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Espoon kaupunginhallitus
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Aloite kaupungin metsänhakkuiden jäädyttämiseksi Espoon pohjois- ja 
keskiosan alueella yleiskaavan valmistelun ajaksi

Espoon ympäristöyhdistys, Helsingin Seudun Lintutieteellinen Yhdistys Tringa, Luonto-Liitto ja Suomen 
luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri esittävät Espoon kaupungille kaupungin metsänhakkuiden 
jäädyttämistä Espoon pohjois- ja keskiosan yleiskaavan alueella kaavan valmistelun ajaksi. 

Esitys koskee kaikkia muita kaupungin metsähakkuu- ja hoitotoimia paitsi sellaisia toimia, jotka ovat 
turvallisuuden tai omaisuuden kannalta perusteltuja tonttien, teiden ja pääulkoilureittien lähialueella 
(kaatumavaarallisten puiden alas otto).

Espoon kaupunki laatii parhaillaan Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaa. Prosessi on noin puolivälissä 
eli kaavaluonnos oli nähtävillä keväällä 2018. 

Luontojärjestöt ovat huolestuneina seuranneet kaupungin metsänhakkuita ja hakkuusuunnitelmia kaava-
alueella. Vuodenvaihteessa nähtävillä olleeseen vuoden 2018 metsätyöohjelmaan sisältyi runsaasti 
hakkuusuunnitelmia etenkin Kalajärven ja Niipperin alueella. Osa hakkuista on toteutettu talven ja kevään 
aikana, osaa ei.

Luontojärjestöille kommentoinnille 22.5.2018 toimitetussa 2018-2019 metsätyöohjelmassa uusia hakkuita 
esitetään merkittäviä määriä Gumböle-Mynttilän alueelle. Kyseinen alue on eräs yleiskaava-alueen 
merkittävimmistä "luontokipupisteistä" eli sen alueella kaavaluonnoksen rakentamiskaavailut ja merkittävät 
luontoarvot ovat vakavalla törmäyskurssilla.

Metsätyöohjelmissa on esitetty hakkuita noin kymmenelle luontojärjestöjen vuonna 2014 tekemän Pohjoiset 
arvometsät-suojeluesityksen kohteelle. Espoon ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri ovat kaavaluonnoksesta 3.5.2018 antamassaan yhteisessä mielipiteessä esittäneet 
suojeluesityksen kohteiden suojelevaa ja säilyttävää huomiointia kaavassa. Kaikkien allekirjoittaneiden 
tahojen aloite asiasta toimitettiin kaupunkisuunnittelukeskukselle hyvissä ajoin 22.6.2016.

Metsänhakkuiden toteuttaminen kaupungin toimesta kaavan kriittisillä alueilla yleiskaavan valmistelun 
aikana edustaa huonoa maankäytön suunnittelun ohjausta.
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Espoon kaupunki on sisällyttänyt kaupunkistrategiaansa sitoumuksen luontoarvojen ja luonnon 
monimuotoisuuden säilyttämisestä. Strategiaan on kirjattu myös valtuustokaudella toteutettavat 
luonnonsuojelun toimenpiteet. Luontoarvojen painoarvoa on nostettu aikaisemmasta myös loppuvuodesta 
2017 hyväksytyssä Espoon luonnonhoidon toimintamallissa. Nämä linjaukset eivät kuitenkaan näy 
riittävässä määrin kaupungin metsänhoidossa.
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Linkit

Pohjoiset arvometsät -suojeluesitys. Espoon ympäristöyhdistys, Luonto-Liitto, 
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 19.6.2014.
https://www.sll.f///simaa/espoo/metsat/Pohjois-
Espoon_metsat/pohjoiset_arvometsat_esitys2014

Mielipide Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavaluonnoksesta. Espoon 
ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliitonUudenmaan piiri 3.5.2018.
https://www.sll.f///simaa/espoo/Kannanotot/kannanotot_2018/ESPYY_ja_SLL_$
$S.%20POKE.%20Mielipide%20kaaval/onnokseen%203.5.2018.pdf

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 ja Helsingin Seudun Lintutieteellinen 
Yhdistys Tringa 22.6.2016.
https://www.sll.f///simaa/espoo/Kannanotot/Kannanotot_2016/Pohjois-Espoon
%20arvometsat%20POKEssa_22.6.2016
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