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ASIA: Mielipide Finnsinmäen asemakaavaehdotuksesta (512600)

Espoon ympäristöyhdistys on perehtynyt kaavaehdotukseen ja antaa siitä seuraavan
mielipiteen.

Yleistä kaavasta ja sen maankäyttöratkaisuista

Kaavaehdotus ohjaa ehdotetun lisärakentamisen melko onnistuneesti jo rakennettujen 
alueiden tuntumaan sekä nykyisille tai melko äskettäin metsittyneille pelloille. Tämä 
mahdollistaa kaava-alueen laajimpien yhtenäisten metsien säästämisen.

Rakentamisen ulkopuolella säilyvien metsäisten alueiden ongelma on kuitenkin se, 
että niiden kaavamerkintöjen (VL/s, SM-1) kaavamääräykset rajoittavat hyvin 
vähäisessä määrin, jos lainkaan, alueella harjoitettavaa metsätaloutta. Tämä on 
erityisen ongelmallista varsinaisella Finnsinmäellä, jonka luontoarvoja saattaa lisäksi 
uhata alueelle esitetty arkeologinen puisto.

Kaavan luontotietopohjasta

Tiedot kaava-alueen luontoarvoista pohjautuvat vuoden 2009 luontoselvitykseen. 
Espoon ympäristöyhdistyksen 4.9.2016 tekemä maastokatselmus todensi selvityksen 
luonto- ja kasvillisuusselvitysosuudessa olevan vakavia puutteita. Nämä puutteet 
liittyvät lehtojen, erityisesti jalopuustoisten lehtojen tunnistamiseen. 

Kaavan luontoselvityksen kasvillisuusselvityksessä kuvataan pääosa Finnsinmäestä 
(iso kasvillisuuskuvio 1) tavalla, joka antaa liian ylimalkaisen ja osin väärän kuvan 
alueen kasvillisuuden luonteesta:"Sekametsä, harvennettu, tuore ja lehtomainen 
kangas, arkeologiset kohteet" (Keiron 2009).

Maastokäynnin yhteydessä Finnsinmäen keskiosasta, varsinaisen Finnsinmäen 
kallioalueen koillispuolelta paikallistettiin laaja (yli 1,5 ha) lehtoalue. Merkittävällä 
osalla lehtoalueesta kasvaa puustossa runsaasti ilmeisen luontaisesti kehittyneitä 
puumaisia vaahteroita. Vaahteroiden tarkkaa määrää ei maastokäynnillä ollut 
mahdollista arvioida, mutta määrä on todennäköisesti ylitse 200 kpl.

Nähdäksemme aluetta tulisi tarkastella erittäin uhanalaiseksi luokiteltuna 
vaahteralehtona, ainakin ilman harvennuksia kehittynyt osa täyttää arviomme mukaan
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luonnonsuojelulain 29 § mukaisen suojellun jalopuumetsän kriteerit.  Alueen metsien 
luonne on kuvattu tarkemmin liitteessä 1 ja aluerajaus käy ilmi liitteen 2 kartalta.

Myös Finnsinmäen metsänkäsittelyhistoria on kuvattu luontoselvityksessä liian 
suurpiirteisellä tavalla, joka antaa liian yksipuolisen kuvan metsien käyttöhistoriasta. 
Vain osa alueen metsistä on käsitelty kuvausten mukaisilla harvennushakkuilla (osalla
näistä edelleen arvoa mm. puumaisten vaahteroiden takia). Loppuosa koostuu lähinnä 
vanhojen siemen- ja suojuspuiden alle luontaisesti kehittyneistä nuorista ja 
varttuneista puustoista tai luontaisesti, ilman varsinaisia harvennuksia kehittyneistä, 
metsätaloudelliselta kehitysluokaltaan nuoren ja varttuneen metsän rajoilla olevista 
sekametsistä. Osaa näistä Finnsinmäen metsistä voi rakenteensa (eri-ikäistä puustoa, 
epätasainen tilarakenne) puolesta pitää luonnontilaisen kaltaisina.

Edustavin jalopuumetsien keskittymä sijaitsee arkeologisten muinaisjäännösten 
ympäristössä, jonne kaavailtu arkeologinen puisto saattaa olla ristiriidassa alueen 
luontoarvojen kanssa. Finnsinmäen jalopuustoinen lehtokokonaisuus onkin syytä 
osoittaa kaavassa sellaisella kaavamääräyksellä ja -merkinnällä, joka turvaa alueen 
metsien säilymisen mahdollisimman luonnontilassa.

Lisäselvitystarpeista

Finnsinmäen kaava-alueen maastokatselmuksessa läpikäytiin vain Finnsinmäen 
yhtenäisen metsäalueen keski- ja pohjoisosa sekä sen luoteispuolisen metsäalueen 
eteläosa. Käymättä jäivät mm. Keironin selvityksessä lehdoksi tunnistettu, 
rakentamiseen osoitettu pellonreunusmetsikkö kaava-alueen pohjoisluoteisosassa 
(kuvio 27) sekä Solhemin peltoalueen lounais-, länsi- ja itäpuoliset metsäiset alueet 
(kuviot 9, 13 ja kuvion 4 pohjois- ja koillisosa).

Havaitun metsäluonnon yleisen rehevyyden sekä ilmakuvatulkinnan perusteella on 
hyvin mahdollista, että kaava-alueella esiintyy havaittua enemmän arvokkaita lehtoja 
sekä jalopuumetsiä, jotka ainakin osin täyttävät myös luonnonsuojelulain 29 § 
mukaisen suojellun jalopuumetsän kriteerit. Siksi esitämme, että Espoon kaupunki 
selvittää arvokkaiden jalopuumetsien mahdollisen esiintymisen koko kaava-alueella 
ennen kaavan viemistä lopulliseen päätöksentekoprosessiin. 

Osa Finnsinmäen metsistä on myös luonteeltaan sellaisia, että ne voisivat kohtuullisen
hyvin soveltua liito-oravalle (kuuluisivat luontoselvityksessä käytettyyn luokkaan 
"jokseenkin soveltuvat ja ruokailualueet"). Saamiemme tietojen mukaan 
Espoonkartanon alueella on tehty liito-oravaselvityksiä myös v. 2009 jälkeen, mutta 
tietoja näistä ei ole liitetty kaavan aineistoihin.

Espoossa 13.9. 2016

Virpi Sahi Pirjo Itkonen
puheenjohtaja varapuheenjohtaja
Espoon ympäristöyhdistys ry Espoon ympäristöyhdistys ry



Liite 1. Kuvaukset Espoonkartanon alueen eräistä jalopuustoisista metsiköistä
Liite 2. Alueelta havaitut jalopuustoiset metsiköt suuntaa antavasti rajattuina


