Puolarmetsän sairaalan itäpuolisten alueiden
suojelualue-ehdotukset
Espyy esitti vuonna 2007, että Puolarmetsän itäpuolinen
metsäalue suojeltaisiin sen luontoarvojen ja sijainnin vuoksi alue sijaitsee myöhemmin suojellun Friisinkallion ja
Keskuspuiston ydinosien välissä. Yleiskaavassa alue sai
kuitenkin A2-merkinnän.

Espyy, maaliskuu 2007 (liitteenä lausuntoon Etelä-Espoon yleiskaavasta)
Puolarmetsän sairaalan itäpuolelle esitettiin Etelä -Espoon yleiskaavaehdotuksessa
laajasti rakentamista. Kaavaehdotuksesta eivät käy ilmi selvitykset, joihin aluevaraukset
perustuvat. Alueella on valitettavan runsaasti arvokkaita luontoalueita, niitä löytyy
alueen poikki kulkevan pyöräilyreitin itä- ja länsipuolelta.
Reitin länsipuolella sijaitsevan kallioisen mäen pohjoispuolella on vanhaa, suhteellisen
luonnonmukaista kuusivaltaista metsää (lehtomaista kangasta). Metsässä on paikoin
järeitä haapoja sekä kohtalaisesti kaikenikäistä kuusimaapuuta. Yhdeltä pitkälle
lahonneelta kuusimaapuulta tavattiin keväällä 2006 luonnonsuojelullisesti arvokkaita
vanhoja metsiä indikoiva rusokääpä (Pycnoporellus fulgens). Mäen koillispuolella
lähempänä reittiä on kuvio rehevää ruohokangaskorpea. Lähempänä tietä korpi on
kuivahtanut, mutta lännempänä korpisuus on paremmin tallessa. Korpialueella on jonkin
verran eri-ikäistä kuusi- ja koivulahopuuta.
Itse mäki on sekin kohtalaisen luonnonmukaista (= eri-ikäistä harventamatonta
puustoa), paikoin tapaa myös koivu- ja mäntylahopuuta. Mäen itä- ja kaakkoispuolella
on runsaasti keskijäreää haapaa sisältävää, osin lehtopohjaista metsää.
Pyörätien itäpuolen metsät ovat nekin luonnonsuojelullisesti arvokkaita. Aivan
Puolarintien pohjoispuolella pyöräilyreitin itäpuolella on entistä reheväpohjaista niittyä,
jossa kasvaa noin 50-60-vuotiasta koivuvaltaista puustoa. Alueelle on jo muodostunut
jonkin verran lehtilahopuuta. Siirryttäessä pohjoiseen pyöräilytien varressa on mäki,
jossa kasvaa noin 70-90-vuotiasta valoisaa koivu-mänty-haapa-metsää. Mäellä on
useita kolohaapoja, kymmenkunta haapamaapuuta sekä jonkin verran koivulahopuuta (=
ilmeinen uhanalaisbiotooppi). Sen itäpuolella on erittäin hieno notko, jossa ojan
ympärillä on entistä niittyä. Alueella kasvaa tällä hetkellä hyvin luonnontilaista 60 -80vuotiasta sekametsää, joka sisältää kuusta, koivua, mäntyä, haapaa ja harmaaleppää.
Notkossa on erittäin runsaasti (> 20 kuutiometriä/ha) eri-ikäistä koivu- harmaaleppä- ja
kuusilahopuuta. Notkossa on myös hyvä liito-oravapotentiaali.
Kaikkien edellä kuvattujen metsien luonnonsuojelullista arvoa nostaa niiden sijainti
huomattavia metsiensuojeluarvoja omaavan Friisinkallion ja Espoon keskuspuiston
välissä. Käytännössä metsät erottaa Friisinkalliosta vain Puolarintie, joka ei useimmille
metsälajeille muodosta kummoistakaan leviämisestettä. Kyseessä on itsessään arvokas
luontokohde, joka samalla toimii luonnonsuojelubiologisest i erittäin laadukkaana
metsäekologisena yhteytenä Friisinkallion ja Espoon keskuspuiston keskiosan
luonnontilaisimpien metsien (Majkärr-Lillträsketin seutu välillä).
Kaavaehdotuksessa alueelle on jätetty vain hyvin kapea etelä -pohjoissuuntainen Valuevaraus. Kyseistä varausta tulisi laajentaa sekä länteen että itään kaventamalla sen

kylkeen esitettyjä A2-aluevarauksia. V-alueen itäosaan sekä itäisemmälle A2-alueelle
ulottuva notkelma olisi perusteltua merkitä kaavaan suojelukohteena (SL - tai S-alue).

