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Maankäytön 
yleissuunnittelu 

Teknis-
taloudellinen 
suunnittelu

Yleiskaavoitus

• Yleispiirteinen 
maankäytön 
suunnittelu

• Selvitykset ja 
vaikutusten 
arvioinnit

Östersundomin
suunnittelu

Asemakaavoitus

Läntinen alueyksikkö
• Koivusaari–Lauttasaari 
• Kaarela–Vihdintie
• Täydennysrakentaminen

Pohjoinen alueyksikkö
• Kalasatama–Malmi
• Pasila
• Täydennysrakentaminen

Itäinen alueyksikkö
• Kruunuvuorenranta–Vartiosaari
• Vuosaari–Vartiokylänlahti
• Täydennysrakentaminen

Eteläinen alueyksikkö
• Länsisatama
• Kantakaupunki
• Keskusta

Asemakaavakoordinointi

Kaupunkiuudistus 
Asemakaavaprosessi

Maaomaisuuden 
kehittäminen ja tontit

Tontit
• Asuntotontit

• Yritystontit

• Maanhankinta

Maaomaisuus

• Maaomaisuuden 
hallinta

• Rakentamis-
kelpoisuus

Maa- ja kallioperä

• Pohjarakennus

• Kalliorakennus

Liikenne- ja 
katusuunnittelu

Liikenne-
järjestelmäyksikkö

Liikenteenhallinta

Toiminnanohjaus

• Investoinnit

• Hankekehitys

Suunnittelu

• Eteläinen tiimi

• Pohjoinen

• Itäinen

• Läntinen

Kaupunkitila- ja 
maisemasuunnittelu

Kaupunkitila ja 
verkostot

Alueellinen 
suunnittelu

• Läntinen 
aluesuunnittelu

• Itäinen 
aluesuunnittelu

Puisto- ja 
viheralue-

suunnittelu

Maankäyttö ja kaupunkirakenne -palvelukokonaisuus
Maankäyttöjohtaja



Rakennetun 
omaisuuden hallinta

Infraomaisuus

Palvelutilaverkko

• Palvelutilaverkko

• Tarve- ja 
hankesuunnittelu

Tilaomaisuus

• Toimitilakustannusten 
ja -investointien 
suunnittelu ja seuranta

• Omaisuustieto

Yhteiskuntavastuu

• Ympäristö ja energia

• Sisäilma

• Elinkaari-, laatu- ja 
riskienhallintatiimi

Tilapalvelut

Toimitila-
vuokraus

Yritysvuokraus

Tukkutori
• Kauppahalli- ja toritiimi

• Vuokraus- ja 
tapahtumatiimi

Asuntovuokraus

Rakennus-
suunnittelu

• Arkkitehtuuritiimi

• Rakennesuunnittelu-
tiimi

• Rakennusten 
tietomallinnustiimi

Ylläpito

Yleiset alueet
• Ylläpitourakat

• Kaupunkiluonto ja erillistehtävät

Kaupunkitekniikka
• Infratekniset urakat 

• Infrateknisten verkkojen hallinta 

Toimitilat 
• Isännöinti 1 
• Isännöinti 2 
• Isännöinti 3 
• Isännöinti 4
• Isännöinti 5
• Isännöinti 6

Kiinteistönhoito
• Eteläinen kiinteistönhoitotiimi
• Itäinen 
• Keskinen 
• Läntinen 
• Pohjoinen 
• Apuvälinetiimi

Rakennuttaminen

Infrayksikkö 1

Infrayksikkö 2
• Tiimi 1

• Kruunusillat-tiimi

Toimitila 1

Toimitila 2

Toimitila 3

Talotekniikka
• LVIA-tiimi

• Sähkötiimi

Asuntotuotanto

Myynti- ja 
markkinointi-

yksikkö

Hankekehitys-
yksikkö

Uudistuotanto- ja 
korjausraken-

nuttamisyksikkö

• Läntinen 
asuntotuotanto

• Keskinen 
asuntotuotanto

• Itäinen asuntotuotanto

• Korjaus-
rakennuttaminen

Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus
Tekninen johtaja



Kaupunkiympäristön 
asukas- ja yrityspalvelut

Asiakaspalvelu

• Kunnossapito

• Liikenne ja 
pysäköinti

• Maankäyttö ja 
rakentaminen

Asuntopalvelut

• Asumisen 
viranomaispalvelut 

• Asunnonvälitys

• Neuvonta

Alueidenkäyttö ja 
-valvonta

• Alueidenkäyttö

• Alueidenvalvonta

Kaupunkimittaus-
palvelut

Kiinteistön-
muodostus

• Kiinteistö-
toimitukset 

• Kiinteistörekisteri 

• Tonttijaot ja 
laskenta

Kartat ja 
paikkatiedot

• Karttatiedot

• Karttatuotteet

• Paikkatietotuki

Maastomittaus

• Kaavoitusmittaus

• Itäinen 
maastomittaus

• Läntinen 
maastomittaus

Rakennusvalvonta-
palvelut

Lupayksikkö
Eteläinen lupatiimi
Läntinen lupatiimi
• Itäinen lupatiimi
Pohjoinen lupatiimi

Kaupunkikuva-
yksikkö

Rakenne-
yksikkö

• Itäinen rakennetiimi

• Läntinen 
rakennetiimi

Talotekniikka-
yksikkö

Rakennetun 
ympäristön 

valvontayksikkö

Ympäristöpalvelut

Ympäristönsuojelu

• Ympäristövaikutukset, 
ilma ja melu

• Maaperä ja jätteet
• Vesi
• Luonto ja 
ympäristötietoisuus

• Ilmasto- ja 
ympäristöasioiden 
hallinta

Elintarvike-
turvallisuus

Elintarvikevalmistus ja 
eläinsuojelu
Elintarvikemyymälät
Ravintolat

Ympäristöterveys

• Asumisterveys

• Terveydensuojelu

Pysäköinninvalvonta 
ja pysäköintipalvelut

Pysäköinnin-
valvonta 1

Pysäköinnin-
valvonta 2

Pysäköinnin-
valvonta 3

Pysäköinnin-
valvonta 4

Maksu-
seuraamukset 

ja oikaisu-
vaatimukset

• Maksuseuraa-
mukset

• Oikaisu-
vaatimukset

Pysäköinti-
palvelut

Palvelut ja luvat -palvelukokonaisuus
Asiakkuusjohtaja



Hallinto- ja 
lakipalvelutt

Lakipalvelut
• Hankinnat ja 
sopimukset

• Erityislainsäädäntö ja 
vahingonkorvaukset

Päätöksenteon tuki

Tietopalvelu

Toimistopalvelut

• Johdon 
assistenttipalvelut -tiimi

• Käyttäjäpalvelut

• Toimistopalvelutiimi 1
(Maka + Hatu)

• Toimistopalvelutiimi 2
(Rya)

• Toimistopalvelutiimi 3
(Palu)

Henkilöstö-
palvelut

Työnantaja- ja 
työhyvinvointi-

palvelut

Osaaminen ja 
henkilöstö-
suunnittelu

Kehittämis-
palvelut

Toiminnan 
kehittäminen

Tiedon-
hallinnan 

kehittäminen

Kiinteistöjen 
kehittäminen

Talous- ja 
suunnittelu-

palvelut

Toiminnan ja 
talouden 

suunnittelu

Talouden tuki
Myyntilaskut

• Ostolaskut

Projektitalous

Tietohallinto-
palvelut

ICT-kehitys

ICT-tuki

ICT-palvelut

Sovellushallinto

Käyttöympäristö

Viestintäpalvelut

Työyhteisö-
viestintä

Osallisuus ja 
asiakas-
viestintä

Media-
viestintä

Hallinto- ja tukipalvelut
Hallintojohtaja



Metsät
Metsäpalvelupäällikkö 
Työntekijöitä  16

Ympäristönhoito 
Yksikön johtaja

Virkistys-
pellot 
ja niityt

Työntekijöitä 7
Ulkoilu-
metsät

Työn-
johtaja

Controller 
Tuotantoassistentti

LuonnonhoitoPuutarhapalvelu

Luonnon-
suojelu-
alueet 

Vastaava
luonto-
mestari

Työntekijöitä  
5

1 työnjohtaja

Työntekijöitä 12 

Kasvituotantopäällikkö
Työntekijöitä 20

Vast. taimistopuutarhuri 
Vast. puutarhuri
Työnjohtaja
Puutarhuri 
Kustannuslaskija
Markkinointisuunnittelija 
Vihersuunnittelija
Laskentasihteeri

Infrakoht
eet/laskut
ettavat 
työt

Työn-
johtaja

Taajama-
metsät 
itä-
Helsinki

vastaava 
luonto-
Mestari

Luonnonhoito

Taajama-
metsät  
länsi-
Helsinki

vastaava 
luonto-
mestari 

Meri- ja 
saaristo
alueet





Helsingin luontoalueet
• kaupunkimetsiä 4 800
• niittyjä 540
• peltoja 400
• suojelualueita 690

6430 ha

(…lisäksi n. 1 200 ha
rakennettuja puistoja)



Helsingin omistamat alueet muualla

Helsingin kaupunki omistaa muiden kuntien (19 kpl) alueella 5 380 ha maata, 
josta on metsää 4800 ha, peltoa 320 ha ja suojelualueita 230 ha





Kaikkiaan kaupungin vastuulla on 

luontoalueita tai ”luontopohjaisia” 

viheralueita yhteensä 

n. 11 800 hehtaaria

Tästä metsäisiä tai ainakin pääosin 

puustoisia luontoalueita n. 9 600 ha



Luonnonhoidon tavoitteet (kh 8.2.2010)

1. Asuinympäristöt ovat viihtyisiä, kestäviä ja turvallisia ja ne lisäävät 
asukkaiden terveyttä ja hyvinvointia.

2. Ulkoiluympäristö on toimiva ja elämyksellinen.

3. Luonnonympäristön maisemakuva on korkealaatuinen ja 
omaleimainen.

4. Luonnon monimuotoisuus on otettu huomioon ja 
luonnonsuojelualueiden arvot säilytetty.

5. Metsäiset viheralueet ovat elinvoimaisia ja kestäviä sekä niiden 
olemassaolo turvataan myös tulevaisuudessa.

6. Niityt, pellot, pienvedet, rannat ja saaristo ovat monimuotoisia.

7. Liikenneväylien ympäristöä hoidetaan huomioiden sekä suoja- että 
maisemavaatimukset.



Helsingin luonnon monimuotoisuuden turvaamisen 
toimintaohjelman (LUMO) 2008 – 2017 tavoitteet (kh 8.2.2010)

1. Ekologinen verkosto ja siihen sisältyvät arvokkaan luonnon ydinalueet 
turvataan sekä Helsingissä että koko pääkaupunkiseudulla.

2. Helsingin vakiintuneen eliölajiston säilyminen turvataan.

3. Metsien ja soiden luontaiset piirteet sekä luonnon monimuotoisuutta 
ylläpitävät kasvuun ja eloperäisen aineksenhajotustoimintaan liittyvät 
prosessit turvataan.

4. Kulttuuriympäristöjen monimuotoisuus turvataan.

5. Vesialueiden hyvä luonnontila turvataan.

6. Edistetään ympäristövastuullisuutta.

>> päivitys seuraavaksi LUMO-ohjelmaksi

on käynnistynyt!



”Yleisten töiden 
lautakunta hyväksyi 
18.10.2011 Helsingin 
kaupungin luonnonhoidon 
linjauksen noudatettavaksi 
aluesuunnitelmien 
laadinnassa ja muussa 
toiminnassa.”

>> Linjausta tulisi myös

jo ryhtyä päivittämään!



Maailman toimivin kaupunki – Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021

• Helsinki vaalii arvokasta luontoaan ja toimii kaupunkiluonnon monimuotoisuuden 
lisäämiseksi.

• Viher- ja sinialueiden ekologinen laatu, saavutettavuus ja terveysvaikutukset turvataan.

• Luonnonsuojeluohjelmaa toteutetaan ja metsäverkostoa vahvistetaan.

• Helsingin vesistöjen, sekä pienvesien että rannikkovesien tilaa parannetaan ja kiinnitetään 
huomiota vaelluskalakantojen elpymiseen.

• Metsissä ja metsäisillä alueilla suunnitelmallinen monimuotoisuuden lisääminen on 
hoidon keskeisin tavoite.

• Hulevesien kustannustehokkaan hallinnan edistämiseksi viherpinta-alaa lisätään 
kaupunkirakenteessa.

• Kaupungin puistojen monimuotoisuutta lisätään.

• Kansallinen kaupunkipuisto -hankkeesta tehdään päätös kuluvan valtuustokauden aikana, 
tekeillä olevan selvityksen valmistuttua.



Luonnonhoidon ohjeistus 

Helsingin mailla













Hoitoluokitus
- Yleisten alueiden rekisterissä kaikkien viheralueiden 

osalta
- Rajausten mukaan mm. tilataan puistoylläpitoa ja 

lasketaan kustannuksia
- C-hoitoluokkien osalta toistaiseksi yleispiirteinen, 

mutta päivittyy koko ajan uuden suunnittelun myötä

- Hoitoluokitus viedään luonnonhoidon (C-ja B-luokat) 
suunnittelussa kuviotasolle ja kaikki luokat ovat 
käytössä lukuun ottamatta luokkaa C4 ”Talousmetsä.

- Hoitoluokitus ei sellaisenaan ohjaa luonnonhoitoa, 
vaan sitä käytetään ainoastaan kuvaamaan eri 
luontoalueiden yleismerkitystä ja ylläpidon pääasiallisia 
tavoitteita. 

- Hoitoluokitusta voidaan luonnonhoidossa käyttää myös 
mm. yleistason tilastointiin, laskelmiin tai 
karttaesityksiin. 



Luonnonhoidon suunnittelu



Kaavoitus määrittää alueiden sijainnin, ulkorajat ja käyttötarkoituksen.

Aluesuunnitelmassa esitetään luonnonhoidon periaatteet eri tyyppisillä kohteilla 
koko suunnittelualueen tasolla, osa-alueittain tai mahdollisesti paikoin 
viheraluekohtaisesti tarkastellen.

Luonnon- ja maisemanhoidon suunnitelma, eli kuviotasoinen 
toteutussuunnitelma on kaupungin luonnonhoidon linjauksen sekä 
aluesuunnitelman periaatteiden mukainen. Se koostaa yksityiskohtaisesti 
luonto- ja puustotiedot, hoidon tavoitteet ja toteutusohjeet kuviotasolle.

Hoito-ja kehittämissuunnitelma tehdään erityiskohteelle ja se on yleensä 
yhdistelmä periaatetason suunnitelmasta sekä toteutussuunnitelmasta.

Hoito- ja käyttösuunnitelma tehdään ohjaamaan toimintaa suojelualueella. 

Luontoalueet eri tasoisissa suunnitelmissa



ALUESUUNNITELMAVAIHE
– Tavoitteet ja toimenpidetarpeet

LUONNON- JA 
MAISEMANHOIDON 

SUUNNITELMAN VAIHE 
– Toteutustason suunnitelma

Kyselyn 
yhteenvet
o-raportti

Kyselyn 
raportointi, 
Mielipiteet,

Työpajan muistio

Vuorovaikutus-
raportti; 

yhteenveto 
saadusta 

palautteesta

Mielipiteiden 
yhteenveto, 

Sidosryhmäkoko
uksen muistio,

Kirjalliset 
palautteet

Vuorovaikutus-
raportti; 

yhteenveto 
saadusta 

palautteesta

Katusuunnittelu

Puistosuunnittelu

Aloitus 
ja kysely

Aluesuunni-
telman luonnos

Luonnos
esillä,

Työpaja 
tarpeen 
mukaan

KYLK 
hyväksyy

Verkko-
kysely

Suunnitelma 
esillä,

viimeistely

Kommentit
suunnitel-

masta

Luonnon- ja 
maisemanhoido
n suunnitelma-

luonnos 

Maan-
käyttö-
johtaja 

hyväksy
y

Suunnitelma 
esillä,

viimeistely

Luonnos 
esillä, 

Sidosryh
mä-

kokous

Kommentit
suunnitel-

masta

LUONNOS: Suunnitteluprosessi jatkossa



Ylläpidon 
tilaaminen 

(RYA)

Luonnon- ja maisemanhoidon 
suunnitelmaluonnos

kuviokohtainen suunnitelma metsien ja 
niittyjen hoitoon teemakarttoineen, 
toteutustason suunnitelma, sisältää 

kuviokohtaiset toimenpiteiden 
kuvaukset 

Maankäyt
-töjohtaja
hyväksyy

”Kerro kantasi” kyselyn 
yhteenveto, 

Sidosryhmäkokouksen 
muistio,

Kirjalliset palautteet

Suunnitelma 
esillä,

Suunnitelman 
viimeistely

Vuorovaikutus
-raportti; 

yhteenveto 
saadusta 

palautteesta

Suunnitelmaluonnos 
esillä verkkosivuilla 

asukkaille ja 
sidosryhmille,

”Kerro kantasi” –kysely, 
Sidosryhmäkokous  

luonnoksesta

LUONNON- JA MAISEMANHOIDON SUUNNITELMAN VAIHE – Toteutustason 
suunnitelma

Kommentit
suunnitel-

masta

Tavoitteet, 
hoitoluokat ja 

toimenpidetarpeet 
aluesuunnitelmas

ta

LUONNOS: Suunnitteluprosessi jatkossa



Suunnitelma-
alueet



Kuviointi ja inventointi tehdään omana työnä (aiemmin konsultilta) 
perustiedot mm. kasvupaikoista, puustosta, luontoarvoista ja hoitotarpeista

Taustatietona aluesuunnitelman tiedot, asukaskysely, asiantuntijayhteistyö

Tietoa myös kaupungin omilta toimijoilta ja keskustelemalla maastosuunnittelun 
yhteydessä eri alueilla toimivien tahojen, yksittäisten asukkaiden ja ulkoilijoiden kanssa

Lähtöaineistona mm. aiemmat suunnitelmat, kaavatiedot, kartta-aineistot, ilmakuvat, 
kaupungin luontotiedot, viheralueiden hoitoluokitus, …

…tämä nykyään paljolti paikkatietona kaupungin paikkatietopalvelussa!

Kootun tiedon tallennus paikkatietona suunnittelujärjestelmään

Jatko- ja toimenpidesuunnittelu kootun aineiston pohjalta yhteistyössä ja 
vuorovaikutuksessa sidosryhmien kanssa

> AVOIN TIEDONVAIHTO JA VUOROVAIKUTUS USEISSA ERI VAIHEISSA <



Inventointiohjeita
Kuviointi 

• kuviointi mahdollisimman yksityiskohtaisesti maapohjan, kasvupaikan, 
maastonmuotojen, puuston, kasvillisuuden, hoitotarpeiden sekä mahdollisesti 
hoitoluokan, teiden, polkujen tai rakenteiden rajaamina.

• maalaji, kuivatustilanne ja saavutettavuus ovat oleellisia perustietoja ja vaikuttavat 
myös kuviointiin.

• lisäkuvaukset kuviotekstein esim. rakenteet, poikkeavat kuvionosat, kuluneisuus, 
etc.

• niityt, pellot, tontit ja muut maat omiksi kuvioikseen
o niityt pääryhmään 4
o pellot, selkeästi rajautuvat tontit ja piha-alueet omiin pääryhmiinsä 5 ja 6
o muut kuin luonnonhoidon piirissä olevat maat pääryhmään 7

Puusto
• metsä- ja kitumailta kuvioiden puustotiedot (kerroksellisuus ja eri-ikäisyys 

huomioiden) jaksoittain ja puulajikoodeittain nousevassa numerojärjestyksessä
1. vallitseva jakso (1 mänty, 2 kuusi, 3 r-koivu, 4 h-koivu, 5 haapa, etc.)
2. alikasvos (1 mänty, 2 kuusi, etc.)
3. ylispuusto (1, 2, 3, 4, etc.)
• puustotietoihin silmämääräisesti arvioidut tiedot myös muusta kuin 

selkeästi taimikkona kehitettävästä alikasvospuustosta.
• joutomailta ja muilta luonnonhoidon alueilta vain merkityksellinen 

puusto puustotietona, muu puusto tarpeen mukaan sanallisesti 
kuvattuna.

• yksittäiset, erityisen huomattavat maisemapuut sijaintipisteenä ja 
mainintana kuviotekstissä

Toimenpiteet
• toimenpidekuvioilta hoitotoimenpiteet ja hakkuuehdotus kertymineen.
• muissa toimenpiteissä kuin perinteisen kaltaisissa harvennuksissa 

perustelu tekstinä toimenpiteestä ja sen tavoitteista.
• Muissa hakkuutavoissa paitsi niissä ensiharvennuksissa ja 

harvennuksissa, jotka tehdään perinteisen metsänhoidon kaltaisina 
alaharvennuksina pääpuujaksoa suosien, on hakkuukertymä 
puutavaralajeineen syytä merkitä manuaalisesti maastossa.

• Myös sellaisissa harvennusehdotuksissa, joissa lähtöpuusto on 
talousmetsistä poikkeava, vaihteleva, monilajinen tai monikerroksinen, 
kannattaa kertymä merkitä manuaalisesti.

Luonnon monimuotoisuus
• arvokkaat elinympäristöt ja mahdolliset muut yhtenäiset luontokohteet 

omina kuvioinaan omin viivatyypein, monimuotoisuuskoodein, 
lisämäärein ja kuvauksin varustettuna, (huomioitava myös mahdollinen 
hoitotarve)

• huomioitava eliöstö ja kasvillisuus monimuotoisuuskoodein ja 
kuvauksin, lisäksi sijaintipisteenä pesäluolastot, petolintujen pesät, etc.

• puustotietoihin sopimaton puusto, jalot lehtipuut ja niiden taimet, 
vieraat puulajit, pähkinäpensas, huomattavat lehtopensaat, etc. 
kuvauksin ja monimuotoisuuskoodein (maisemajalopuut mahdollisesti 
sijaintipisteenä)

• merkittävät lahopuustokohteet tekstikuvauksin, laatu ja määrä 
ominaisuustietona











…Muutama esimerkki Munkkiniemen suunnitelman aineistosta



Luonnonhoidon päätavoitteet Munkkiniemessä

• Puuston elinvoimaisuuden ylläpitäminen ja luontoalueiden säilyminen

• Asukkaiden sekä alueiden käyttäjien viihtyvyys ja turvallisuus

• Luonnon monimuotoisuuden ylläpitäminen ja arvokohteiden turvaaminen

• Metsän suojavaikutuksen ylläpitäminen mm. Turunväylän läheisyydessä

• Metsänhoidon sovittaminen varsin reheviin kasvuolosuhteisiin

• Runsaslukuisen jalon lehtipuuston huomioiminen

• Luonnonalueiden ja hoidetumpien puistoalueiden ylläpidon 
yhteensovittaminen

• Meren läheisyyden huomioiminen 

• Piha-alueisiin rajautuvien metsiköiden hoito

• Paikoin huonokuntoisen, vanhenevan ja vaarallisen puuston uudistaminen



Luonnonalueiden tarkennettu 

hoitoluokitus



Kasvupaikat 

kartalla

Kasvupaikat 

tarkempi 

jakauma



Puusto (kehitysluokat)



Pääpuulajit



Pääpuulajina: 13 kuviolla (2 ha)

Sekapuustona: 150 kuviolla

Puusto (jalot lehtipuut)





LTJ-tunnus p.ala Luontotietojärjestelmän kasvillisuuskohteet
40/91 0,93 Ulvilankujan lehto , kuviot 12, 13 ja 32 (luhtaa, lehtoa ja lahopuustoa)
kuvio p.ala Arvokkaat elinympäristöt (esim. metsälakikohteiden kaltaiset)

1 0,30 Talinpuisto, itäosan rinne (jalopuumetsä/rinnelehto)
18 0,28 Tarvo - Ritokalliontie (lehto)
19 0,20 Kielosaari (lehto)

21.2 0,45 Kielosaari - Turunväylän varsi (luhta)
25.1 0,55 Kielosaari - Turunväylän varsi (puro, luhta, lehto)
29 0,41 Ulvilankujan eteläpuoli (lehto)
41 0,09 Tarvo, koillisranta (rantalehto)

41.1 0,06 Tarvo, koillisranta (merenranta-alue)
52.1 0,28 Kielosaari - Turunväylän varsi (kosteikko, luhta)
53 0,36 Munkinpuisto länsiosa (lehto)

54.1 0,15 Munkinpuisto länsipää - Turunväylän varsi (kosteikko, luhta, lehto)
56.2 0,10 Ulvilanlehto - Turunväylän varsi (kosteikko, luhta, lehto)
67.1 0,04 Munkinpuisto koillisosa (lehto, jyrkänne)
71.1 0,03 Professorintien itäpuoli (kosteikko, korpi)
76 0,39 Huopalahdentie - Turunväylän varsi (lehto)
86 0,46 Munkinpuisto (luhta, kosteikko, lehto)

86.1 0,13 Munkinpuisto (lehto)
86.2 0,13 Munkinpuisto (lehto)
94.1 0,04 Ulvilanpuisto itäpää - Munkkivuoren ostoskeskus (jalopuumetsä)
96 0,12 Munkkiniemenranta-rantapuisto (lehto, korpi)

105.1 0,19 Gert Skytten puisto - päiväkotitontti (jalopuumetsä)
110 0,23 Sigurd Steniuksen puisto, tenniskentän eteläpuoli (jalopuumetsä, lehto)
114 0,17 Sigurd Steniuksen puisto, itäosa (jalopuumetsä)
118 0,26 Sigurd Steniuksen puisto, hautamuistomerkin pohjoispuoli (lehto)

Muut arvometsä-hoitoluokan kuviot
21.1 0,30 Kielosaari - Turunväylän varsi (rantametsää arvokkaiden elinympäristöjen välissä)
22 0,28 Kielosaari - Turunväylän varsi (arvokaan elinympäristön, lehdon reunustama rantakallio)

88.1 0,20 Munkinpuisto (luhtainen alue tonttien jatkeena)
102 0,45 Gert Skytten puisto (jalopuuvaltainen metsikkö kallion ja päiväkotitontin välissä)
yht: 7,58 ha ( 31 kuviota)

Omiksi kuviokseen rajatut luonnonarvokohteet



2011-13 kaupunkialueen METSO-kartoitus, YMK (Innofor)

METSO –kriteeristöä täyttäviä kohteita löytyi alustavasti 1150 ha, eli n. 
25% kaikista (4800 ha) kaupunkialueen metsistä, mikä osaltaan kertoo 
Helsingin metsien suunnitelmallisen hoidon onnistuneen. Metsien 
monimuotoisuusarvoja on säilynyt laajasti, vaikka alueita on hoidettu 
säännöllisesti viimeiset 100 v !



Miksi luonnonhoitoa tarvitaan Munkkiniemessä…?

















Muita havaintoja Munkkiniemen luontoalueilta















Ehdotetut hakkuut 10-vuotiskaudella



Pienpuustonhoito

➢ tärkeä osa Munkkiniemen luonnonalueiden hoitoa

➢ sisältyy lisätoimenpiteenä lähes kaikille hakkuukuvioille, 
mutta sitä tehdään paikoin myös muilla alueilla 

➢ pienpuustonhoidon tavoitteena on pääasiassa poistaa 
maisemaa peittävää ja huonokuntoista vesakkoa 

kehityskelpoisia taimia, taimiryhmiä, jaloja lehtipuita ja 
pensaita säästäen 

➢ alueille jätettävästä pienpuustosta pyritään jatkossa 
kehittämään sekä taimikkoa uutta metsää muodostamaan 

että maisemaan sopivaa ”välikerroksen” puustoa 
järeämmän puuston alle

➢ pieniltä alueilta vesakko voidaan poistaa maiseman 
parantamiseksi kokonaan



Staran toteuttama metsänhoidon käsittelypinta-ala on 
vuosittain keskimäärin 250 – 350 ha 

Pääosa tehtävistä toimenpiteistä pienpuustonhoitoa ja 
yksittäispuiden poistoa

Tiedotus on ensiarvoisen tärkeää sekä ennakkoon, 
että työmaiden ollessa käynnissä



Haagan luonnonhoitoa jatketaan Etelä-Haagassa ja Kivihaassa

Haagan luonnonhoitosuunnitelmaan liittyvät työt etenevät Etelä-Haagaan ja Kivihakaan vielä kuluvan talven aikana. Työt 
perustuvat yleisten töiden lautakunnan hyväksymään Haagan aluesuunnitelmaan ja siihen liittyvään, valmistuneeseen 
luonnonhoitosuunnitelmaan.

Luonnonhoidon tavoitteena on pitää metsiköt mahdollisimman monimuotoisina ja puustoltaan elinvoimaisina ulkoilualueina. 
Reittien varsilla ja pihojen läheisyydessä kiinnitetään erityistä huomiota asukkaiden ja ulkoilijoiden turvallisuuteen ja 
viihtyvyyteen.

Edellisistä hoitokerroista on jo aikaa, mikä on selvästi nähtävissä mm. puuston ylitiheytenä ja nuoren lehtipuuston 
riukuuntumisena, maisemien umpeutumisena, huonokuntoisten ja kuolleiden puiden määrän lisääntymisenä sekä 
pensaskerroksen runsaana vesakoitumisena. 

Metsiköitä hoidetaan etupäässä harventamalla tiheikköjä, poistamalla huonokuntoisia puita nuoremman puuston tieltä sekä 
kehittämällä taimiryhmistä edelleen uusia puusukupolvia. Harventaminen parantaa metsään jäävien puiden elinvoimaisuutta. 
Lisäksi poistetaan vaaraa aiheuttavia puita sekä maisemaa peittävää vesakkoa erityisesti pihojen ja kulkureittien lähistöltä.

Luonnonarvot huomioidaan, joka nurkkaa ei käsitellä

Asutuksesta ja kulkureiteistä kauempana sijaitsevia metsänosia säästetään luonnonmukaisempina. Luonnon arvokohteista osa 
säilyy koskemattomina ja osaa taas hoidetaan arvokkaiden ominaispiirteiden vaatimalla tavalla. Metsiin jätetään kaiken ikäisiä 
puita ja sopiviin kohtiin myös lahopuuta. Kallioalueilla hoidetaan lähinnä reitinvarsia ja pihojen reunoja. Tiheiköitä ja pensaita 
säästetään eläinten piilopaikoiksi sekä maisemaa monipuolistamaan. 

Hoitotoimista tiedotetaan asukkaille lähitaloihin jaettavin tiedottein sekä maastotauluin.

Etelä-Haagan ja Kivihaan suunnitelmaosioon voi tutustua rakennusviraston asiakaspalvelussa (Pohjoinen Makasiinikatu 9) ja 
internetsivulla osoitteessa www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat (Voimassa olevat luonnonhoitosuunnitelmat).

LISÄTIETOJA:
työnjohto: Stara/Antti Kurkaa, p. 0500 608 391
suunnittelu: Rakennusvirasto/Markus Holstein, p. 09 310 64829

http://www.hkr.hel.fi/aluesuunnitelmat




…jotain muuta...



Alkusyksy 2017
Kiira kävi… 








































