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Mielipide Hallainvuoren luonnonsuojelualueen hoito- ja käyttösuunnitelman luonnoksesta (HEL 2022-

011816)  

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys — Helsingforstraktens Ornitologiska Förening Tringa ry:n (rek.nro 

116.353, 3789 jäsentä loppuvuonna 2021) tarkoituksena on edistää ja kehittää lintuharrastusta, lintujen- ja 

luonnonsuojelua sekä toimia alueensa lintuharrastajien ja tutkijoiden yhdyssiteenä. Yhdistyksen toiminta-

alue on Helsinki ja sen ympäristö (entinen Uudenmaan maakunta sekä Sipoo entisellä Itä-Uudellamaalla). 

Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa on perehtynyt Hallainvuoren luonnonsuojelualueen hoito- 

ja käyttösuunnitelman luonnokseen ja muuhun aineistoon ja lausuu mielipiteenään seuraavaa. 

 

Yleistä 

Kannatamme lämpimästi Hallainvuoren luonnonsuojelualueen perustamista ja pidämme hoito- ja 

käyttösuunnitelmaa hyvin valmisteltuna. Erityiskiitoksen ansaitsee uusi aluerajaus, joka poikkeaa 

luonnonsuojeluohjelmassa aiemmin esitetystä: nykyinen kallionlaen reunametsät sisältävä laaja 

suojelurajaus on alueen linnustoarvojen turvaamisen kannalta huomattavasti luonnonsuojeluohjelman 

rajausta parempi. Hallainvuori muodostaa myös osan tärkeästä Viikki–Kivikko-vihersormesta, ja nyt 

ehdotettu suojelurajaus on metsäverkoston yhtenäisyyden säilyttämiseksi perusteltu. Muistutamme, että 

metsäverkoston suojelemiseksi ja Viikin-Vanhankaupunginlahden alueen luontoarvojen turvaamiseksi myös 

Länsi-Herttoniemen metsäselänteen ja Kivikon metsien liittäminen osaksi suojelualuekokonaisuutta on 

tarpeen. 

 

Ehdotetut toimenpiteet ja määräykset 

Luonnonsuojelualueelle ehdotetut rauhoitusmääräykset ovat asialliset ja perustellut. Merkittävimpiä 

Hallainvuoren alueen luontoarvoihin kohdistuvia uhkia on ympäröivälle alueelle (mm. Myllypuron 

Karhunkaatajan asemakaava-alue) suunnitellun rakentamisen vuoksi todennäköisesti voimakkaasti 

lisääntyvä virkistyskäyttöpaine. Käyttöpaineen lisääntymisen aiheuttamat potentiaaliset seuraukset on 

tunnistettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa, ja kulumisen vähentämiseksi virkistyskäyttöä on ensiarvoisen 
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tärkeää pyrkiä ohjaamaan jo olemassa oleville pääreiteille opastuksen ja esimerkiksi maalahopuiden käytön 

avulla.  

Reittien varsien hoidon toimenpiteet turvallisuuden varmistamiseksi ovat asianmukaisia. Vesaikkojen, 

pienpuuston ja muun korkean kasvillisuuden raivaaminen risteysnäkyvyyden vuoksi on perusteltua etenkin 

ulkoilureitin mäkien alle sijoittuvien risteyksien kohdalla, kunhan raivaaminen kohdennetaan reitin reunojen 

ja risteysalueiden lähimetreille eikä syvemmälle metsään. Suunnitelmassa on maininta hoidon ajankohdan 

ajoittamisesta lintujen pesimäkauden ulkopuolelle, mutta ehdotamme selkeyden vuoksi ja väärinkäsitysten 

välttämiseksi tähän yhteyteen täsmennystä pesimäkaudesta eli 1.4.–31.7. Lahopuun jättäminen sekä 

maalahopuuna että mahdollisuuksien mukaan pystyyn jätettävinä pökkelöinä on kannatettavaa. 

Luonnonsuojelualueen kolmelle metsäkuviolle (8, 17, 33) esitetään hoito- ja käyttösuunnitelmassa 

taimikonhoitoa ja muita toimenpiteitä, pääasiassa istutettujen lehtikuusten poistamista ja pihlajien 

harvennusta. Arviomme mukaan näiden kohteiden hoitotoimenpiteillä ei ole kielteisiä vaikutuksia 

linnustolle, kunhan toimenpiteet toteutetaan pesimäkauden 1.4.–31.7. ulkopuolella. 
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