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Lausunto Veräjämäen lehdon luonnonsuojelualueen
perustamisesityksestä (HEL 2017-007146 T 11 01 04)

Oulunkylä-Seura kannattaa lämpimästi esitetyn suojelualueen perustamista Veräjämäkeen. Alueen
lehtojen ja vanhojen metsien luonnonsuojelulliset arvot ovat huomattavia ja uhanalaisten ja
silmälläpidettävien lajien esiintymien turvaaminen tärkeää. Suojelualueen perustaminen myös tukee
alueen kestävää virkistyskäyttöä.

Oulunkylä-Seura haluaa kiinnittää huomiota kahteen seikkaan: alueen rajaukseen, jota tulisi
laajentaa, ja alueen kulumisen ehkäisemiseen.

Aluerajaus

Esitys on huolellisesti valmisteltu ja luonnonsuojelulain pykälän 10 mukaiset edellytykset selvästi
täyttyvät. Jokirannan lehtorinteen lisäksi on hyvin perusteltua sisällyttää rajaukseen siihen suoraan
rajautuvia arvokkaita luontotyyppejä (vanhoja lahopuustoisia kuusikoita ja männiköitä) sekä
uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien esiintymiä alueen länsiosissa (mm. aarnisammal,
pohjanrypykkä, ruostekääpä, kuusenkääpä ja oranssikääpä). Laajempi suojelualue myös tukee
pitemmällä tähtäimellä alueen vaateliaan lajiston säilymistä ja runsastumista.

Oulunkylä-Seura esittää, että suojelualueen rajausta laajennetaan seuraavasti (ks. kartta):

1) Alueen lounaisrajaan liittyvät kosteikot (kuvat 1-3)

Esitetyn suojelualueen lounaissakaraan rajautuu suoraan kaksi luonnonsuojelullisesti arvokasta
kosteikkoa. Seura ihmettelee aivan erityisesti Jokiniementien varteen rajautuvan korven jättämistä
pois suojeluesityksestä (kartan sininen rajaus, kuva 1). Kyseinen vanhaa tervaleppää kasvava,
allikkoinen korpi löytyy kaupungin omasta luontotietojärjestelmästä arvokohteena (Korpi
vesilaitoksen pohjoispuolella, kasvikohde 48/90, pinta-ala 0.42 ha). Tämän korven sisällyttäminen
rajaukseen ulottamalla rajaus lounaassa Jokiniementielle asti olisi tärkein parannus esitettyyn
rajaukseen.

Korpeen laskee sen pohjoispuolelta kostea juotti, jonka pohjalla virtaa keväisin puro. Myös tämän
juotin pohjalla on pari allikkoa ja se on pohjaltaan rehevää, saniaisten hallitsemaa pienialaista
lehtokorpea, lehtoa ja lehtomaista kangasta. Puusto on vanhaa kuusivaltaista sekametsää, jossa
lahopuun määrä on lisääntynyt viime vuosina tuntuvasti. Alue on tunnistettu arvokkaaksi myös
metsäverkostoselvityksessä 5.5.2015 (kohde 26). Korven ja sen pohjoispuolen juottien allikoissa on
runsaasti sammakon kutua, rupikonnat ovat tavallisia ja myös mantereista (vesiliskoista) on
havaintoja. Painanteen haapa-kuusi-sekapuusto on myös erityisen potentiaalinen alueella liikkuvien
liito-oravien asuinpiiriksi.



2) Alueen keskiosan avoimen kallioalue maisemallisesti arvokkaana alueena (kuvat 4-5)

Suojelualueen rajaus kiertää virkistyskäytön kannalta tärkeän kallioalueen historiallisten veden
täyttämien kaivantojen, plottien, ympärillä. Avokallioaluetta ja plotteja voi hyvällä syyllä
luonnehtia erityisen luonnonkauniiksi, joka on itsessään luonnonsuojelulain mukainen
suojelualueen peruste. Kallioalueen sisällyttämistä rajaukseen puoltaa myös rajauksen yhtenäisyys.
Suojelualue olisi myös helppo mieltää maastossa, jos se rajataan alueen länsipuolen ulkoilutietä
rajana pitäen.

3) Luoteisrajalla Pikkukoskentien eteläpuolen vanha kuusikko

Pikkukoskentien eteläpuolella on vanha, osin kallioinen ja osin lehtomainen, puustoltaan hyvin
järeä kuusikko. Kaupungin esityksen mukaisesti tämän kuusikon ottaminen mukaan rajaukseen on
perusteltua alueen lahopuun runsauden, silmälläpidettävän aarnisammalen esiintymän ja alueen
merkittävän luonnonsuojelullisen potentiaalin myötä. Rajaus olisi kuitenkin järkevää ulottaa
lännessä Kuituun, jotta vanha kuusikko saataisiin rajaukseen kokonaisuudessaan. Lisäksi alueen
rajat olisi näin helpompi hahmottaa.

Edellä mainittujen arvojen lisäksi seuran esittämä laajennusosa kuuluu kaupungin
luontotietojärjestelmän mukaan arvokkaaseen metsäkohteeseen (Veräjämäki M64/13) ja
linnustollisesti arvokkaaseen kohteeseen (Koskelan metsä 192/99). Lisäksi on todettava, että uuden
yleiskaavan viheryhteys Helsinkipuiston ja Taivaskallion välillä kulkee laajennusosan halki.
Laajennusosan suojelu tukisi siis myös tuota viheryhteyttä.

Kulumisen ehkäisy

Alueella on hyvät edellytykset yhdistää kestävä virkistyskäyttö ja luontoarvojen säilyminen.
Esitetyn suojelualueen läpi ja reunoilla kulkee hiekkapintaisia ulkoiluteitä, jotka tekevät alueesta
helposti saavutettavan. Lisäksi alueella on muutama hyvin vakiintunut polku. Näistä erityisesti
lehtorinteessä kulkeva etelä-pohjoissuuntainen polku sopisi hyvin luontopoluksi. Alueen hoitoa
suunniteltaessa olisi mielekästä ohjata jalankulkua vakiintuneille poluille. Oulunkylä-Seura on
mielellään mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa luontopolkua ja kestävää polkuverkostoa
alueelle.

Jokirannan lehtorinne on suosittu ulkoilijoiden keskuudessa, ja sen kulumiseen tulee kiinnittää
erityistä huomiota. Kulkijoiden ohjaaminen muutamalle vakiintuneelle polulle lehtoalueella on tässä
tärkeässä osassa. Korkeuserot ovat myös houkutelleet alueelle maastopyöräilijöitä. Pyöräilijät ovat
vuosien varrella rakentaneet alueelle ratoja mm. hyppyrien ja ajokourujen muodossa, ja luoneet
monia uusia ajoreittejä vakiintuneiden polkujen ulkopuolella. Pyörien jättämä jälki maastoon on
paikoin jo selvästi lehdon kasvillisuutta ja alueen luonnonkauneutta haittaavaa. Lisäksi pyörät
jauhavat vakiintuneiden polkujen pinnan mudaksi, jota jalankulkijat välttelevät. Tämä johtaa
polkujen levenemiseen.

Kaupungin on syytä harkita pyöräilyn kieltämistä suojelualueella, erityisesti jos se lisääntyy.
Pyöräilijöiden myös suosimat avokallioalueet (joita seura esittää liitettäväksi suojelualueeseen)
eivät samalla tavalla kärsi pyöräilyn kulumisesta, eikä samanlaista tarvetta rajoittamiselle ole niillä
alueilla.



Lopuksi

Veräjämäen lehtojen ja metsien suojelu saa Oulunkylä-Seuran tuen – alue on luonnonarvoiltaan
Oulunkylän arvokkaimpia. Samalla seura haluaa myös tuoda esille, että Oulunkylän alueella on
Veräjämäen lehdon ohella muita luonnonsuojelualueen arvioisia kohteita. Näistä tärkein on
jokivarren Pirunkallion pohjoispuolinen lehtojen ja vanhan kuusikon metsäalue, jolla esiintyy mm.
liito-orava ja monia uhanalaisia ja silmälläpidettäviä sienilajeja. Osa Pirunkallion lehdoista on myös
luokiteltu arvokkaiksi kasvikohteiksi. Alueen suojelu tukisi Helsinkipuiston luonto- ja
virkistysarvoja. Seura on myös esittänyt suojelualuetta jokivarren Toivolanpuiston maisemallisesti
upeaan lehtorinteeseen ja Patolanmetsän avosuolle.
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Kartassa on merkitty oranssilla viivalla Oulunkylä-Seuran esittämä suojelualueen laajennus
kaupungin vihreällä merkittyyn rajaukseen. Lisäksi karttaan on hahmoteltu sinisellä arvokas korpi
kaupungin luontotietojärjestelmän perusteella sekä vaalean punaisella suojeluesityksen ulkopuolinen
osa metsäverkostoselvityksen 5.5.2015 kohderajauksesta.



Kuvat 1 ja 2
Jokiniementien varren
allikkoinen, tervaleppää
kasvava korpi (kasvikohde
48/90, kartan sininen alue)
keväällä. Kuva Oulunkylä-
Seuran esittämältä
suojelualueen
laajennusosalta.



Kuva 3. Jokiniementien korven pohjoispuolinen kostea, rehevä juotti keväisten allikoiden kuivuttua.
Kuva Oulunkylä-Seuran esittämältä suojelualueen laajennusosalta.



Kuvat 4 ja 5. Veräjämäen metsän avokallioalue. Kuva Oulunkylä-Seuran esittämältä suojelualueen
laajennusosalta.


