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Kannanotto ehdotukseen Helsingin
luonnonsuojeluohjelmasta 2015-2024 ja
metsäverkostoselvityksestä

Helsingin luonnonsuojeluohjelma 2015-2024

Oulunkylä-Seura tervehtii ilolla Helsingin ympäristökeskuksen 5.5.2015 esitystä
luonnonsuojelualueiden verkoston laajenemista Helsingin luonnonsuojeluohjelmassa. Helsingin
monipuolisesta luonnosta löytyy monia valtakunnallisestikin merkittäviä suojeluarvoja mm.
lehtojen, vanhojen metsien ja vesiluonnon osalta. Erityisen merkittävänä edistysaskeleena
Oulunkylä-Seura pitää uusien metsiensuojelualueiden luomista.

Kotikaupunkimme luontoarvot olisivat mahdollistaneet Ympäristökeskuksen esitystä
laajemmankin suojelualueverkoston luomisen, ja Oulunkylä-Seura kannustaakin valmistelevia
tahoja laajentamaan esitystä. Laaja luonnonsuojelualueverkko pitää osaltaan huolen siitä, että
viheralueidemme lajisto säilyy jatkossakin monimuotoisena. Luonnonsuojelualueverkosto myös
nostaa viheralueverkoston virkistysarvoja – näin useampi kaupunkilainen pääsee nauttimaan
alkuperäisluonnosta lähiympäristössään.

Oulunkylän alueelta luonnonsuojeluohjelmaesitykseen on päässyt mukaan yksi alue, Oulunkylän
rantapuiston jalopuulehto (0,91 ha). Oulunkylä-Seura näkee, että em. rantapuiston lisäksi
Vantaanjokivarren lehtometsiä tulisi sisällyttää luonnonsuojeluohjelmaan muitakin. Jäljellä
olevista jokivarren metsistä löytyy maassamme harvinaisia, eteläistä lajistoa ylläpitäviä,
runsaslahopuustoisia biotooppeja, jotka muodostavat valtakunnallisesti arvokkaan kokonaisuuden
Pitkäkoskesta ja Vantaan Tammistosta Vanhankaupunginlahdelle. Jokivarren arvometsien suojelu
tukisi myös Helsinkipuiston kehittämistä.

Nostamme esille alla kolme erityisen arvokasta aluetta Oulunkylän jokivarresta em. rantapuiston
lisäksi: Pirunkallion, Veräjämäen metsät ja Toivolanpuiston. Lisäksi haluamme nostaa Oulunkylän
seudulta esille Patolan metsän suon – Helsingissä hyvin harvinaisen luontotyypin, jonka suojelu ja
ennallistaminen olisivat tärkeitä.

Oulunkylän rantapuiston jalopuulehto

Tämä vaahteravaltainen, kulttuurivaikutteinen mäki on näyttävää, sulkeutunutta metsää rehevällä
lehtopohjalla, ja ansaitsee tulla suojelluksi. Alueelta on löytynyt harvinaista, eteläistä sienilajistoa
(HKY julkaisuja 6/2012). Alue on osa Helsinkipuistoa ja Vantaanjokivarren viheralueiden ketjua, ja
siten tärkeä virkistysalue. Seura ei näe ristiriitaa alueen virkistyskäytön ja suojelun välillä.
Hakkuilta rauhaan jäädessään alueen puusto järeytyy entisestään ja muuttuu vielä nykyistäkin
näyttävämmäksi; samalla lahopuista riippuvainen sienilajisto runsastuu. Alueen läpi kulkee polku,
joka pitää alueen kulumista toistaiseksi melko hyvin kurissa.



Pirunkallion metsä (itäinen osa 4.8 ha, läntinen 2 ha)

Pirunkallio sijaitsee Pikkukosken uimarannan kupeessa. Sen läpi kulkee pohjois-eteläsuunnassa
voimajohto. Kallion laen pohjoispuolella levittäytyy laaja lehtometsä, joka on maaperältään ja
puustoltaan monipuolinen. Kivikkoinen lehto ylemmillä rinteillä ja savinen tulvamaa alempana
kasvavat osin varttuvaa lehtimetsää (pohjoisreuna, itälaita) ja osin vanhaa kuusikkoa (erityisesti
alueen länsiosa voimajohdon länsipuolella). Alueen kuusikot ovat runsaslahopuustoisia ja
rakenteeltaan muuttumassa luonnontilaisiksi. Lehtipuuvaltaiset, haapaa, harmaaleppää, pähkinä,
raitaa ja muita pajuja, koivua ja tuomea kasvavat rehevät savikot ovat nuorempia, aiemmin
kulttuurivaikutuksen ja joen tulvien piirissä olleita alueita, joissa lehtilahopuustoa on syntynyt
itseharvenemisen ja puuston ikääntymisen myötä tasaiseen tahtiin. Alueen tiheissä lehdoissa pesii
erittäin runsas lintulajisto (Helsingin lintukohde 191/99, arvoluokka 3) ja sienilajistoon kuuluu



useita uhanalaisia puulla kasvavia lajeja (HKY julkaisuja 5-6/2012). Rinnelehdoista osa on
luokiteltu putkilokasvistonsa perusteella arvokkaaksi (Helsingin kasvikohde 88/90, arvoluokka 2).
Pirunkallion kallio-metsäalue on kokonaisuutena arvioitu metsäverkostoselvityksessä kriteerit
täyttäväksi kohteeksi.

Alue rajautuu pohjoisessa suosittuun pyörä- ja ulkoilureittiin, ja sen länsilaitaa kulkee väylä
uimarannalle. Alueen sisällä kulkee myös muutama kohtalaisen suosittu polku. Pirunkallion laki
kärsii kulumisesta ja roskaamisesta, mutta nykyisellään rinteiden ja alavien alueiden metsä- ja
lehtoluonto saa kehittyä suhteellisen rauhassa. Koska jokivarren pohjois-eteläsuuntainen
ulkoilureitti kiertää Pirunkallion, muodostuu varsinkin voimalinjan itäpuolelle rauhallisen,
maisemallisesti tärkeän alueen, joka sopisi erinomaisesti luonnonsuojelutarkoituksiin.



Veräjämäen metsä (15 ha)

Veräjämäen metsä on laaja kallio-metsäalue, joka rajautuu Jokiniementiehen, Pikkukoskentien
asutukseen ja Vantaanjokeen. Alueen metsät ovat pääsääntöisesti vanhoja; kalliomänniköt,
kuusivaltaiset lehto- ja lehtomaiset metsät sekä jokirannan kosteat, tiheät lehtipuumetsät
hallitsevat aluetta. Metsäverkostoselvityksessä alueelta on tunnistettu kriteerit täyttäväksi
arvometsiä jokivarresta ja vesilaitokselta pohjoiseen ulottuvan kostean juotin ympäriltä. Alueella
on kokonaisuutena arvokas paitsi yhtenäisenä ja arvokkaana luontoalueena myös
virkistyskäyttöarvoltaan.

Alueen luonnonsuojellullisesti arvokkaimmat osat (sininen rajaus) ovat Vantaanjokeen
laskeutuvat, pääosin kuusivaltaiset, lahopuustoiset lehdot sekä jokirannan lehtimetsää kasvava
tulvamaa. Näiden alueiden metsät täyttävät helposti esimerkiksi METSO-metsiensuojeluohjelman
suojeluarvoltaan korkeimman luokan tunnusmerkit, ja niiden sienilajistoon kuuluukin useita
uhanalaisia ja harvinaisia lajeja (HKY julkaisuja 5-6/2012). Myös putkilokasvilajisto on edustava
(Helsingin kasvikohde 49/90, arvoluokka 1). Alue lukeutuu selvästi luontoarvoiltaan Helsingin
metsien ehdottomaan parhaimmistoon, ja se tulisi ehdottomasti ottaa mukaan
luonnonsuojeluohjelmaan. Pirunkallion tavoin Veräjämäen metsällä on myös suuri maisemallinen
arvo, sillä se näkyy kauas Viikinmäeltä ja jokivarresta. Se toimii myös meluvallina Lahdenväylän
jokilaaksoa pitkin leviävää meteliä vastaan.



Em. rinnelehtoon liittyy luontevasti runsaslahopuustoisia kangasmaita toisaalta alueen
pohjoisosassa lähellä Pikkukoskentietä ja toisaalta vesilaitokseen rajautuen (METSO-arvoluokat 1
ja 2). Vesilaitokselta ja Jokiniementieltä pohjoiseen kulkee myös kostea, rehevä, kuusivaltainen,
lahopuustoinen juotti, josta osa on kausittain allikoina, joissa sammakkoeläimet kutevat (Helsingin
kasvikohde 48/90, arvoluokka 3). Alueen keskellä ovat harvapuustoiset, maisemallisesti upeat
kalliot ja niillä Venäjän aikaisten linnoitusten jäänteitä, joista selvimmät ovat kaksi kallioalueen
keskelle louhittua lampea. Kalliot, kostea juotti ja osa runsaslahopuustoisista kangasmetsistä on
todettu kaupungin tilaamissa luontoselvityksissä arvokkaiksi. Alueella on erittäin runsas
metsälinnusto (Helsingin lintukohde 192/99). Esitämme tälle alueelle laajaa suojelurajausta, joka
pitäisi sisällään kaikki em. luontotyypit, mutta minimoi rajauksen sisällä kulkevat ulkoilureitit
(kaksi tietä).

Rinnelehdon läpi kulkee useita polkuja, jotka ovat melko hyvin vakiintuneita. Valtaosa alueen läpi
kulkijoista käyttää kuitenkin hiekkateitä, jotka kulkevat aluerajauksemme reunaa ja kahdessa
kohtaa sen läpi. Kulumista metsän sisällä aiheutuu etupäässä maastopyörien urista.
Kalliomänniköissä ja avokallioilla kuluminen on laajempaa, mutta keskittyy alueen keskiosaan
lampien ympärille. Alueen vanhan metsän arvoja kuluminen ei juurikaan uhkaa, mutta
polkuverkoston pääpolkujen vahvistaminen voisi ennaltaehkäistä kasvavan käytön aiheuttamaa
kulumista.



Toivolanpuisto (3.6 ha)

Toivolanpuiston ydinosa muodostuu jyrkkärinteisestä, maisemallisesti merkittävälle kallioiselle
mäelle, joka on valtaosin lehtoa. Suojeluun esittämämme rajauksen sisällä vaihtelevat vanha,
lahopuustoinen kuusivaltainen sekametsä (rajauksen keskiosa), lehtipuuvaltainen,
lahopuustoinen, louhikkoinen eteläosa sekä pohjoisrinteen harvennettu, varttunut, vanhojen
mäntyjen leimaama sekametsä. Vanhoja, järeitä mäntyjä on alueella muutenkin kohtalaisen
runsaasti. Erityismaininnan ansaitsee kaakkoiskulmassa tonttien rajalla jokeen laskeva,
kotkansiipeä ja metsäalvejuurta kasvava noro, jonka lehtimetsärinteestä on löytynyt
valtakunnallisesti uhanalainen etelänruostekääpä. Toivolanpuisto on linnustollisesti arvokas kohde
(Helsingin lintualue 29/2010, arvoluokka 3) - alueella pesii mm. nuolihaukka, ja siellä on havaittu
valkoselkätikka.

Toivolanpuistossa ei ole tehty vastaavasti luontoselvityksiä kuin em. kohteilla, joiden
luonnonsuojelulliset arvot on tästä syystä osittain paremmin dokumentoitu. Mikäli alueen
luontoarvot eivät nykyisellään riitä sen sisällyttämiseksi luonnonsuojeluohjelmaan, ehdotamme,
että ympäristökeskus tekee siitä luonnonsuojelun selvitysalueen jatkoa ajatellen ja alueen
luontoarvot huomioidaan alueen hoidossa. Toivolanpuiston rajauksemme on vähän kulunut,
liikkuminen on ohjautunut hyvin muutamalle pääpolulle sekä aluetta sivuavalle ulkoilutielle.



Patolan metsän suo (1,3 ha)

Patolan metsän keskellä sijaitsee pieni avosuo, Helsingissä hyvin harvinainen luontotyyppi ja ainut
laatuaan Oulunkylän alueella. Alueella kasvavat mm. sellaiset suokasvit kuin suopursu, kihokki ja
karpalo. Vaikka suo ei ole täysin luonnontilainen, se vaikuttaa elinkykyiseltä ja sen
ennallistamiselle on hyvät edellytykset. Suosta on taannoin johdettu kuivatusoja, joka on hiljalleen
umpeutumassa; pienellä työllä tätä prosessia voitaisiin nopeuttaa.

Helsingin luonnonsuojeluohjelmaan tulisi valita paitsi valtakunnallisesti ja maakunnallisesti
arvokkaita kohteita kuten edellä, myös luontotyyppejä, jotka kaipaavat erityistä suojaa juuri
Helsingissä. Patolan avosuo ja sen puustoiset suolaiteet ovat juuri tällainen alue. Alue on luokiteltu
huomattavan arvokkaaksi kasvillisuuskohteeksi kaupungin omassa selvitystyössä (kohde 52/91,
arvoluokka 2). Suojuotin lähistön korvet nostetaan esille lintuselvityksessä arvokkaina lintualueina
(Helsingin lintualue 203/99, arvoluokka 3).

Patolan metsä on metsäverkostoselvityksessä arvokkaaksi todettu alue, jonka ympärillä on
runsasta asutusta. Alueen monet koulut ja päiväkodit hyödyntävät jo nykyisellään aluetta
opetuksessaan, ja suon suojelu, ennallistaminen ja sen profiilin nosto tukisivat tätä toimintaa.



Metsäverkosto

Kaupunginvaltuuston aloite metsäisestä suojelualueverkostosta Helsinkiin on tärkeä.
Metsäverkostoselvitys on hyvä askel kohti metsäluonnon monimuotoisuuden takaavaa verkostoa
kaupungissa. Oulunkylän seudulla mukaan verkostoon ovat päätyneet Patolan metsä, Pirunkallion
metsä ja osa Veräjämäen metsästä.

Oulunkylä-Seuran näkemyksen mukaan metsäverkostoon olisi voitu sisällyttää laajempiakin
alueita. Metsäverkostoselvityksen pohjana olevia luontoselvityksiä ei ole ulotettu kaikkiin metsiin –
esimerkiksi Toivolanpuisto ja osa Veräjämäen metsästä on jätetty pois METSO-inventoinneista,
vaikka noilla alueilla on inventointialueiden ulkopuolella selvästi arvokkaiden metsien kriteerit
täyttäviä alueita.

Oulunkylä-Seura toteaa, että Veräjämäen metsän selvitystä laajempi sisällyttäminen
metsäverkostoon olisi erittäin perusteltua. Koskelan ja Veräjämäen metsä- ja kallioaluetta halkoo
hiljainen Jokiniementie, jonka varrella ei tuossa kohtaa ole asutusta. Jokiniementien molempien
puolien käsittelyyn yhtenä yksikkönä metsäverkostossa tulisi harkita – tällöin alueen metsien ja
kallioiden pinta-ala on 36 ha, helsinkiläisittäin laaja metsäalue. Näemme perusteltuna, että
Koskelan-Veräjämäen metsä- ja kallioalue säilytetään rakentamattomana jatkossakin.

On ensiarvoisen tärkeää, että selvityksessä tunnistettuja arvometsiä ei kaavoiteta rakentamiseen.
Niiden luontoarvojen varjelemiseksi niissä olisi myös syytä pidättäytyä hakkuista ulkoilureittien
varsia lukuun ottamatta. Oulunkylä-Seura esittääkin, että metsäverkostoselvityksen tuloksia
kehitetään kohti kaavoitusta sitovaa osaa valmisteilla olevaan Helsingin yleiskaavaan.

Kiitämme huomiostanne,

Erwin Woitsch Otto Miettinen

puheenjohtaja hallituksen jäsen
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