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Alkusanat

Tämä metsänvalmennussuunnitelma lii  yy Espoon 
kaupungissa vireillä olevaan Säterinkallionkulman 
asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laa  mi-
seen. Valmennussuunnitelman tavoi  eena on ollut 
selvi  ää asemakaava-alueen metsäalueiden metsä-
tyypit ja metsäkuvio  edot, puuston nykyinen elin-
voimaisuus ja maaston kulutuskestävyyden  la sekä 
metsäalueiden maisemallinen ja virkistyksellinen  la.
 
Nyky  la-analyysin jälkeen laaditaan metsäalueille ta-
voite  lan mukainen rajaus luonnonarvojen ja kulu-
tuskestävyyden pohjalta, pyritään määri  elemään 
poten  aalises   säilyte  ävät tai suojeltavat alueet ot-
taen huomioon rakenne  avat alueet, viher- ja virkis-
tysrei   en linjaus, suojaviheralueet ja myös ympäröi-
vät lähivirkistysalueet. Metsänvalmennuksella val-
mistetaan alueella sijaitsevia arvokkaita ja säilytet-
täviä puita tai puuryhmiä tulevaan maankäy  öön ja 
määritetään metsän  lan kehi  ämistoimenpiteille ai-
kataulu.

Metsän valmentaminen parantaa myös viereisten, 
virkistyskäytössä olevien viheralueiden puuston säily-
misen edellytyksiä muu  uvassa  lanteessa.

Työn ovat laa  neet SRV:n, VVO:n ja Asuntosää  ön 
 laamina maisema-arkkiteh   Laura Soosalu ja FM 

Anne Ekholm Des  an Asiantun  japalveluista. Espoon 
kaupungilta työhön ovat osallistuneet maisema-arkki-
teh   Aino Aspiala ja kaavoitusarkkiteh   Teija Patrikka.

Vantaalla  helmikuussa 2017, päivitys kesäkuussa 
2017.
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1  SUUNNITTELUALUEEN YLEISKUVAUS

1.1  Nykyinen maankäy  ö

Suunni  elualue on nykyisin rakentamatonta metsää, 
ja alueen poikki kulkee Leirikadun ja Linnoitus  en yh-
distävä kevyen liikenteen yhteys. Metsä on pääosin 
mus  kkatyypin kangasmetsää, jossa on muutamia 
avokallioalueita, avokalliot sijoi  uvat suunni  elualu-
een pohjois- ja eteläosiin sekä Linnoitus  en varteen. 
Metsien pääpuulajit ovat kuusi ja mänty, lisäksi alueel-
la kasvaa tavanomaista leh  puustoa, mm. rauduskoi-
vuja ja haapoja sekä jalopuista tammia.  Komeimmat 
yksi  äiset männyt kasvavat alueen Linnoitus  en puo-
leisella reunalla.

1.2  Suunni  elualueen maanomis-
tus

Suunni  elualueen omistajat ovat Helsingin kaupun-
ki ja yksityinen maanomistaja. Ympäröivät kiinteistöt 
ovat pääosin Espoon kaupungin omistamia, ja ne on 
merki  y oheiseen kar  aan vihreällä.  

Kuva 1. Näkymä Linnoitus  en reunalta, kookkaat 
männyt avoimen  lan reunassa.

Kuva 2. Kevyen liikenteen väylän ja Linnoitus  en 
kulma.

Kuva 3. Leirikadun ja Linnoitus  en yhdistävän 
kevyen liikenteen väylän reunan nuorta 
leh  puustoa.

Kuva 4. Espoon kaupungin maanomistus alueella. 
Kuvan lähde www.kartat.espoo.fi 
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1.3  Suunni  elualueeseen lii  yvät nykyiset luonnon- ja 
maisemanhoitosuunnitelmat

Kuva 5. O  eita Espoon kaupungin luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelmasta. Kuva A: kuviorajat, kuva B: 
hoitoluokituskar  a, kuva C: puuston kehitysluokat.

Suunni  elualueen metsäkuvioista ei ole olemassa 
Helsingin kaupungin laa  mia kartoitus  etoja, eikä 
suunnitelmia (16.1.2017 keskustelu metsävastaa-
va Timo Virtasen kanssa/ Helsingin kaupunki). Tässä 
suunnitelmassa esitetyt havainnot alueesta perustu-
vat tammikuussa 2017 alueelle tehtyyn maastokäyn-
 in ja Säterinmetsän kaavamuutosta varten 2015 laa-

di  uun luontoselvitykseen ja -lausuntoon.

Kuva 6. Lähivirkistysalueet.

Suunni  elualueeseen lii  yville Espoon kaupun-
gin omistamille viheralueille on laadi  u Kilo - Etelä-
Leppävaaran luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma 
2007–2016 (Espoon kaupunki, Tekninen keskus, Sito 
Oy, 2/ 2007). Uuden suunnitelman laa  minen on ta-
voi  eena käynnistää maastotöin kesällä 2017.

1.4  Suunni  elualueeseen lii  yvät asemakaavojen lähivirkistysalueet

Suunni  elualue rajautuu pohjois- ja luoteisreunoissa 
Säterinkallion lähivirkistysalueisiin (VL). Näiden rajal-
le sijoi  uu avoin kallioalue, joka luo alueelle maise-
mallista iden  tee   ä. Kallioalueen sijain   on kartassa 
merki  y punaisella ympyrällä. Lisäksi Leirikadun var-
ren pysäköin  alueen reunalla on kapea VL-alue, joka 

on esite  y oikeanpuoleisessa kuvassa.  Säterinkallion 
VL-alue, Säterinkallio, on tärkeä luonnonmukainen 
virkistysalue  iviis   asutetun alueen keskellä. Tiheä 
polkuverkosto, myös tulevan asuinalueen kohdalla 
olevassa metsässä, vii  aa runsaaseen käy  äjämää-
rään, mm. koirien ulkoilu  ajiin.

A B C
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Kuva 8. Linnoitus  e 11 kohdalla olevan virkistys-
alueen reunalla kasvaa metsälajien lisäksi 
istute  uja koristepuita ja -pensaita.

1.5  Säterinkallion lähivirkistysalu-
een ja suunni  elualueen met-
säkasvillisuuden nyky  la 

Luonnon- ja maisemanhoitosuunnitelma

Alueelle n. 10 vuo  a si  en laaditussa luonnon- ja mai-
semanhoitosuunnitelmassa on kuva  u alueen nyky  -
laa ja toimenpiteitä. Metsäkuvioille on toteute  u hoi-
totoimenpiteitä ja niiden luonne on hieman muu  u-
nut tai kehi  ynyt suunnitelman laa  misen jälkeen. 
Lähivirkistysalue on metsätyypiltään tuore  a kangasta, 
joka yleensä on kulutuksenkestävyydeltään virkistys-
alueeksi hyvin soveltuvaa. Jäkälää ja kanervikkoa kas-
vaa kuivimmilla kohdilla mm. kallioalueen tuntumas-
sa. Alueen pääpuulaji on mänty. Kapealla Leirikadun 
suuntaisella VL-alueella pääpuulaji on ollut kuusi, mut-
ta puustoa on harvenne  u ja alueella kasvaa muuta-
mia koivuja ja pensaita. Metsät on luokiteltu inventoin-
 aikana lieväs   kuluneesta selväs   kuluneiksi ja alueen 

käy  ö on todennäköises   tästä vielä lisääntynyt. 

VL-alueiden kuviokohtaiset perus  edot hoitosuunni-
telman pohjalta ovat seuraavat:
267 Tuore  a kangasta, var  unu  a kasvatusmetsik-

köä, pääpuulaji mänty, ikä n. 100 vuo  a, seassa 
nuorempaa kuusta, selväs   kulunu  a

268 Tuore  a kangasta, ylispuustoista taimikkoa, pää-
puulaji mänty, heinikkoa, muutamia vanhoja 
mäntyjä ja tammia, lieväs   kulunu  a

269 Tuore  a kangasta, uudistuskypsää metsää, pää-
puulaji mänty, ikä n. 110 vuo  a, alla harvahkoa 
kuusialuskasvustoa

270 Tuore  a kangasta, nuorta kasvatusmetsää, lähes 
kulumaton. Huonokuntoinen kuusikko on myö-
hemmin poiste  u.

Luontolausunto Säterinmetsän kaavamuutosta varten

Asemakaavamuutosta varten laadi   in SRV Yh  öt 
Oyj:n toimeksiannosta luontolausunto, jonka tavoit-
teena oli selvi  ää tarkentavien luontoselvitysten tar-
ve. Lausunnon laa   Ympäristösuunni  elu Enviro Oy.
Lausunnon johtopäätöksinä on tode  u, e  ä alue on 
tavanomaista havupuuvaltaista kangasmetsää ja kal-
liometsää, jossa ei ole kasvistoiltaan arvokkaita koh-
teita, eikä  edossa ole uhanalaisten tai silmälläpidet-
tävien lajien kasvupaikkoja. Myös alueen eläimistö on 
tyypillistä taajamametsien lajistoa, eikä suunni  elu-
alueella ole erityistä merkitystä eläinten kulkuyhtey-
tenä. Kevään ja kesän 2015 aikana laadi  u luontosel-
vitys on tode  u monipuoliseksi ja rii  äväksi. 

Alueelle laadi   in kevä  alvella 2017 päivitysin-
ventoin   alueen liito-oravakannan selvi  ämiseksi. 
Selvitystyöstä vastasi Ympäristösuunni  elu Enviro Oy, 
biologi, FM Esa Lammi.

Kuva 7. VL-alueen ja kaava-alueen rajalla sijaitseva kallioalue. Näkymä suunni  elualueen suuntaan.
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Kuva 9. Ote Enviro Oy:n liito-oravaselvityksestä, sivu 2. Suunni  elualue ja liito-oravan jätöslöydöt merki  y 
vihreillä pisteillä.

Säterinkallionkulman liito-oravaselvitys maaliskuus-
sa 2017

Maastokäyn   Säterinkallionkulman alueelle toteutet-
 in 16.3.2017. Liito-oravan jätöksiä löytyi pieneltä, n. 

0,5 ha laajuiselta alueelta suunni  elualueen kuusikko-
rinteen vanhimmasta ja  heäpuustoisimmasta osas-
ta, suunni  elualueen pohjoispäästä ja sen ulkopuo-
lelta, kaikkiaan 13 puun tyveltä. Papanalöydöistä poh-
joisin oli suunni  elualueen ulkopuolella pihamaan 
reunassa kasvavan tammen tyvellä, muuten puut oli-
vat vaihtelevankokoisia kuusia vanhassa kuusikossa. 

Alueella ei havai  u olevan liito-oravalle sopivia kolo-
puita, pön  öjä tai risupesiä. Suunni  elualueen poh-
joisosan kalliomänniköstä ei löytynyt liito-oravan jä-
töksiä, mu  a alue sopii hyvin liito-oravan kulkuyhtey-
deksi. Säterinkalliolta ei ole liito-oravalle sopivaa kul-
kuyhtey  ä muuta kuin lännen suuntaan.

Liito-orava suosii var  uneita tai iäkkäitä kuusivaltaisia 
metsiä, joissa on suojaa antavia kuusia, kolohaapoja 
suoja- ja pesäpaikoiksi sekä ruokailua varten leh  pui-
ta, kuten koivuja, haapoja tai leppiä.
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Maastokäyn   4.5.2017 ja neuvo  elu Uudenmaan 
ELY-keskuksessa 18.5.2017

Suunni  elutyöhön osallistuvat tahot tekivät maasto-
käynnin alueelle 4.5.2017 tavoi  eena perehtyä maas-
tossa biologi Esan Lammin tekemiin liito-oravaha-
vaintoihin ja niiden vaikutukseen suunni  elutyöhön. 
Maastokäynnistä on laadi  u erillinen muis  o.
Liito-orava  lanteesta pide   in neuvo  elu 

Uudenmaan ELY-keskuksessa 18.5.2017. Muis  oon 
on kirja  u, e  ä tehdyn kartoituksen mukaan 
Säterinkallion metsässä ei ole liito-oravan lisäänty-
mispaikkaa ja metsä soveltuu huonos   liito-oravan 
elinalueeksi. ELY-keskus tulkitsee metsän liito-oravan 
levähdyspaikaksi, koska sen lisääntyminen ei onnis-
tu yksinomaan Säterinkallion metsässä. Tästä syystä 

Säterinkallion metsäalueelta tulee turvata liito-ora-
van yhteydet lännen suuntaan Friisinmäellä sijaitse-
valle I lk liito-oravakohteelle. Ydinalueen tavoiteraja-
us on 1 hehtaari, mu  a tässä tapauksessa asemakaa-
voituksessa voidaan edetä löyde  yjen papanapuiden 
perusteella määritellyllä aluerajauksella, joka on 0,59 
hehtaaria. 

Metsää kehitetään lisäämällä liito-oravalle soveltuvia 
ruokailupuita ja huoleh  malla kulkuyhteyksien toimi-
vuudesta, myös aluerajauksen ulkopuolisilla alueilla. 
Valmennushakkuut voidaan toteu  aa syksyllä 2017 
liito-oravan pesimäajan ulkopuolella niin, e  ä ennen 
hakkuita tai hakkuutöiden yhteydessä alueelle istute-
taan liito-oravan suosimia ruokailuun soveltuvia puu-
lajeja. Myös Säterinmetsän  en katualue  a kavenne-
taan.

Kuva 10. Suunnitelmaluonnos 9.6.2017, arkkiteh  toimisto Petri Rouhiainen Oy. Liito-oravapuut on merki  y 
punaisin ympyröin ja maastossa huomionarvoiset yksi  äispuut (suuria mäntyjä) vihrein ympyröin. 
Liito-orava-alue on raja  u punaisella pistekatkoviivalla.
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2  METSÄALUEIDEN VALMENTAMINEN TULEVAAN 
MAANKÄYTTÖÖN

Kuva 11. Maastossa kirjatut havainnot poten  aalisista säilyte  ävistä puista ja puuryhmistä. Ortokuva © 
Espoon kaupunki 01/2017.
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2.1  Maastokäyn   

Alueelle teh  in maastokäyn   tammikuussa 2017. 
Maastokäynnillä arvioi  in ja vertail  in silmämääräi-
ses   alueen puuston kuntoa luontolausunnossa esi-
te  yihin metsäalueiden kuvaukseen, sekä kartoitet-
 in merki  ävimmät yksi  äiset puut ja puuryhmät. 

Alueelle suunniteltu tuleva maankäy  ö on asuin-
kerrostaloja ja niihin lii  yviä talousrakennuksia. 
Kerroskorkeudet maankäy  öluonnoksessa vaihtele-
vat IV – VIII. Asuinkerrostalojen lisäksi on suunniteltu 
alueen eteläosaan, lähelle Turunväylää, rakenne  a-
vaksi pysäköin  talo. Kartoituksessa huomioi  in alus-
tavissa luonnoksissa esite  y rakennusten sijoi  elu.

2.2  Lähivirkistysalueen ja suunnit-
telualueen välisen reunavyö-
hykkeen käsi  ely

Säterinkallion lähivirkistysalueen hoitoluokka on C1, 
lähimetsä. Lähimetsät ovat asutuksen väli  ömässä 
läheisyydessä sijaitsevia ulkoilu- ja virkistysmetsiä, 
joiden hoidon tavoi  eena on maisemakuvan ja luon-
nonkasvillisuuden säily  äminen sekä ulkoilumah-
dollisuuksien turvaaminen. Kulkurei   en ympäristön 
hoidon tavoi  eena on myös siisteys ja turvallisuus. 
Hoitotoimenpiteiden avulla ja ulkoilurei   verkostolla 

huolehditaan alueen kulutuskestävyydestä sekä kas-
villisuuden elinvoimaisuudesta.

Säterinkallio on ympäröivän asutuksen virkistyk-
seen ja ulkoiluun tarkoite  ua alue  a, johon kohdis-
tuu suurta käy  öpaine  a asutuksen lisääntyessä. 
Puuston ikä ja kuvioiden  heys vaihtelee. Maasto on 
pienialaisten metsän sisällä olevien puoliavointen au-
kioiden lisäksi avointa lähinnä kallioalueella, joka si-
joi  uu tulevalle reunavyöhykkeelle.

Valmentavalla hakkuulla on tavoi  eena turvata puus-
ton sopeutuminen tuleviin olosuhteiden muutoksiin. 
Reunavyöhykkeen avulla suojataan metsäkasvillisuut-
ta tuulisuuden, valoisuuden ja kosteuden aiheu  a-
milta muutoksilta. Jos metsäkuvio jää kovin kapeak-
si, metsäkuvioon kohdistuvat haitalliset muutokset li-
sääntyvät. Esimerkiksi metsän pienilmasto voi muut-
tua merki  äväs  . Olosuhteet voivat muu  ua erityi-
ses   kuviossa 269, joissa rakentamiseen rajautuva 
metsäalue kapenee nykyisestä. Kuvion 268 pohjois-
reunaan on täydennysistute  u koristepuita ja -pen-
saita, mm. tammia ja marjakuusia.

Kuva 12. VL-alueen polkurei  stöä, suunni  elualueen rajalla sijaitseva kallioalue kuvan vasemassa reunassa. 
Reunavyöhyke kallion kohdalla säilyy nykyisenä.
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Uuden reunavyöhykkeen kehi  ymistä ohjataan seuraavas  :

Tavoi  eena on kehi  ää VL- alueiden ja ton  n välisestä reunavyöhykkeistä monikerroksellisia, 
eri-ikäisistä puista ja pensaista muodostuvia alueita, jotka kestävät parhaiten rakenne  avan 
alueen hakkuusta aiheutuvia muutoksia. Reunavyöhykkeen merkitys on erityisen suuri, jos al-
kuperäinen metsä on  heäkasvuista. Puoliavoimet alueet sopeutuvat helpommin muutoksiin. 
Tavoi  eena on harvennus- ja hakkuutoimin turvata myös metsän maisemallinen vaihtelu ja mo-
nimuotoisuus polkujen varrella avautuvin pienin aukioin, näkymin ja yksityiskohdin.

Ensimmäinen vaihe 4-5 vuo  a ennen rakentamista

Metsänhoito- ja valmennustoimenpiteet käynnistetään n. 4-5 vuo  a ennen rakentamisen aloi-
tusta harvennuksin ja hakkuin.
• Ensimmäisessä hakkuussa jätetään säilyte  ävien puiden tai puuryhmien ympärille lopullis-

ta hieman laajempi reunavyöhyke.
• Puulajeista suositaan mäntyä, jaloja leh  puita ja näitä täydentävänä tavanomaisia leh  pui-

ta, mm. koivuja ja haapoja. 
• Erityisen kaunismuotoiset puut tai puuryhmät säilytetään, lopullinen valinta tehdään maas-

tossa asiantun  jan arviona.
• Kuuset sopeutuvat useimmiten huonos   muutoksiin, joten ne poistetaan. Kaikki huonokun-

toiset ja sairaat puut poistetaan ja reunavyöhyke  ä harvennetaan niin, e  ä valoa pääsee tu-
levalle reunavyöhykkeelle.

• Keloutuneita puita voidaan tarvi  aessa säily  ää hyönteisiä varten ja kaatuneilla rungoilla voi-
daan myös ennen rakentamista ohjata kulkua maastossa. 

• Pienpuustoa hoidetaan jä  ämällä sitä ryhmiksi ja paikoin harventamalla puustoa niin, e  ä jäl-
jelle jääville puille jää enemmän kasvu  laa. Harvennus  hey  ä vaihdellaan niin, e  ä alueelle jää 
 heikköjä ja muodostuu pieniä aukioita. Vesakoituvat aukiot käsitellään tarvi  aessa uudelleen. 

Pienpuusto on osa kerroksellista reunavyöhyke  ä. 
• Olemassa olevia pensaita säilytetään ryhminä tai yksi  äisinä väl  äen säännönmukaisuut-

ta. Pensaat tarjoavat suojaa monille pieneläinlajeille. Pensaiden valinnassa suositaan myös 
syysväriltään kauniita, kukkia ja marjoja tuo  avia lajeja. Jos reunavyöhyke jää hyvin avoi-
meksi, voidaan sitä täydentää istute  avilla luonnonvaraisilla pensaslajeilla. Avokallion koh-
dalla VL-alueelle on jo kehi  ynyt reunavyöhyke, jota voidaan tarvi  aessa myös täydentää, 
ellei sinne ole kehi  ymässä luontaista taimikkoa.

Toinen vaihe ennen rakentamista

Täydentäviä toimenpiteitä suositellaan tehtäväksi vielä ennen rakentamista, jolloin nähdään 
ovatko puuyksilöt sopeutuneet muutoksiin.
• Ensimmäisen hakkuun yhteydessä säilyte  yä reunavyöhyke  ä harvennetaan tarpeen mukaan 

samalla kuin mahdolliset huonokuntoiset puut poistetaan.
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Kuva 13. Periaatepiirros reunavyöhykkeen kehi  ämisestä. Rakenne  avan alueen puusto poistetaan. Uu  a 
reunavyöhyke  ä harvennetaan, pienpuusto ja pensaat säilytetään. Reunalle kehi  yy uu  a pensaik-
koa tai reunalle istutetaan luontaisia metsän pensaslajeja tai leh  puun taimia tuomaan kerrokselli-
suu  a. 

2.3  Metsien kulutuskestävyyden 
kehi  äminen

VL-alueiden mus  kkatyypin tuoreiden kangasmet-
sien puusto on sekametsää. Tuore kangasmetsä so-
veltuu rehevimmillä paikoilla hyvin virkistyskäy  öön. 
Kulutuskestävyydeltään herkimmät alueet ovat kal-
lioalueita, joiden jäkälät eivät kulutuksen vuoksi uu-
siudu.

Tärkein kulutuksenkestävyyden parantamisen toi-
menpide on kulun ohjaaminen. VL-alueilla on jo va-
kiintunut polkuverkosto. Pahimmin kuluneet paikat 
voidaan aidata matalin aitauksin ja kunnostaa esimer-
kiksi kun  asiirroksella. Polkujen kulutuskestävyy  ä 
voidaan kohentaa kasvupaikkaan soveltuvalla kateai-
neella, esimerkiksi murskeella ja kivituhkalla tai kuori-
ka  eella.  Toimenpiteet ovat erityisen tärkeitä reuna-
vyöhykkeellä, jossa muutokset ovat suurimmat. Kuva 14. Kulun ohjaaminen esimerkiksi maakivien 

tai aidatun kun  asiirroksen avulla.
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2.4  Rakenne  avan alueen metsän-
valmennustoimenpiteet

Maastokartoituksessa on selvite  y poten  aalisia puus-
toryhmiä ja yksi  äispuita, joista voidaan valita kaava-
alueella säilyte  ävä puusto. Lähtö  etona on myös käy-
te  y luontolausunnon luonnonolojen kuvausta mm. 
kasvilajiston osalta.

Yleistä

Puusto harvennetaan tai poistetaan kor  eleiden ra-
kenne  avilta alueilta ja tulevien liikennealueiden koh-
dalta. Kaikki sairaat tai huonokuntoiset puut ja pen-
saat poistetaan myös. Inventoinnin perusteella on 
esite  y muutamia säilyte  äviä metsiköitä, jotka ovat 
pääosin nuoria mäntyryhmiä. Tiheäkasvuisia nuoria 
puustoryhmiä harvennetaan niin, e  ä puut saavat riit-

Kuva 15. Ote luontolausunnon rapor  sta/ 19.11.2015, sivu 3, lausunnossa kuvatut osa-alueet.

tävän kasvu  lan. Lisäksi esitetään säilyte  äväksi muu-
tamia maisemallises   kauniita yksi  äispuita. Näillä on 
sijain  nsa puolesta edellytys sopeutua tuleviin olo-
suhteiden muutoksiin ja kulkurei  t voidaan ohjata nii-
den ulkopuolelle. Puuryhmien ympärillä säilytetään 
suojaavaa pensaskasvustoa, mikäli sitä kasvaa luontai-
ses   niiden ympärillä. Säilyte  äviä puuryhmiä tai yk-
si  äispuita ympäröivä ken  äkerros suojataan tarvit-
taessa matalalla puurakenteisella aitauksella tai esi-
merkiksi alueen jo keloutuneilla puurungoilla. Metsän 
sopeutumisen kannalta esitetään puuston käsi  elyä 
kahdessa vaiheessa; 4–5 vuo  a ennen rakentamista ja 
ennen rakennustöiden käynnistämistä. 
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Kuva 16. Kiinteistön 49-452-2-1318 kartoitukset. 
Ortokuva © Espoon kaupunki 01/2017.

Kuva 17. Säilyte  äväksi esite  ävää osa-alueen 1 männikköä, jossa on aluskasvustona mm. tammentaimia.

Osa-alue- ja kor  elikohtaiset lähtökohdat ja toimen-
pidesuositukset ovat seuraavat:

Osa-alue 1/ Kiinteistö 49-452-2-1318, eteläinen

Nyky  la

Eteläisimmän kaava-alueen puusto on tuore  a, män-
tyvaltaista sekametsää, ja pienpuusto koostuu pää-
osin  heäs   kasvavista pihlajasta ja raidasta. Seassa 
kasvaa myös tammentaimia. Kallioalue on kooltaan n. 
aarin laajuinen. Sen ympäristössä ei esiinny vaateli-
asta, kalkkivaikutukseen ja runsasravinteisuuteen viit-
taavaa lajistoa.

Pistemerkinnöin on kartoite  u yksi  äiset, mahdolli-
ses   säily  ämisen arvoiset männyt ja aluerajausmer-
kinnällä mäntyryhmät, jotka ovat myös säily  ämisen 
arvoisia. Suurin kuvio sijoi  uu he   kallioalueen län-
sipuolelle, jossa maasto laskee kalliota alemmaksi. 
Kuvion säilyminen edelly  ää maaston nykyisen tason 
huomioon o  amista.

Tavoite

Hyödynnetään olemassa olevaa kasvillisuu  a osana 
tulevaa kor  elirakenne  a.

Toimenpiteet

Kartalle rajatut mäntyryhmät ja yksi  äiset män-
nyt säilytetään jos mahdollista. Yksi  äisten, kartoi-
te  ujen mäntyjen kunto tarkistetaan vielä maastos-
sa, ja terveet ja kaunismuotoiset yksilöt säilytetään. 
Katualueen reunaan jätetään alkuvaiheessa muuta-
mia pienpuustoryhmiä eläinten suojaksi ja jalankulki-
joiden tuulensuojaksi. Olemassa olevaa pienpuustoa, 
pensaita ja muutamia nuoria mäntyjä jätetään säily-
te  ävien yksi  äispuiden ympärille reunavyöhykkeek-
si. Mäntyryhmät säilytetään siten, e  ä niiden juuris-
toalue jää koskema  omaksi.

Kaikki huonokuntoiset ja sairaat puut sekä kuuset 
poistetaan. Pienpuusto poistetaan lopullises   ennen 
rakentamista. Alueella sijaitsevat suuret maakivet säi-
lytetään ja pyritään myöhemmin hyödyntämään piha-
alueiden viherrakentamisessa.



17Säterinkallionkulman metsänvalmennussuunnitelma

Osa-alue 2/ Kiinteistö 49-452-2-1318, pohjoinen

Nyky  la

Alueen keskiosa on  heäkasvuista kuusikkoa, jossa 
kasvaa sekapuuna koivuja ja ylispuina kookkaita män-
tyjä. Ken  äkerros koostuu tavanomaisesta tuoreen 
kankaan lajistosta. Linnoitus  en puoleinen reuna on 
selväs   kuivempi. Puoliavoimen, kallioisen reunavyö-
hykkeen ken  äkerroksessa kasvaa kuivan kankaan la-
jistoa, kanervaa ja puolukkaa. Reunassa kasvaa myös 
lukuisia komeita ja kookkaita mäntyjä, jotka on kartoi-
te  u maastokäynnillä. 

Kuva 19. Kiinteistön 49-452-2-1318 kartoitukset. 
Ortokuva © Espoon kaupunki 01/2017.

Kuva 20. Suunni  elualueen keskiosan  heäkasvuis-
ta kuusikkoa. 

 Kuva 21. Linnoitus  en puoliavoin reunavyöhyke 
kookkaine mäntyineen.

Kuva 18. Periaatepiirros puuston harvennuksen vaiheista ja säilyte  äväksi esite  y männikkö. Ensimmäisen 
hakkuun yhteydessä alue jätetään lopullista suuremmaksi, reunalla säilytetään suojaava puustoa ja 
pensaikkoa. Lopullisessa vaiheessa, rakentamistyön käynnistyessä poistetaan suojapuusto ja pensaik-
ko. Ken  äkerros säilytetään koskema  omana.
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Tavoite

Hyödynnetään olemassa olevaa kasvillisuu  a osana 
tulevaa kor  elirakenne  a. Pyritään säily  ämään kau-
punkikuvallises   sekä maisemallises   huomionarvoi-
sia yksi  äisiä mäntyjä Linnoitus  en varressa. 

Toimenpiteet

Kartalle rajatut mäntyryhmät ja yksi  äiset männyt py-
ritään säily  ämään. Yksi  äisten, kartoite  ujen män-
tyjen kunto tarkistetaan vielä maastossa, ja erityises   
terveet ja kaunismuotoiset yksilöt pyritään myös säi-
ly  ämään. Pienpuustoa, pensaita ja muutamia nuoria 
mäntyjä jätetään säilyte  ävien yksi  äispuiden ympä-
rille reunavyöhykkeeksi.  Ne koivuryhmät, jotka ovat 
kasvaneet valoisammassa paikassa, säästetään.

Alue harvennetaan voimakkaas  . Kaikki huonokun-
toiset ja sairaat puut poistetaan. Maahan kaatunei-
ta, jo keloutuneita puita voidaan säästää ja hyödyn-
tää säilyte  ävien alueiden suojana ja kulun ohjaaja-
na. Tiheät kuusikot ja niiden keskellä oksa  omiksi kar-
siutuneet koivut poistetaan. 
 
Periaatepiirros ryhminä säilyte  ävän puuston käsi  e-
lystä on esite  y kuvassa 18.

Osa-alue 3/ Kiinteistö 49-452-2-1321

Nyky  la

Alue on mäntyvaltaista tuore  a kangasmetsää, joka 
on paikoin kallioinen. Männikön ylispuusto on koo-
kasta ja puuyksilöt komeita, alikasvustona on myös 
kuusia ja koivuja. Kallioiset alueet ovat karuhkoja kas-
vupaikkoja, ken  äkerroksen valtalajit ovat kanerva 
ja puolukka. Lounaaseen avautuvalla puoliavoimella 
reunavyöhykkeellä on maisemallista ja virkistysarvoa.
Alueella on kokonaisuudessaan paljon säily  ämisen 
arvoista puustoa.

Tavoite

Hyödynnetään olemassa olevaa kasvillisuu  a osana 
tulevaa kor  elirakenne  a sekä kor  eliin rajautuvien 
VL-alueiden reunavyöhykkeenä.

Toimenpiteet

Alueella on runsaas   säilyte  ävää männikköä ja yksit-
täispuita, jotka on esite  y kartalla. Yksi  äisten, kar-
toite  ujen mäntyjen kunto tarkistetaan vielä maas-
tossa, ja terveet ja kaunismuotoiset yksilöt säilyte-
tään. Pienpuustoa, pensaita ja muutamia nuoria män-

Kuva 22. Kiinteistön 49-452-2-1321 kartoitukset. 
Ortokuva © Espoon kaupunki 01/2017.

Kuva 23. Leirikadun varren reunavyöhyke on puo-
liavointa. Mäntyjen lisäksi alueella kasvaa 
muutamia kookaita katajia.

tyjä jätetään säilyte  ävien yksi  äispuiden ympärille 
reunavyöhykkeeksi.  

Alue harvennetaan lukuun o  ama  a VL-alueisiin ra-
jautuvia reunavyöhykkeitä kor  elin puolella. Kaikki 
huonokuntoiset ja sairaat puut sekä kuuset poiste-
taan. Maahan kaatuneita, jo keloutuneita puita voi-
daan säästää ja hyödyntää säilyte  ävien alueiden 
suojana ja kulun ohjaajana. 
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Kuva 24. Alueella on runsaas   polkuja ja maasto on paikoin melko kulunut.

Kuva 25. Kaava-alueella on useita suuria maakiviä, jotka kanna  aa hyödyntää kor  eleiden ympäristörakenta-
misessa.
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Osa-alue 4/ Kiinteistö 49-452-2-1320

Nyky  la

Alue vie  ää loivas   pohjoiseen. Metsätyyppi on tuo-
re  a kangasmetsää, jossa on paikoin myös lehtomais-
ta lajistoa.  Puusto on kuusivaltaista ja alueella on run-
saas   huonokuntoisia, kuivuneita ja kaatuneita pui-
ta ja lahopuita. Linnoitus  en puoleisella reunalla on 
muutamia komeita mäntyjä. 

Tavoite

Liito-oravien elinalue sijoi  uu rakentamisen ulkopuo-
lelle jäävälle metsäalueelle.  Alueen kehi  ämistavoit-
teena on varmistaa sen säilyminen liito-oraville sovel-
tuvana laajemman elinympäristön osana, jossa on lii-
to-oravalle soveltuvia ruokailu- ja suojapuita.

Toimenpiteet

Metsänä säilyvää kiinteistön osaa ja yhteyksiä ympä-
röivään viherverkkoon säilytetään ja kehitetään liito-
oravalle sopivana elinalueena. 

Maastokäyn  en havaintojen perusteella alueella on 
jonkin verran kirjanpainajan aiheu  amia puustotu-
hoja. Kuolleiden kuusien raivaamisen jälkeen alueel-
le syntyy muutamia luontaisia aukkopaikkoja. Näiden 
annetaan metsi  yä luontaises  ; aukkopaikkoihin ke-
hi  yy leh  puun taimia, joista osa voi kasvaa täysiko-
koiseksi puuksi.  Liito-oravakuvion reunoille, raken-
ne  avia alueita (ton  t, katuympäristö ja kevyen lii-
kenteen yhteys alueen pohjoispuolella) vasten rajau-
tuville reunoille istutetaan liito-oravalle soveltuvia 

Kuva 26. Kiinteistön 49-452-2-20 kartoitukset. 
Ortokuva © Espoon kaupunki 01/2017.

ruokailupuita; koivuja, haapoja ja leppiä. Myös rai-
ta, tammi ja vaahtera soveltuvat ruokailupuiksi, kuten 
alueen pohjoisosassa jo nyt kasvava tammi. Noin puo-
let istute  avista puista tulisi istu  aa suurikokoisina, 
joten on huomioitava, e  ä istutuspaikalle päästään 
tarpee  omas   maastoa vaurioi  ama  a kuljetuska-
lustolla väyliä pitkin. 

Rakenne  ava alue harvennetaan voimakkaas   niin, 
e  ä pääosa kuusista ja huonokuntoiset puut pois-
tetaan. Erityistä huolellisuu  a noudatetaan raken-
ne  avan alueen reunalla niin, e  ä liito-oraville va-
ra  u alue säilyy. Liito-orava-alueen puoleista reuna-
vyöhyke  ä harvennetaan tarvi  aessa varovas   niin, 
e  ä siihen muodostuu selvä kerroksellinen rakenne. 
Rakenne  avalla alueella ei reunavyöhyke  ä säily kuin 
kapeana alueena kor  elin 4 pohjoisreunalla.
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Kuva 28. Näkymä Linnoitus  en nurkassa olevalta VL-alueelta kor  elin suuntaan. Alueelle istutetaan liito-ora-
valle soveltuvia ruokailupuita. Puut voidaan istu  aa suurikokoisina.

Katupuu/ puistopuukokoisia 
istutettavia lehtipuita

Puistopuukokoisia tai  vähintään 
kooltaan 150-200 cm istutettavia 
lehtipuita

Muu alue luontainen 
aukkopaikkojen uusiutuminen

Kuva 27. Ehdotus täydennysistutusalueiksi. Puistokäytävän eteläreunan istutusalue  a suositellaan jatket-
tavaksi myös liito-orava-alueen ulkopuolelle. Nuoria mäntyjä poistetaan istute  avalta alueelta. 
Luontaises   kasvaneita raitoja, haapoja ja koivuja jätetään ja uusia puita istutetaan sopiviin avoimiin 
koh  in huomioon o  aen puulajikohtainen istutusetäisyys. Kartoitetut liito-oravapuut on merki  y pu-
naisilla ympyröillä. 
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Tarkempi raivaus- ja istutustöiden aikataulu määritel-
lään elokuussa 2017.

Kuva 29. Viitesuunnitelma ja kartoite  u puusto. Ortokuva © Espoon kaupunki 01/2017. 
Viitesuunnitelma, luonnos 9.6.2017 © Arkkiteh  toimisto Petri Rouhiainen Oy.

2.5  Säilyte  äväksi esite  ävä puusto

Rakennusten ja väylien sijoi  elua pyritään tarkenta-
maan niin, e  ä olemassa olevaa puustoa voidaan säi-
ly  ää myös kor  eleiden sisällä. On kuitenkin varmis-
te  ava, e  ä puustolla on edellytys säilyä elinvoimai-
sena myös rakentamisen jälkeen. Mikäli alueen raken-
tamisaikataulu ja infran rakentaminen mahdollista-
vat, raivataan ja harvennetaan puustoa kor  elei  ain.
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