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Aloite eräiden Espoon kaupungin Keski- ja Pohjois-Espoossa omistamien
metsäalueiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvojen huomioimisesta kaavoituksessa
Espoon ympäristöyhdistys, Luonto-Liitto, Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri sekä
Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys ovat viime vuosina keränneet tietoja Nuuksion
järviylängön suojelemattomien metsien ja soiden luontoarvoista. Erityisen paljon tiedonkeruuta on
tehty vuosina 2014-2015 osana Pohjois-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman laadintaan
liittyvää järjestöjen vaikutustyötä. Vuosina 2014 ja 2015 aikana julkistettiin kahdessa vaiheessa
myös Espoon teknisen keskuksen viherpalveluille suunnattu ns. Pohjois-Espoon arvometsät-esitys.
Uusinnamme kyseisen esityksen suunnaten sen suojelu- ja huomiointialoitteena erityisesti Espoon
kaupunkisuunnittelukeskukselle. Esitämme, että liiteaineistoissa yksilöidyt alueet osoitetaan Espoon
keski- ja pohjoisosien tekeillä olevassa osayleiskaavassa rakentamisen ulkopuol ella säilytettäviksi
viheralueiksi. Ainakin arvokkain osa esityksen kohteista tulee osoittaa SL-varauksina tai luokohteina. Sama huomiointitarve koskee parhaillaan tekeillä olevia asemakaavoja.
Esitettyjä kohteita on 53 ja niiden kokonaispinta-ala on 13,29 neliökilometriä. Esityksen kohteista
muutamat (21, 22, 25, 26 ja 39) sijaitsevat Espoon keski- ja pohjoisosien osayleiskaava-alueen
ulkopuolella.
Kohteiden säilyttäminen rakentamisen ulkopuolella turvaa parhaiten niiden luonto-, virkistys- ja
maisema-arvojen säilymisen, mikä tukee monia kestävän ja moniarvoisen kaavoituksen tavoitteita.
Vastaava arvojen turvaaminen ei yleensä onnistu yksityismailla sijaitsevien metsien kohdalla.
Säilyttämällä nämä erityisarvoja sisältävät kaupungin omat metsät rakentamisen ulkopuolella Espoo
edistää merkittävällä tavalla Espoon luonnon monimuotoisuuden suojelun toimenpideohjelman
useiden tavoitteiden toteuttamista.
Monet esityksen kohteista ovat luonteeltaan ja arvoltaan sellaisia, että kaupungin kannattaa
vakavasti miettiä METSO-suojelun mahdollisuuksia. Aluerajauksien metsät täyttävät pääosiltaan
METSO-ohjelman luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaisten luokkien I, II ja III
arvometsien kriteerit. Kohteissa ovat hyvin edustettuina kangas-, kallio- ja lehtometsät, merkittäviä
määriä löytyy myös korpia, rämeitä ja luhtia. Osa kohteista on hyvin merkittäviä luontoalueiden
välisten ekologisten yhteyksien kannalta. Monilta alueilta on myös havaintoja liito-oravasta tai
muista vaateliaista metsälajeista.
Osalla alueista on myös huomattavaa virkistys- ja maisema-arvoa. Selkeitä luontoarvoja omaavien
kuvioiden lisäksi rajauksissa on mukana jonkin verran myös tavanomaisempia metsikkökuvioita,
joiden "pois kaivelu" yhtenäisempien aluekokonaisuuksien sisältä ei ole järkevää.
Tulemme kaavaprosessin myöhemmissä vaiheissa täydentämään esitystä sekä uusilla arvokohteilla
(muut omistajaryhmät) että kohdekohtaisilla suojeluperusteilla.
Monista kohteista löytyy luontotietoja kaupungin omista luontoselvityksistä, Pohjois-Espoon
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luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta sekä siitä annetusta luontojärjestölausunnosta
(http://www.sll.fi/uusimaa/espoo/metsat/tiedotus/kannanotot%20kansio/Pohjois-Espoo
%20metsasuunnitelmaluonnosLAUSUNTO2015).
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