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Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys r.y:n (KLYY) kommentti
suunnitelmaan Syvänniemen ja Sourun alueen metsänhoitotöistä
Suunnitelman nähtävillä olon ajankohta on luontohavaintojen tekemisen kannalta
epäonnistunut. Keskitalvella on mahdotonta tehdä havaintoja hakkuiden kannalta
oleellisista eliöistä tai keskeisesti luonnon monimuotoisuutta ilmentävästä ravinteisuudesta.
Kuulutusaika on ylipäätään ollut riittämätön
(n. 3 viikkoa).
Kaupunki näyttää myös lopettaneen tiedottamisen kuviokohtaisista tiedoista (puulajit, määrä,
ikä, metsätyyppi, kokonais- m3, poistettava m-3 ym.), jotka olivat pääsääntöisesti aina
nähtävillä 2001-2010 metsäsuunnitelmaa toteutettaessa. Kuviotiedot lisäävät hankkeiden
läpinäkyvyyttä ja kaupunkilaisten mahdollisuutta ymmärtää omistamiensa metsien
luonnonhoidon tavoitteita.
Kohteet ovat aiemmin olleet Karttulan kunnan omistamia ja siirtyneet kuntaliitoksen myötä
Kuopion kaupungille. Niistä ei ehkä ole tehty vastaavia luontoselvityksiä kuin muista
Kuopion metsistä? On erityisen tärkeää, että myös kuntaliitosalueiden metsien luontoarvot
selvitetään samalla tavalla, näin alueiden luonnosta saadaan riittävä tieto ennen
metsänhoitotöistä päättämistä.
Hakkuiden kohteina olevat alueet ovat virkistysmetsiä (luontopolku, hiihtolatu, laavu ym.),
jotka ovat aivan kiinni Syvänniemen taajama-alueessa. Esitetyt talousmetsänhoidon
mukaiset toimenpiteet avohakkuineen eivät sovi taajamametsiin. Kaavamaisesti toteutetut
hakkuut johtaisivat virikkeettömään metsänkuvaan. Avohakkuista on luovuttava ja niiden
tilalla on käytettävä peitteistä metsänkasvatusta. Näin toiminnalla turvataan alueen
virkistysarvoja, luonnon monimuotoisuutta ja hiilensidontaa.
EU-tuomioistuimen 4.3. 2021 antama päätös luonto- ja lintudirektiivien pesimis- ja
lisääntymisajan turvaan liittyen koskee myös metsätaloutta. Näin ollen hakkuita ei voi
suunnitellusti toteuttaa kesäaikana, vaan ne tulee siirtää myöhempään ajankohtaan
(http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=238465&mode=req&pageIndex
=1&dir=&occ=first&part=1&text=&doclang=FI&cid=3508016). Vastuullinen julkinen toimija
ei toteuta hakkuita lintujen pesimäaikaan.
Edellä esitettyjen puutteiden vuoksi alueen luontoarvot tulisi kartoittaa ja
metsänhoitotoimenpiteet asettaa uudelleen nähtäville kesäajaksi. Näin edistetään sekä
kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin että luonnon monimuotoisuuden säilyttämisen
tavoitteita. Syvänniemen alutta kehitettiin 1980-luvulla ekologisen asumisen mallialueeksi,
nyt myös alueen metsänhoidon tulisi noudattaa tätä periaatetta ja tukea tuolloin aikaansa
edellä olleita tavoitteita.

Vaikka ajankohta on tarkempien luontohavaintojen tekemistä varten ollut väärä ja lunta on
paljon, teki KLYY silti lyhyen maastokäynnin 5.3.2021, jonka pohjalta seuraavat
kuviokohtaiset kommentit.
- Kuvio1776/889 on rehevää ja lehtomaista. Ylispuuna n. mänty n. 150v, haapa, hies- ja
rauduskoivu, aluskasvoksena tuomi, pihlaja, raita, harmaaleppä, kuusi, lehtoa? Kauan
sitten tapahtuneen metsälaidunnuksen tulos, luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas.
- Avohakkuukuukuviolla 1706 ja ympäristössä runsaasti lahopuuta, myös lehtipuita
mahdollisesti METSO I kohde, Pohjantikan kuorima aluskasvoskuusi.
- Avohakkuukuvio 1708 liittyy läheisesti vanhaan pihapiiriin ja omaa virkistysarvoja
hiihtoladun varrella. Kuvio on rehevä, jossa näkyy metsälaidunnuksen vaikutusta.
Monimuotoisuuden kannalta arvokas.
- Syvänniemen kylän eteläpuolella olevat koivikot leimaavat vahvasti kylämaisemaa, niiden
luontoarvot pitäisi selvittää ja niiden käsittelyn tulisi olla varovaista maisemanhoitoa.
- Mäntyä kasvavilla metsäkuvioilla on jo kuulutusaikana ryhdytty valmistelemaan
harvennushakkuita aluskasvosta raivaamalla.

Toivomme kaupungilta vastausta lausuntoomme.
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