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KESKIVIIKKO 22.4.2015

METSÄ: Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys vaatii, että aukkohakkuista luovutaan.

”Hakkuita tehty liian
rankalla kädellä”
Inka Matilainen

INKA MATILAINEN

Kuopion virkistysmetsissä
tehdään parhaillaan hakkuutoimia viime kesäisen Helena-myrskyn jäljiltä. Hakkuutöitä on tehty muun muassa Puijon selänteellä ja Puijonsarven alueella. Kuopion
Luonnon Ystäväin Yhdistys
on huolissaan, että hakkuita
on tehty liian rankalla kädellä.
Yhdistys lähetti 15.4. Kuopion kaupungille avoimen kirjeen, jossa se vaatii, että hoitosuunnitelmassa luovutaan
aukkohakkuista. Lisäksi yhdistys vaatii, että tarpeettoman raskaista korjuutoimista luovutaan.
– Liian isot aukot metsässä
aiheuttavat rajuja muutoksia
maisemassa. Niillä on väistämättömiä haitallisia vaikutuksia myös alueiden luonnon monimuotoisuuteen ja
virkistysarvoon, sanoo Atte
von Wright.
Hakkuissa on von Wrightin
mukaan painotettava luonnon monimuotoisuuden ja
lähimaiseman huomioimista

❞ Liian isot
aukot metsässä aiheuttavat
rajuja
muutoksia
maisemassa.

TÄSTÄ ON KYSE
 Kesällä 2014 raivonnut He-

lena-myrsky teki metsätuhoja Kuopiossa.
 Myrskytuhoja

on raivattu

keväällä.
 Kuopion

Luonnon Ystäväin Yhdistys on huolissaan,
että Helena-myrskyn ja parhaillaan käynnissä olevien
virkistysmetsien hakkuutoimien seurauksena maisema
Puijon selänteellä ja Puijonsarven alueella on lyhyessä
ajassa muuttumassa hyvin
voimakkaalla tavalla.

sekä myrskytuhojen ja haitallisten vieraslajien leviämisen
ehkäisemistä.

Asukkaiden
toiveesta
Atte von Wright sanoo, että
kirjeen laatimisen jälkeen on
ilmennyt, että viikolla 15 Päivärannassa tehty avohakkuu
on Päivärannan maisematyölupakartan vastainen.
Kaupunginmetsänhoitaja
Seppo Jauhiainen vastaa, että
Päivärannan hakkuut on tehty asukkaiden toiveesta. Hänen mukaansa Elokujan ja
Tuomikujan rivitaloyhtiöiden
asukkaat ovat jo kauan esittäneet toiveita kuusikon poistamisesta. Alueella tehtiin reilut viisi vuotta sitten metsäuudistamista. Pari vuotta sitten tehtiin myös suunnitelma,
jossa oli tarkoitus poistaa kak-

Atte von Wright tutkii karttaa Päivärannassa. Hänen mukaansa Päivärannassa tehty hakkuu on maisematyölupakartan vastainen.

si uudisalaa. Kesän 2014 Helena-myrsky kuitenkin osui
alueelle ja kaatoi osan toisesta uudisalasta.
– Jos olisimme myrskyn
jälkeen toimineet alkuperäisen suunnitelman mukaan, olisi alueelle jäänyt
puurivi, joka olisi varmasti kaatunut mahdollisessa
seuraavassa myrskyssä. Päädyimme sitten tähän ratkai-

suun. Asiasta on käyty koko ajan keskustelua alueen
asukkaiden kanssa ja heiltä tullut palaute on positiivista.

Korjuujäljet
maastossa pitkään
Von Wright sanoo, että virkistysmetsiin hakatut, niin
sanotut pienaukot altistavat
niitä ympäröivät kuusikot

tuulituhoille. Hakatut aukot laajenevat herkästi yhä
enemmän myrskyjen ja pienempienkin tuulten kaataessa niiden reunapuita.
– Kun tuulenkaatoja korjataan raskaalla kalustolla, korjuun jäljet ovat maastossa pitkään. Tuoreet hakkuuaukot
tarjoavat kasvupaikan erityisesti valoisista elinympäristöistä hyötyvälle jättipalsa-

TÄLLÄ

–

MAINOKSELLA
ale

-20%
yhdestä
vaatteesta

Puijonkatu 12
www.suitsisoppi.fi
facebook/Suitsisoppi

ma 10–18, ti–pe 10–17, la 10–14

mille.
Isoimmat hakkuujätteet
kerätään Jauhiaisen mukaan
koneellisesti.
– Asukkaat ovat ilmaisseet
kiinnostuksensa polttopuita
kohtaan. Kesäkuussa menemme alueelle koululaisryhmän
kanssa siivoamaan. Tietenkin
toivomme asukkailta omatoimisuutta alueen kunnostamiseksi.
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