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Huomautus Espoon Keskuspuisto I:n maisematyöluvasta 2016-334-T

Espoon ympäristöyhdistys on tutustunut netistä löytyviin aineistoihin ja hyödyntänyt 
huomautuksessaan lisäksi Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin suojeluasiantuntijan 
Keijo Savolan alueelle 10.4.2016 tekemän maastokäynnin huomioita.

Yleistä

Toimenpidekuviointi ja niille esitetyt toimenpiteet periytyvät 18 vuoden takaa Espoon  Keskuspuisto
I:n käyttö- ja hoitosuunnitelmasta. Aika on moneltakin osin "ajanut ohitse" kyseisestä 
suunnitelmasta, mikä on hyvä tiedostaa.

Toivomme jatkossa kaupungin metsiä koskevien maisematyölupapäätöksien yhteyteen asiallisia, 
nykyistä laajempia kuvauksia (mukana myös ajantasaiset puustotiedot) toimenpidekuvioista sekä 
lisäksi tavoitteenmäärittelyjä, joista käy ilmi se, mihin kyseisillä toimenpiteillä ko. kuvioilla aidosti 
pyritään. Lähes 20 vuotta sitten tehdyn hoito- ja käyttösuunnitelman toteuttaminen ei itsessään riitä 
toimenpiteiden perusteeksi. Tällä kertaa maisematyöluvituksen kohteena on onneksi myös sellainen
kuvio (216), jolle v. 1998 esitetty harvennushakkuu on edelleen toimenpiteenä 
toteuttamiskelpoinen. Kuvion 207 osalta hakkuun perusteltavuus on nykyisin heikko tai ainakin 
asiaperusteilla helposti kyseenalaistettavissa.

Kuviokohtaiset huomiot

Kuvio 207: Oudosti rajattu toimenpidekuvio sisältää Kellkorven laajan korpialueen pohjoisosan 
sekä siihen ulkoilureitin pohjoispuolelta liittyviä kangasmetsiä. 

Kuvion pohjoisosan kangasmetsät ovat rakenteeltaan luonnonmukaisen eri-ikäisrakenteisia neljän 
puulajin varttuneita-vanhahkoja sekametsiä. Niiden harventaminen esitetyllä tavalla pelkästään 
heikentää niiden luonto-, virkistys- ja maisema-arvoja tuomatta vastaavia hyötyjä. Perusteltu 
toimenpidetarve liittyy ulkoilureitin reuna-alueen runsaaseen alikasvoskuuseen, jonka 
vähentäminen olisi järkevää.

Ulkoilureitin eteläpuoli on osa Kellkorven laajaa korpialuetta, jonka eteläosa on osin säilynyt 
vesitaloudeltaan luonnontilaisena, mutta pohjoisosa on osin vanhojen ojitusten kuivattamaa. 
Suoluonne näkyy hyvin myös kuviolla 207, jonka pohjoisosa on parin ojan kuivattamaa 
korpimuuttumaa ja turvekangasta. Kuvion eteläosassa on selvästi korpiluonteensa paremmin 
säilyttänyttä vetisempää kangaskorpea. Myös kuvion puusto vaihtelee eli kuvion länsi- ja 
keskiosassa kasvaa koivun (valtapuu), männyn, kuusen ja yksittäisten haapojen muodostamaa 
melko tiheää varttunutta sekapuustoa, jonka alle nousee vaihtelevasti alikasvoskuusta. Kuvion etelä-
ja kaakkoisosa on lähinnä ruohokangaskorpea, jonka kuusivaltaista puustoa monipuolistavat 
kymmenkunta järeää (halk. 45-70 cm) haapaa. Järeiden haapojen esiintyminen jatkuu kuvion 207 
eteläpuolelle ja tämä osa kuviosta onkin mitä sopivinta liito-oravabiotooppia. Kuvion itäosa on 
puustoltaan tylsempää kuusivaltaista turvekangasta.



Esitämme, että esitetylle harvennushakkuulle ei tässä vaiheessa anneta maisematyölupaa. Sen sijaan
kaupungin kannattaa laatia Kellkorven merkittävälle korpialueelle ennallistamissuunnitelma, jonka 
yhteydessä osalta alueelta on suon vesitalouden palauttamisenkin kannalta järkevää poistaa 
harkitusti puustoa.

Tässä vaiheessa ainoa järkevä toimenpidetarve kuviolla liittyy ulkoilureitin pohjoisreunan 
valoaukkoon kehittyneiden, reitille osin tunkevien alikasvoskuusten määrän vähentämiseen. 

Mikäli kuvion laajemmalle harvennukselle halutaan myöntää lupa, niin vähintään pohjoisosan 
monipuolinen kangasmetsä sekä korpiluonteensa paremmin säilyttänyt kuvion eteläosa tulee rajata 
toimenpiteiden ulkopuolelle. Lisäksi kuvion kaikki haavat tulee jättää toimenpiteen ulkopuolelle. 
Harvennuksen yhteydessä kaadettavista koivuista osa kannattaa jättää maastoon maalahopuuksi.

On kuitenkin syytä ennakolta varoittaa harvennuksen haitoista. Välittömästi kaavaillun 
toimenpidekuvion itäpuolella on nähtävillä se, mitkä seuraukset vastaavan kaltaisen korpipohjaisen 
alueen harkitsemattomalla harvennushakkuulla on ollut. Alue oli pitkään 2000-luvun vaihteessa 
toteutetun harvennustoimenpiteen jälkeen eräs Keskuspuisto I:n rumimpia ulkoilureitille näkyviä 
metsämaisemia. Harvennuksella ja alikasvoksen poistolla aiheutettu maisemavaurio on 10-15 
vuodessa hiljalleen korjautumassa, mutta edelleenkin metsikkö edustaa muutamien 
istutusmänniköiden ohella ulkoilureitin varren tylsimpiä metsämaisemia. Harvennuksella on lisäksi 
aiheutettu harvennetuille turvemaille tyypilliseen tapaan tuulituhoja. Näiden riskiä lisätään myös 
kuvion 207 kaavaillulla toimenpiteellä.

Kuvio 216: Kuviolla kasvaa nuorta, aikanaan istutettua mäntyvaltaista puustoa. Kuvion keski-ja 
pohjoisosa on melkein puhdasta männikköä, jota rikastaa jokunen tilanpuutteesta kärsivä 
heikkokuntoinen koivu. Paikoin alikasvoskuuset monipuolistavat muuten hyvin monotonista ja 
tasarakenteista metsikkökuvaa. Kuvion etelä- ja kaakkoisosassa puusto on hieman 
monipuolisempaa eli mäntyjen joukossa kasvaa hieman enemmän koivuja (5-10 %) ja reitin lähellä 
myös jokunen raita.

Kuvion esitetty harvennus on toimenpiteenä perusteltu, mutta se on syytä toteuttaa yksinomaan 
mäntyyn kohdistuvana.  Kuvion puuston tuleva kehitys hyötyisi harvennusintensiteetin vaihtelusta 
kuvion eri osissa (nyt esitetty koko kuviolle 50 % harvennusta).  Nykyiset alikasvoskuuset on syytä 
säilyttää niiden kuvion puusto- ja maisemarakennetta olennaisesti monipuolistavan vaikutuksen 
takia.
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