12.5.2021

Espoon kaupunkitekniikan keskus,
Luonnonhoitoyksikkö.
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Johdanto
• Luonnon ja maisemanhoitosuunnitelmat
ovat alueittain laadittuja Espoon
kaupungin omistamien viheralueiden
hoidon suunnitelmia.
• Espoon metsien ja niittyjen hoidon
toimintamallin mukaista suunnittelua

Toimintamallin mukaiset Espoon niittyjen ja metsien hoidon tavoitteet ovat:
•
•
•
•
•

Metsät tuottavat monipuolisia ekosysteemipalveluita.
Metsissä elävän lajiston monimuotoisuutta suojellaan.
Vahvistetaan metsien kykyä kestää kasvuolosuhteiden muutoksia.
Arvokkaita maisemia hoidetaan niiden ominaispiirteitä vahvistaen.
Asukkaat ja sidosryhmät voivat vaikuttaa metsien ja niittyjen hoidon prosesseihin.
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Itä-Espoon suunnittelualue
• Vanhakartanon,
Järvenperän,
Lippajärven,
Karvasmäen,
Laaksolahden,
Viherlaakson,
Karakallion, Lintuvaaran,
Kilon sekä Leppävaaran
kaupunginosat
• 850 hehtaaria kaupungin
hallinnoimia metsiä ja
niittyjä.
• Alueella olevat
luonnonsuojelualueet, Ahoitoluokan viheralueet
tai vuokrapellot eivät
kuulu suunnitelmaan
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Suunnittelutyö
• Suunnitelmaa aloitettu valmistelemaan keväällä 2020, maastotyöt tehty kesän ja syksyn 2020
aikana
• Suunnittelutyö tehdään Espoon Kaupunkitekniikan keskuksen luonnonhoitoyksikössä
metsäsuunnittelijan toimesta
• Suunnittelutyötä ohjaa ja kommentoi laaja kaupungin sisäinen ohjausryhmä, johon kuuluu
asiantuntijoita eri kaupungin toimialoilta:
• Luonnonhoito, yleiskaava, asemakaava, ympäristökeskus, viheraluesuunnittelu,
viherkunnossapito, liikunta- ja nuorisopalvelut, kaupunginmuseo
• Suunnitteluprosessissa on käyty arvokasta vuorovaikutusta asukkaiden ja sidosryhmien
kanssa kyselyin ja keräämällä palautetta, kommentteja sekä toimenpide-ehdotuksia ja
paikallistietoa suunnittelualueelta. Vuorovaikutuksen osana järjestettiin syksyllä 2020 sähköiset
asukas- ja sidosryhmäkyselyt, johon pystyi antamaan myös tarkkaa paikkatietoa. Syksyllä
2020 järjestettiin suunnittelualueella kaikille avoimia metsäkävelyitä. Myös suunnitelman
laatimisen aikana kerätty asukaspalaute suunnittelualueelta otettiin huomioon.
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Suunnitelman sisältö
• Ajantasainen kuvaus metsien ja niittyjen tilasta, puustotiedoista ja luontoarvoista, niihin
vaikuttavista ulkoisista tekijöistä sekä hoitotarpeista
• Maastossa kerättyjä tietoja: Kasvupaikka- ja puustotiedot, arvioitu lahopuun määrä,
maaston kuluneisuus, puuston yleiskunto…
• Lähtöaineistoista kerättyja tietoja: Kaavatilanne, kulttuuriympäristöt, tiedossa olevat
luontotiedot uhanalaisista ja suojelluista lajeista, suunnitellut ulkoilureitit…
• Kuvioluetteloihin on koottu tiedot luonnonhoitokuvioittain, jotka on rajattu alueittaisten
ominaispiirteiden mukaan
• Hoitotarpeet kartoitettu luonnonhoitokuvioittain ja sovitettu alueittaisten ominaispiirteiden ja
kiireellisyyden mukaan
• Teemakarttoihin on koottu paikkatieto luonnonhoitokuvioista.
• Valmis suunnitelma sisältää raportin, jossa kuvataan suunnittelutyön prosessi, eteneminen
sekä lopulliset tulokset:
• Lähtötilanne, lähtöaineisto, suunnittelualueen kuvaus, vuorovaikutus, koonti suunnitelmaaineistosta, johtopäätökset ja kehitysehdotukset…
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Suunnitteluun vaikuttavat erityiset
luontotiedot
• Suunnitelmaan on kartoitettu
• Metsälain ja luonnonsuojelulain arvokkaat elinympäristöt
• PEFC-metsäsertifikaatin standardin mukaiset arvokkaat elinympäristöt
• METSO-ohjelman luokkien I ja II kriteerit täyttävät kohteet
• Suunnitelmassa on otettu huomioon tiedossa olevat uhanalaiset ja huomioitavat eläin- ja
kasvilajien esiintymät
• Arvokkaat luontokohteet ja suojelualueisiin rajautuvat alueet
• Vesistöjen reunametsät
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Vuorovaikutus
suunnitelmaprosessissa.
• Asukas- ja sidosryhmäkyselyt, syksy
2020
• Palautetta, kommentteja, hoitotoiveita
alueelta
• Metsäkävelyt, syksy 2020
• Luonnonhoidosta kertominen
maastossa
• Palautetta, kommentteja, hoitotoiveita
alueelta
• Kysymyksiä ja vastauksia
• Suunnitelmaluonnoksen avoin
kommentointi touko-kesäkuu 2021
• Asukkaiden ja sidosryhmien
kommentit suunnitelmaluonnokseen
• Suunnitelma-alueelta tullut palaute
suunnittelutyön 2020-2021 aikana.
• Palautteet, hoitotoiveet, usein tarkkaa
paikkatietoa.
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Suunnitelman
yleiskatsaus
• Luonnonhoitokuvioita 1256 kappaletta. Oikealla
esimerkki ilmakuvan päälle piirretyistä
luonnonhoitokuvioista asuinalueen laidalla.
• Puuston keski-ikä 74 vuotta ja keskitilavuus 175
m3/ha
Suunnitelman pinta-ala 854,34
ja kehitysluokat
hehtaaria

100%

Eri-ikäisrakenteista
metsää

360,4 ha

48,8 %

Vanhaa metsää

253,7 ha

34,4 %

Varttunutta metsää

77,2 ha

10,5 %

Nuorta metsää

18,6 ha

2,5 %

Taimikkoja tai aukeita

12,1 ha

1,4 %

Niittyjä

90 ha

10,5 %

Kitumaa, joutomaa, muu

24,34 ha

0,3 %
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Kasvupaikat kangasmailla
ja soilla
• Alueesta valtaosa oli tuoretta
kangasmetsää tai sitä ravinteikkaampaa
kasvupaikkatyyppiä
• Tuoretta kangasta karumpia
kasvupaikkoja yhteensä vain 14 %
suunnittelu-alueen pinta-alasta
• Vanhoille maatalousmaille
muodostuneita luonnontilaiseksi
kehittyviä lehtoja merkittävän paljon.
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Ehdotetut hakkuut ja metsänhoitotoimet, kiireellisyys
Toimenpide ja
toteutusajankohta

Kiireellinen 2021,
kohteiden lukumäärä

2022-2026,
kohteiden lukumäärä

2027-2031,
kohteiden lukumäärä

Poimintahakkuu

146

145

49

Ensiharvennus

2

2

2

Harvennus

11

9

4

Kaistalehakkuu

1

Ylispuiden poisto

1

Pienpuustonhoito

88

92

53

Taimikon
varhaisperkaus

3

4

3

Taimikonharvennus

29

23

12

Heinäntorjunta

6

5

Istutuksia

2

6

1

Ehdotetut hakkuut ovat eri voimakkuuksilla toteutettavia jatkuvan kasvatuksen menetelmiä, joilla
pyritään peitteisen ja eri-ikäisrakenteisen metsän ja jäävän puuston hyvän yleiskunnon ylläpitämiseen.
Toimenpiteiden tarkemmat työohjeet, rajaukset ja voimakkuudet löytyvät alueittaisista kuvioluetteloista
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Tervetuloa kommentoimaan!
• Itä-Espoon luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelman 2021-2031 luonnoksen kommentointiaika
on 12.5.-9.6.2021.
• Kommentteja, kysymyksiä, palautetta ja toiveita voi jättää
• Otakantaa.fi
• Sähköpostitse tero.alatalo@espoo.fi (otsikoksi Itä-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelma 2021-2031 avoin kommentointi)
• Kirjallisesti postiosoitteeseen (kuoreen merkintä Itä-Espoon luonnon- ja
maisemanhoitosuunnitelma 2021-2031 avoin kommentointi /Tero Alatalo)
Espoon kaupunki / Esbo stad / City of Espoo
Kaupunkitekniikan keskus/Stadsteknikcentralen/Public works Department
PL/PB/P.O. BOX 6520
02070 ESPOON KAUPUNKI / ESBO STAD / CITY OF ESPOO
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