym. 2021). Orvakkala-

jistoa on selvitetty uudelleen vuonna 2019 (Viner & Miettinen 2020). 

3.2. Työn toteutus 

Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen aloitettiin kesä–elokuussa 2019 tehdyllä kasvillisuussel-

vityksellä, jossa rajattiin kasvillisuus- ja luontotyyppikuviot, selvitettiin vieraslajien esiintymät ja 

arvioitiin hoitotarpeita. Selvityksestä vastasivat hoito- ja käyttösuunnitelman kirjoittajat. Touko–

kesäkuussa 2019 alueella tehtiin myös kolmeen käyntikertaan perustuva pesimälinnustoselvitys 

(Lahti 2019). 

Lokakuussa 2019 suunnittelualueelle tehtiin maastokatselmus, jossa arvioitiin luontotyyppien 

hoitotarvetta, alueen käyttöä, maaston kulumista yms. Katselmukseen osallistui hoito- ja käyttö-

suunnitelman kirjoittajien lisäksi Hanna Seitapuro Helsingin kaupunkiympäristöstä. 

Suunnitelman luonnos valmistui helmikuussa 2022. Suunnitelmaa on muokattu vuoden 2022 ai-

kana ja kohteelle tehtiin vielä lokakuussa 2022 maastokatselmus. 

4. Alueen nykytila 

4.1. Kasvillisuus ja luontotyypit 

Vantaanjoen varrella sijaitseva lehtoalue, jossa vielä 1960-luvulla on ollut pihamaa. Puustossa 

on isoja kuusia sekä etenkin alueen länsiosassa isoja vaahteroita, puistolehmuksia, lehtikuusi 

sekä haapoja ja koivuja. Muu puusto on lähinnä vaahteraa ja harmaaleppää. Vaahteroita on 

useita kymmeniä. Vaahteraesiintymä ei vaikuta luontaisesti syntyneeltä, mutta se on luontaiseksi 

uudistuva. Pensaskerroksessa kasvaa pihlajaa ja tuomea. Vanhan asutuksen viljelyjäänteitä 

ovat ruotsinpihlaja, pihasyreeni, isotuomipihlaja, todennäköinen kriikuna, orjanruusu ja lajilleen 

määrittämätön jasmike. Kenttäkerroksen valtalajina on laajalla alueella vuohenputki. Runsaita 

kasvilajeja ovat myös kielo, vadelma ja koiranheinä. Alueella on runsaasti lahopuuta ja sieltä on 

löydetty useita harvinaisia orvakkalajeja. Joen rannassa kasvaa mm. isosorsimoa ja järvikaislaa. 
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4.1.1. Luontotyypit ja arvokkaat kasvillisuuskohteet 

Maastossa rajattiin kaksi luontotyyppikuviota (kuva 3), joista toinen on Suomessa uhanalaiseksi 

ja toinen silmälläpidettäväksi arvioitua lehtoluontotyyppiä (ks. Kontula & Raunio 2018a, b). Mo-

lemmat kuviot edustavat luontotyyppiä vähintään kohtalaisen hyvin. 

Oulunkylän rantapuiston jalopuulehtoa ei ole rajattu arvokkaaksi kasvillisuus- ja kasvistokoh-

teeksi. 

 

Kuva 3. Selvitysalueelta rajatut luontotyyppikuviot. 

4.1.2. Arvokas kääpä- ja orvakkakohde 

Oulunkylän rantapuiston metsäalueelta löydettiin vuonna 2011 useita hyvin harvinaisia kääpä- ja 

orvakkalajeja, mm. järeällä harmaalepän rungolla kasvanut iso-orakarakka Steccherinum tenuis-

pinum ja niin ikään harmaalepältä tavattu keritali Ceratosebacina longispora (toinen havainto 

Suomesta; Miettinen 2012). Vuonna 2019 alueella tehtiin Suomen ensimmäiset havainnot har-

solajista Oliveonia subfibrillosa. Lisäksi löydettiin hyvin harvinaiset kehä- ja usvakurokka (Sis-

totrema coroniferum ja S. diademiferum) sekä erittäin uhanalainen (EN) risakääpä (Chaetoporel-

lus latitans), joka tunnetaan Helsingistä kahdesta paikasta (toinen Haltialassa). Alueelta löydet-

tiin näiden lehtipuiden lajien lisäksi kuusimaapuulta silmälläpidettävä ja alueellisesti uhanalainen 

(RT) peikonnahka (Crustoderma dryinum). 

Rantapuiston jalopuulehto on pieni, mutta ainutlaatuinen eteläisten lahottajasienten elinympä-

ristö. Vuosien 2011 ja 2019 selvityksissä alueelta tavattiin kaikkiaan 45 kääpä- ja orvakkalajia, 

mikä on huomattavan suuri määrä alueen pieneen pinta-alaan nähden. Alueen perusorvakkala-

jisto tuo ennemmin mieleen Itämeren etelä- kuin pohjoispuolen lehdot (Viner & Miettinen 2020).  
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Helsingin luontotietojärjestelmään viety arvoluokan I kääpä- ja orvakka-alue kattaa koko luon-

nonsuojeluohjelman vaahteralehdon, sen eteläpuolisen lehtorinteen sekä jokivarren metsää jon-

kin matkaa alueen itäpuolelta (kuva 4). 

 

Kuva 4. Arvokkaan kääpä- ja orvakkakohteen sekä merkittävän linnustokohteen sijainti. 

4.2. Kasvisto 

Selvitysalueelta ei ollut ennestään tiedossa valtakunnallisesti tai alueellisesti uhanalaisten tai sil-

mälläpidettävien kasvilajien esiintymiä. Sellaisia ei todettu myöskään hoito- ja käyttösuunnitel-

maa varten tehdyissä inventoinneissa. 

Muista Helsingissä huomionarvoisista putkilokasvilajeista (Kurtto 2020) Oulunkylän rantapuiston 

jalopuulehdon alueella esiintyy lehtotähtimö. Laji esiintyi molemmilla alueen kuvioilla. 

Alueella ei tavattu kansallisen vieraslajiluettelon tai EU:n vieraslajiluettelon putkilokasveja. Muita 

alueella esiintyviä kasveja ovat isotuomipihlaja, valkokarhunköynnös sekä jokivarren isosorsimo. 

4.3. Eläimistö 

Oulunkylän rantapuisto on arvoluokan III linnustokohde. Alueella on runsas lehtimetsien perus-

linnusto. Lajeista mainitaan mm. satakieli, luhtakerttunen, tikli ja alueella mahdollisesti pesinyt 

pikkutikka (Helsingin kaupungin luontotietojärjestelmä).  

Kesällä 2019 alueelta tavattiin 13 lintulajia, joiden yhteinen parimäärä oli 18. Linnusto oli tyypil-

listä eteläsuomalaista lehtipuuvaltaisen alueen pesimälajistoa. Pesimälinnuston parimäärätiheys 

oli kuitenkin melko suuri, mikä kertoo metsäalueen laadusta ja soveltuvuudesta tavanomaiselle 
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eteläsuomalaiselle lehtimetsän linnustolle. Rehevä ja kasvillisuudeltaan suojaisa alue jokivar-

ressa vanhoine lehtipuineen tarjoaa erinomaisen elinympäristön havaituille lintulajistolle. Alueen 

linnustollista arvoa lisää kohteen runsas lahopuun määrä. Kuollutta puuainesta on sekä maala-

hopuuna, että pystylahopuupökkelöinä (Lahti 2019).  

Alueella todettiin useita vanhoja tikankoloja kuolleissa sekä elävissä puissa. Kahdessa luonnon-

kolossa pesi kottarainen. Myös tali- ja sinitiainen sekä kirjosieppo pesivät alueella todennäköi-

sesti luonnonkoloissa. Kesällä 2019 todetuista pesimälinnuista pensaskerttu on arvioitu Suo-

messa silmälläpidettäväksi (Hyvärinen ym. 2019).  

Nisäkäshavaintoja ei ole kirjattu Oulunkylän rantalehdon alueelta kaupungin luontoportaaliin, Ke-

sän 2019 lintulaskentojen aikana jokiuoman yllä saalisteli kaksi erikokoista lepakkoa, jotka to-

dennäköisesti olivat eri lajia (Lahti 2019). Rantapuiston vanhat lehtipuut voivat tarjota myös lepa-

koille päiväpiiloja ja mahdollisesti lisääntymispaikkoja. 

Oulunkylän rantapuiston ympäristössä kilometrin säteellä on kolme liito-oravan elinaluetta. Myös 

rantapuisto on liito-oravalle sopivaa ympäristöä. Rantapuistosta on etsitty liito-oravan jätöksiä 

keväällä 2019, mutta tuloksetta. 

4.4. Virkistyskäyttö, reitit ja polut 

Jalopuulehdon eteläreunaa sivuaa jokivartta seuraava ulkoilutie, jota pitkin liikutaan myös polku-

pyörillä. Ulkoilutien käyttö on runsasta, mutta lehtoalueella on kuljettu melko vähän. Aluetta käy-

tetään lähivirkistysalueena. Alueella ei ole penkkejä, merkittyjä polkuja tai muita virkistyskäyttöä 

palvelevia rakenteita.  

Vantaanjoen sillan läheltä alkaa oikopolkuna käytetty lehtoalueen läpi vievä polku. Jokirantaan 

johtaa yksi vähän käytetty polku alueen itäosassa. Sitä ovat jäljistä päätellen käyttäneet lähinnä 

rannalla onkimassa käyneet ihmiset. 

4.5. Maaston kuluneisuus 

Alueella liikkuminen on ohjautunut pinnanmuotojen, kosteiden maastokohtien sekä kaatuneiden 

puiden ja muiden esteiden vuoksi poluille. Polkujen käyttö on ollut vähäistä. Laajalti kuluneita 

maastokohtia ei ole, eivätkä polutkaan erotu kaikkialla selvästi. 

5. Hoidon ja käytön tavoitteet 

Alueen erityispiirteenä ovat eri-ikäiset vaahterat sekä runsas, vaahterasta, ranta-alueen harmaa-

lepistä ja muista lehtipuista koostuva lahopuusto. Luontotyyppinä metsikkö on Suomessa melko 

harvinaista jalopuulehtoa. Virkistyskäytön kannalta alueella on vähän tarjottavaa, sillä alue on 

pieni ja paikoin hieman hankalakulkuinen. Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeisenä tavoitteena 

on osoittaa tarpeelliset toimet lehtoalueen luontoarvojen säilyttämiseksi. Näitä ovat 
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• suojeltavaksi sopiva alueen rajaaminen 

• alueelle ominaisen metsäluontotyypin säilyttäminen 

• vanhan puuston ja lahopuuston säilyttäminen 

• eläinten elinolojen turvaaminen 

• virkistyskäytön ohjaaminen 

• luontoarvoista tiedottaminen ja muu alueen tunnetuksi tekeminen. 

 

 

Kuva 5. Lehtoalueen kaakkoiskulmaa. 

5.1. Suojelu ja hoito 

Suurin osa alueesta on vaihtelevan ikäistä lehtimetsää. Myös pensaskerros koostuu lehtipuista 

ja -pensaista. Alueella ei ole vaahteroiden ja muiden jalopuiden kanssa kilpailevia kuusia. Tar-

vetta varjostavan havupuuston tai nuorten havupuiden vähentämiseen ei ole. Alueen arvo kas-

vaa puuston vanhetessa ja lahopuun määrän lisääntyessä. Vieraskasveista alueella kasvaa joi-

takin isotuomipihlajia ja rannan läheisyydessä valkokarhunköynnöstä. Ranta-aluetta reunustaa 

muun Vantaanjoen tavoin isosorsimokasvusto. Vieraslajit eivät uhkaa jalopuulehdon säilymistä, 

mutta terttuselja ja isotuomipihlaja voivat levitä nykyistä laajemmalle, ellei kasvustoja raivata. 

5.2. Käyttö 

Ihmisten liikkumista jalkaisin ei ole tarpeen rajoittaa. Toisaalta kasvillisuuden kuluminen saattaa 

muodostua ongelmaksi etenkin kallioalueilla ja jokivarren puoleisella rinteellä, jos virkistyskäyttö 

lisääntyy merkittävästi. Runsas virkistyskäyttö kuluttaa myös lahopuustoa. Virkistyskäytön hai-

toilta vältytään, jos alueelle ei perusteta uusia polkuja tai muita kulkureittejä. Pienellä ulkoiluitien 

vieressä olevalla alueella reitit eivät ole tarpeenkaan.  
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6. Toimenpide-ehdotukset 

6.1. Suojelualueen rajaus 

Oulunkylän rantapuiston vaahteralehdon luonnonsuojelualueeksi esitettävä alue käsittää luon-

nonsuojeluohjelman mukaisen alueen, josta on jätetty pois luoteisosan reunaa mahdollisen ke-

vyenliikenteenväylän tilatarpeen vuoksi. 

Lounaassa suojelualue ulottuu voimajohtoaukean reunaan, etelässä ulkoilutiehen ja idässä niit-

tyalueen reunaan. Suojeltavaksi esitetyn alueen (kuva 6) pinta-ala on 0,94 hehtaaria. Rajaus 

kattaa koko jalopuulehdon, luonnontilaisen jokivarren ja suurimman osan orvakkalajiston säilymi-

selle tärkeästä alueesta. 

 

Kuva 6. Oulunkylän rantapuiston jalopuulehdon luonnonsuojelualueen rajausehdotus. 

Jalopuulehdon luontoarvojen säilyminen edellyttää myös eteläpuolisen metsärinteen (kuva 6) 

säilymistä lehtoa suojaavana puustoisena alueena. Ulkoilutien eteläpuolisen alueen sisällyttämi-

nen luonnonsuojelualueeseen ei ole tarpeen, jos sen säilyminen metsäisenä voidaan turvata 

muulla tavoin. 
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Kuva 7. Kallioalueen reunan vaahteroita. 

6.2. Luonnonhoitotoimet 

Luonnonsuojelualueen suojeluarvo kasvaa puuston vanhetessa ja lahopuun määrän lisäänty-

essä. Metsän hoitaminen ei ole tarpeen. Isotuomipihlajan ja terttuseljan esiintymistä seurataan. 

Jos lajit leviävät tai runsastuvat, raivataan kasvustoja tarvittaessa. 

6.3. Käytön järjestäminen 

6.3.1. Ulkoilutie 

Luonnonsuojelualue rajautuu ulkoilutiehen, jonka kunnossapitoon liittyvät toimenpiteet ovat tar-

vittaessa sallittuja myös luonnonsuojelualueen puolella. 

6.3.2. Polkureitti 

Liikkuminen ohjataan alueen halki kulkevalle polkureitille, jonka sijainti ilmenee kuvasta 6. Oh-

jaamisen avulla voidaan vähentää maaperän ja kasvillisuuden kulumista. Polkua ei levennetä, 

eikä sen kohdalta kaadeta puita. Polku merkitään tarvittaessa maalimerkeillä tai muulla maas-

tossa erottuvalla tavalla. 

Polkureitin kuntoa seurataan tarkistamalla se keväisin. Mahdollisesti kuluneet tai vettyneet koh-

dat voidaan kunnostaa esimerkiksi soraa tai kivituhkaa käyttäen. 

 



 

 
13 

 

Kuva 8. Rikkoutunut kivimuuri alueen itäpäässä muistuttaa lehdon vanhasta historiasta. 

6.3.3. Vaaralliset puut 

Ulkoilutien ja polkureitin varsia on tarpeen hoitaa virkistyskäytön turvallisuuden varmistamiseksi. 

Ulkoilijoille vaarallisia puita voi kaataa vaarallisen puun pituuden etäisyydellä reitistä. Kaadetta-

vat puut jätetään mahdollisimman kokonaisina maahan lahopuiksi kasvupaikalleen tai sen lähei-

syyteen. Puusta voi myös kaataa latvan ja jättää alaosan pystyyn pökkelöksi. Kaadettuja puita 

voi käyttää kulunohjaukseen siirtämällä niitä lähistölle estämään kulkua epävirallisille poluille. 

 

Vaarallisiksi puiksi tulkitaan: 

1)    kuolleet oksat ja latvukset, jotka roikkuvat ulkoilutien tai polkureitin yli tai sen reunalla  

2)    kaatuessaan ulkoilutielle tai polkureitille ulottuvat konkelot, eli toista puuta vasten nojaavat 

puut  

3)    kaatuessaan ulkoilutielle tai polkureitille ulottuvat lahoavat pökkelöt  

4)    hyvin heikkokuntoiset elävät puut, jotka saattavat asiantuntija-arvion perusteella kaatua ul-

koilutielle tai polkureitille tuuliolojen tai latvuksen painopisteen perusteella. 

6.3.4. Muut toimenpiteet 

Alue merkitään luonnonsuojelualueen perustamisen jälkeen virallisilla rajamerkeillä, jotka näky-

vät ulkoilutielle ja Käskynhaltijantielle. 

Polkureitin eteläpäähän pystytetään pääopaste, joka sisältää kartan luonnonsuojelualueen ra-

joista ja polkureitistä, tietoa alueen luonnosta sekä rauhoitusmääräyksistä. 
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6.4. Ehdotus rauhoitusmääräyksiksi 

Alueelle soveltuvat rauhoitusmääräykset noudattavat luonnonsuojelualueilla yleisesti käytettyjä 

määräyksiä. Liitteessä 1 on ehdotus Oulunkylän rantapuiston jalopuulehdon suojelualueelle so-

veltuviksi rauhoitusmääräyksiksi. 

6.5. Seuranta  

Hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteillä pyritään alueen luontoarvojen säilyttämiseen ja ulkoi-

lukäytön ohjaamiseen. Käytön seurannassa on tärkeintä tarkkailla maaston mahdollista kulu-

mista ja vieraslajien esiintymistä. Seurantaan ei ole vakioituja menetelmiä. Pienelle ja melko vä-

hän käytetylle alueelle riittää silmämääräinen tarkastelu, joka tehdään keväällä tai syksyllä enin-

tään muutaman vuoden välein. Mahdolliset kuluneet maastokohdat tai kunnostusta tarvitsevat 

polkuosuudet merkitään kartoille ja samalla arvioidaan tarvittavia toimenpiteitä. 
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Liite 1. 

Ehdotus Oulunkylän rantapuiston jalopuulehdon luonnonsuojelualueen rauhoitusmääräyksiksi. 

Rauhoituspäätöksen määräyksineen tekee Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus. 

 

1. Yleiset rajoitukset 

Alueella on kielletty: 

• rakennuksien, rakennelmien, teiden ja polkujen rakentaminen; 

• maa-aineksien tai kaivoskivennäisten ottaminen sekä maa- ja kallioperän vahingoittaminen 
ja muuttaminen;  

• ojittaminen, ruoppaaminen, vesien perkaaminen, patoaminen ja muut vesirakennushank-
keet; 

• sienien, puiden, pensaiden tai muiden kasvien ja niiden osien ottaminen ja vahingoittami-
nen; 

• luonnonvaraisten selkärankaisten eläinten pyydystäminen, tappaminen tai hätyyttäminen 
ja niiden pesien hävittäminen sekä selkärangattomien eläinten pyydystäminen tai keräämi-
nen;  

• tulenteko, telttailu ja muu leiriytyminen; 

• muut toimet, jotka vaikuttavat epäedullisesti alueen luonnonoloihin, maisemaan tai eliöla-
jien säilymiseen. 
 

2. Liikkumisrajoitukset 

Edellä mainittujen toimenpiteiden lisäksi alueella on kielletty: 

• liikkuminen moottoriajoneuvolla huoltoajoa lukuun ottamatta; 

• pyöräily ulkoilutien ulkopuolella; 

• maastokilpailut ym. maastotapahtumat; 

• koirien ja kissojen irtipitäminen. 
 

3. Sallitut toimenpiteet 

Edellä olevien määräysten estämättä alueella on sallittua: 

• alueen eteläreunalla olevan ulkoilutien ja maakaasuputken ylläpito ja kunnostaminen;  

• vaaralliseksi katsottavien puiden ja oksien poistaminen ulkoilutien ja polkureitin varrelta; 

• vahvistetussa hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitetyt toimenpiteet; 

• marjojen ja ruokasienten poimiminen. 

 
4. Hoito- ja käyttösuunnitelma 

Luonnonsuojelualueelle laaditaan hoito- ja käyttösuunnitelma, jossa esitetään tarpeelliset toimen-

piteet luonnonympäristön hoitamiseksi ja ennallistamiseksi sekä käytön ohjaamiseksi. Uuden-

maan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus vahvistaa hoito- ja käyttösuunnitelman. 

  
5. Rauhoitusmääräyksistä poikkeaminen 



 

 

Edellä olevista määräyksistä saadaan Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen 

luvalla poiketa, jos se on luonnonsuojelualueen hoidon ja käytön tai tutkimuksen kannalta perus-

teltua. 
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