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Asia: Mielipide Skatanniemen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta 

Skatanniitty alue: 450500, asianumero: 5026/2016 
 
Espoon ympäristöyhdistys on perehtynyt nähtävillä oleviin aineistoihin ja toteaa hankkeesta mielipiteenään 
seuraavaa. 
 
Esitämme, että kaavan jatkotyöstössä suunnitelmaa jalostetaan siten, että se mahdollistaa alueella sijaitsevan 
vanhan metsän alueen säilyttämisen sen koko laajuudessa. 
 
Tehdyssä luontoselvityksessä (Ympäristötutkimus Yrjölä Oy 2016) alueelta on paikallistettu pienialainen 
saraneva sekä siihen liittyvä melko laaja (noin 3,5 ha) vanhan metsän alue (kasvillisuuskuvio 7) . Tämän 
vanhan metsän luonne on kuvattu luontoselvityksessä seuraavasti: "Valtaosa alueesta on tuoretta 
mustikkatyypin kangasmetsää. Puuston valtalajina on kuusi ja joukossa kasvaa koivua. Kuusikko on eri-
ikäisrakenteista ja joukosta löytyvä koivu on järeää. Lahopuuta on paljon ja se on lahoamisvaiheiltaan 
eriasteista. Kenttäkerroksessa valtalajina mustikka, sananjalka kasvaa paikoin laajempina kasvustoina. Muita 
lajeja ovat mm. puolukka, metsälauha, metsätähti sekä käenkaali".  
 
Vaikka yllä kuvattu vanhan metsän alue on luontoselvityksessä tunnistettu, se on jätetty säilytettävien 
luontoarvojen yksilöinnissä noteeraamatta. Näin ainoaksi luontoarvoksi hankealueelta on määritetty vanhan 
metsän alueen sisällä sijaitseva, luonteeltaan ja merkitykseltään avainbiotooppitasoinen saraneva. 
 
Alustavassa hankesuunnitelmassa saranevalaikku sekä vanhan metsän kuvion eteläpuolisko on rajattu 
veneiden säilytysalueen ulkopuolelle. Vanhan metsän alueen pohjoisosa on kuitenkin esitetty veneiden 
säilytyspaikaksi. 
 
Yhdistys toivoo myös kaupungin kaavoittajilta enemmän paneutumista ns. vanhojen metsien ja muiden 
lahopuustoisten metsäelinympäristöjen huomiointiin kaavoissa. Lahopuustoiset vanhat metsät on tiedostettu 
valtakunnallisesti monimuotoisuuden avainkohteiksi jo 1990-luvulla, minkä takia Suomen valtio laati mm. 
kolme valtakunnallista vanhojen metsien suojeluohjelmaa. Kyseisten metsien tieteellisesti todistettu 
lisäsuojelutarve on myös eräs pääsyy siihen, että valtioneuvosto on hyväksynyt Etelä-Suomen metsäluonnon 
monimuotoisuusohjelman (METSO). Vanhat lahopuustoiset metsät ovat lisäksi eräs tärkeimmistä 
uhanalaisten metsälajien elinympäristöistä. Vanhojen metsien merkitys on nostettu esille myös Espoon 
luonnon monimuotoisuuden toimenpideohjelmassa.  
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Muun muassa edellä mainituista syistä on tarpeen ja perusteltua tunnistaa ja huomioida nämä kohteet 
nykyistä paremmin myös Espoon tilaamissa luontoselvityksissä sekä erityisesti maankäytön suunnittelussa. 

 
Esitys: Esitämme, että tunnistettu vanhan metsän alue jätetään kokonaisuudessaan luonnon tilaan ja 
suojellaan asianmukaisella kaavamerkinnällä. 
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