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1. Suunnittelun lähtökohdat ja aikataulu

Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsä sijoittuu Mikkelintien (VT15), Toikkalantien ja
Kalevantien väliin. Suunnitelma-alue on kooltaan noin 56 hehtaaria ja kasvupaikaltaan kuivahkoa
kangasmetsää. Kiinteistö on tilaa Aunio 286-449-2-37, kun Harjunmäen pääosa, 46 ha siirtyi
Kouvolan kaupungin omistukseen vuonna 2018 Valkealan kartanolta. Alue on asemakaavassa
osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta.

Kuva1. Harjunmäki on suosittua ulkoilu-ja virkistysaluetta talvella ja kesällä.
Harjunmäen metsänhoitosuunnitelma on ulkoilupainotteinen suunnitelma, jolla huolehditaan metsän
hoitamisesta pienimuotoisesti. Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on kehittää Harjunmäen puustoa
siten, että metsässä on eri kehitysvaiheessa olevia ja eri-ikäisiä puita, ja puuston tiheys on
vaihteleva. Harvemmilla kohdin on puuston mahdollista uudistua luontaisesti. Hoitotoimilla halutaan
myös turvata alueen metsien säilyminen elinvoimaisina.
Harjunmäen metsänhoitosuunnitelman aikataulu:
Metsävaratietojen inventointi ja luontoselvitys

kesä 2019

Asukaskysely; Harjunmäen metsänhoitokysely (Liite 1)

12.4.–5.5.2019

Asukastilaisuus, suunnitelman esittely ja metsäkävely (Liite 2)

12.9.2019

Suunnitelma tekniseen lautakuntaan

24.9.2019

Maisematyölupa nähtäville

25.9-9.10.2019

Hakkuu-ja hoitotoimenpiteet

2019 - 2021
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Kouvolan kaupungin metsänhoitosuunnitelmat laaditaan taajamametsien hoitoperiaatteiden (Tela
26.3.2013) ja suunniteltavaa aluetta koskevien kaavamääräysten mukaisesti. Muita työlle asetettuja
lähtökohtia ovat virkistyskäytön eri toimintojen yhteensovittaminen alueella, metsän elinympäristön
turvaaminen ja jatkuvuus sekä vuorovaikutteisuuden lisääminen metsäsuunnittelussa.
Harjunmäen alueen käyttäjillä on monia erilaisia intressejä, joihin alueen luontoarvot tulee sovittaa.
Toisaalta käyttäjäkyselyssä tuli esille, että alueen käyttäjät arvostavat alueen luonnonmukaisuutta ja
harjualueen luontoarvoja, ja toivovat, että ne otetaan huomioon alueella toteutettavissa
toimenpiteissä.
Harjunmäki on suosittu ulkoilualue. Parkkipaikalta metsään kulkevan reitin varrella olleen
kävijämittarin ohitse kuljettiin vuonna 2017 yli 200 000 kertaa. Luonnonkauniilla harjualueella on
muun muassa kuntopolkuja ja hiihtolatuja, frisbeegolf-rata ja kuntoilupaikka. Luonnonkauniit
maisemat, laavu sekä marjametsät kiinnostavat myös kuntoilijoiden lisäksi muita virkistyskäyttäjiä,
kuten marjastajia. Harju on myös tärkeä opetus-, tutkimus- ja ulkoilualue päiväkotilapsille ja
koululaisille.

2. Harjunmäen luonnon yleiskuvaus
Harjunmäki on edustavaa harjumetsää, jonka puusto on enimmäkseen valoisaa ja harvaa. Liitooravalle sopivaa haapoja kasvavaa ja kuusivaltaista metsää alueella on hyvin vähän; lähinnä
hautausmaan ja valtatien välissä. Hautausmaan läheisyydessä, alueen lounaiskulmassa kasvaa
nuorta mäntyvaltaista metsää, mutta suurimmassa osassa alueesta kasvaa vanhoja mäntyjä.
Hautausmaan pohjoispuolella ylispuusto on vanhaa mäntyä, mutta mäntyvaltainen alikasvos on
tiheää. Alikasvos harvenee pohjoisen suunnassa.
Kenttäkerroksen ravinteisuus vaihtelee ollen rehevimmillään mustikkatyypin kangasta, mutta
eteläosan rinteessä ja harjun päällä on laajalti puolukkatyypin kangasta. Paikoin esiintyy myös
pienialaisia poronjäkälikköjä.
Luonnonoloiltaan Harjunmäen edustavin osa on etelään viettävä vanhoja mäntyjä kasvava
harjurinne (kuva 1), jonka alaosassa on hyvin tiheä taimikko ja alikasvos. Rinteestä on löytynyt
uhanalaista (vaarantunut VU) ja rauhoitettua kangasvuokkoa (Pulsatilla vernalis) (Matti Kiltilä,
suull.). Rinteen alaosassa kasvaa paljon haitallista vieraslajia, isotuomipihlajaa (Amelanchier
spicata). Lahopuuta esiintyy eniten alueen kaakkoisosassa, mutta keskimäärin sitä on Harjunmäellä
niukasti. (Luontoselvitys Kotkansiipi)
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3. Metsänhoidon yleisperiaatteet
Varttuneet kuivahkot kankaat on Etelä-Suomessa erittäin uhanalaiseksi EN arvioitu luontotyyppi.
Vaikka Harjunmäellä on merkkejä hakkuista ja lahopuuta on niukasti, ovat metsät edustavia ja
monin paikoin myös varsin luonnontilaisia. Hakkuusuunnitelmassa puustoltaan varttuneet osat on
merkitty poimintahakkuukohteiksi, vaikka puusto on jo nykyisellään harvaa. Taajamametsien
hakkuissa tulisi huomioida virkistyskäytön lisäksi myös luonnon monimuotoisuus ja alueelle tulisi
jättää myös luonnontilaisia osia. Alueelle voitaisiin lisäksi luoda aktiivisesti lahopuuta esim.
vaurioittamalla puita hakkuun yhteydessä ja jättämällä kaadettuja puita maapuiksi kauempana
ulkoilureiteistä.
Etelään viettävässä rinteessä kasvava kangasvuokko hyötyy hakkuista ja kuntan rikkoutumisesta,
mutta rinteen yläosan harvan männikön lisäharventaminen ei ole tarpeellista. Rinteen alaosan
nuorta puustoa ja tiheää mäntytaimikkoa olisi syytä harventaa/ poistaa ja erityisesti isotuomipihlajan
poistaminen olisi tärkeää.
Alueelta ei löytynyt keväällä 2019 merkkejä liito-oravasta, eikä lajin esiintyminen alueella ole kovin
todennäköistä.
Uhanalaisesta ja rauhoitetusta kangasvuokosta ei tehty havaintoja, vaikka alueella on monin paikoin
sopivia kasvupaikkoja. Parhaiten lajille sopii eteläosan valoisa harjurinne. (Luontoselvitys
Kotkansiipi)

Kuva 2. Harjunmäen päällä on komeaa männikköä (kuvio 18), joka jätetään hakkuiden ulkopuolelle.
Rinteiden männikölle sen sijaan ehdotetaan harventamista.
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4. Metsänhoitotyöt

Kuva 3: Suunnitellut hakkuukohteet Harjunmäellä

Harjunmäen metsän hoidossa sovelletaan metsän jatkuvan kasvatuksen menetelmiä. Lähes koko
metsäalueella vanhan männikön alle on luontaisesti syntynyt taimikkoa. Parhaimpien taimikoiden
päältä poistetaan ylispuita kuvioilla 7 – 16. Taimettuneiden pienaukkojen välille tehtävien ajourien
varsilta poistetaan isoja mäntyjä taimiryhmien päältä kuviolla 1. Mäen päällä, kuviolla 3, laajan
taimikkoalueen reunoilta poistetaan ylispuumäntyjä ja keskellä olevat ylispuut jätetään
maisemapuiksi. Männyntaimille tehdään kasvutilaa harventamalla ja sekaan jätetään myös lehtipuuta,
missä se on mahdollista. Kuvion 4 nuorta männikköä sekä kuvion 6 varttunutta männikköä
harvennetaan. Frisbeegolf-radan alueella, kuviolla 24, nuorta männikköä harvennetaan osittain,
jättäen väylien varsille riittävästi suojapuita.

Metsänhoitotyöt noudattavat luontoselvityksen mukaista linjaa.
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Kuva 4. Rinteillä tehdään taimiryhmille kasvutilaa ja avataan näkemää kirkon tornille

Kuva 5: Suunnitellut metsänhoitotyöt Harjunmäellä

Hakkuualueella tehdään alikasvoksen ennakkoraivaus tarvittavilta kohdilta ennen hakkuuta.
Länsirinteen päällä kulkevalta polulta avataan näkymiä kirkon ja Lappalanjärven suuntaan.
Pienpuuston hoidossa harvennetaan polunvarsien taimikkoja ja samalla poistetaan paikoin alueelle
levinnyttä isotuomipihlajaa. Urheilukentän reunarinteiden pienpuustoa harvennetaan raivaussahalla ja
tehdään kasvutilaa muun muassa rinteessä kasvaville visakoivuille.
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Kuva 6. Ensiharvennus ja taimikoiden hoito takaavat nuorten metsien kasvun

5. Osallistuminen ja vuorovaikutus
Asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua alueen metsänhoitosuunnitteluun. Asukaskyselyn
(Harjunmäen metsänhoitokysely 12.4.–5.5.2019) kautta asukkaat pystyivät ottamaan kantaa
metsänhoitotöiden voimakkuuteen alueella ja antamaan vinkkejä alueen kehittämisestä. Kyselyssä
oli tilaisuus myös kertoa alueen arvokkaista kohteista tai historiasta sekä merkitä kuntopolun kohtia
ja ehdottaa puiden poistoa niiden reunoilta.
Kyselyyn saatiin noin 50 vastausta. Saatuja vastauksia hyödynnettiin metsänhoitosuunnitelman
laatimisessa.
Kyselystä tehty yhteenvetoraportti on kokonaisuudessaan tämän suunnitelman liitteenä.
Suunnitelman asukastilaisuus pidetiin Valkealan jäähallilla 12.9.2019. Tilaisuuteen osallistui 19
henkeä, joista 12 sen jälkeen pidetylle kävelylle. Tilaisuuden muistio on nähtävänä kaupungin
nettisivuilla.

6. Lähteet
Luonnon yleiskuvaus ja metsänhoidon yleisperiaatteet -tekstit: Harjunmäen hakkuusuunnitelmaan
liittyvä luontoselvitys 2019; Luontoselvitys Kotkansiipi. Luontokartoittaja (eat) Petri Parkko.

Asukaskyselyn yhteenvetoraportti: Anni Hulkkonen 2019
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Liite 1: Asukaskyselyn yhteenvetoraportti
Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsäalue
Harjunmäen metsänhoitokysely 2019
Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsäalue siirtyi Kouvolan kaupungin omistukseen vuonna
2018. Alue on asemakaavassa osoitettu maa- ja metsätalousalueeksi, jolla on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta. Valkealan Harjunmäen ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle laaditaan
ulkoilupainotteinen metsänhoitosuunnitelma, jolla huolehditaan metsän hoitamisesta pienimuotoisesti.
Asukkailla on ollut mahdollisuus osallistua metsänhoitosuunnitteluun. Asukaskyselyn (Harjunmäen
metsänhoitokysely 12.4.-5.5.2019) kautta asukkaat pystyivät ottamaan kantaa metsänhoitotöiden
voimakkuuteen alueella ja antamaan vinkkejä alueen kehittämisestä. Kyselyssä oli tilaisuus myös
kertoa alueen arvokkaista kohteista tai historiasta.
Hoitotoimenpiteiden tarkoituksena on kehittää Harjunmäen puustoa siten, että metsässä olisi eri
kehitysvaiheessa olevia ja eri ikäisiä puita, ja puuston tiheys olisi vaihtelevaa. Harvemmilla kohdin on
puuston mahdollista uudistua luontaisesti.
Harjunmäen metsäalueen puuston hoitamiseksi on esitetty seuraavia toimenpiteitä (kuva 1):
-

poimintahakkuu vanhassa männikössä: vihreä alue
pienaukkoja luontaisesti syntyneiden taimiryhmien ympärille: oranssi alue
ylispuiden poisto taimikossa: turkoosi alue
ensiharvennus nuoressa männikössä: pinkki alue

Kyselyyn saatiin noin 50 vastausta. Saatuja vastauksia hyödynnetään alueen metsänhoitosuunnitelman laatimisessa. Metsänhoitotyöt alkavat suunnitelman hyväksymisen jälkeen
loppukesästä 2019.

Kuva 1: Hoitokohteet Harjunmäellä: Kohde 1: Vanha männikkö (vihreä alue), kohde 2: Pienet
taimiryhmät (oranssi alue), kohde 3: Ylispuinen männyntaimikko (turkoosi alue), kohde 4: Nuori
männikkö (pinkki alue).
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1. Mielipiteet Harjunmäelle suunnitelluista metsänhoitotöistä
Kohde 1. Vanha männikkö (vihreä alue): Poimintahakkuu

Millä voimakkuudella poimintahakkuuta voi mielestäsi kohteessa tehdä?
ei yhtään

7%
28 %

17 %

20 % olemassa olevasta puustosta
30 % olemassa olevasta puustosta
40 % tai enemmän olemassa
olevasta puustosta

48 %

Vajaa kolmannes vastaajista ei halunnut puuston määrää vähennettäväksi lainkaan, mutta suurin
osa oli sitä mieltä, että poimintahakkuita voidaan kohteessa tehdä. Kaikista vastaajista lähes puolet
(48%) oli sitä mieltä, että puuston määrää voisi vähentää 20% nykypuustosta.
Kohde 2. Pienet taimiryhmät (oranssi alue): Pienaukot

Onko suunniteltujen pienaukkojen määrä mielestäsi:
Liian suuri. Pienaukkoja voisi olla 1-5 kpl.
Liian suuri. Pienaukkoja voisi olla 6-11 kpl.
Liian vähäinen. Pienaukkoja voisi olla enemmän kuin
12 kpl.
Sopiva

0%

10%

20%

30%

40%

50%

Reilusti yli puolet vastaajista (63%) oli sitä mieltä, että suunniteltujen pienaukkojen määrä (12 kpl)
on sopiva tai että niitä voisi olla enemmänkin. Neljännes vastaajista (24%) haluaisi alueelle selvästi
suunniteltua vähemmän pienaukkoja (1-5kpl).
Kohde 3. Ylispuinen männyntaimikko (turkoosi alue): Ylispuut

Ylispuiden poisto
kyllä

Poistetaanko ylispuita taimikon reunoilta?

ei
0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 %100 %

Ylispuiden poistoa taimikon reunoilta kannatti kaksi kolmasosaa vastaajista (64%).
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Kohde 4. Nuori männikkö (pinkki alue): Harvennus

Kuinka paljon puustosta voi ensiharvennuksessa mielestäsi poistaa?
ei yhtään
16 %

21 %

20 % olemassa olevasta puustosta
12 %

30 % olemassa olevasta puustosta
51 %

40 % tai enemmän olemassa olevasta
puustosta

Suurin osa vastaajista oli ensiharvennuksen kannalla. Noin puolet kaikista vastaajista kannatti
voimakkuudeltaan normaalia (30%) lievempää harvennusta eli 20% poistumaa. Voimakkaampaa
(30% poistuma tai enemmän) harvennusta kannatti yhteensä lähes kolmannes vastaajista (28%).
Viidesosa (21%) vastaajista ei halunnut ensiharvennusta tehtävän lainkaan.

2. Puiden poisto kuntopolun reunoilta
Asukkailla oli kyselyn yhteydessä mahdollisuus merkitä kuntopolun kohtia ja ehdottaa puiden
poistoa niiden reunoilta.
Kuvassa 2 näkyy vihertävällä viivalla asukkaiden levennettäväksi ehdotetut kuntopolut. Ehdotuksia
leventämiseen teki 20% kaikista kyselyyn vastanneista ja niitä tehtiin yhteensä 19 kohtaan (kaikki
yhteensä)
Leventämisen tarpeellisuutta
perusteltiin seuraavasti:







Leventäminen
mahdollistaa hiihtokilpailut
alueella ja turvalliset ladut
sekä perinteiselle että
luisteluhiihdolle.
Myös maastopyöräilylle
tulee tilaa
Hiihtolatupohja pitäisi
saada 12 metriä leväksi, ja
latu menisi molempiin
suuntiin.
Paaskosken suunnasta
tulee paljon hiihtäjiä.
Kuva 2. Levennettäväksi ehdotetut kohdat kuntopoluilla





Leventäminen loisi mahdollisuuden monipuoliseen käyttöön
Ylispuusto ladun päällä >> estää lumen satamisen ladulle ja lisää ladun roskaantumista
Kuntopolulla on hyvä olla auringon valolle otollisia pätkiä
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3. Virkistyskohteet
Asukkailla oli kyselyssä mahdollisuus merkitä kartasta tärkeitä virkistyskohteita ja kohteen virkistysarvot sekä
esittää ehdotuksia kohteen virkistysarvojen parantamiseksi.
Kuvassa 3 on esitetty asukkaiden täppäämät pisteet sekä rajaukset, joiden mukaan virkistyskohteille annetut
arvot (kuva 4) sekä niihin liittyvät kehitysehdotukset on ryhmitelty. Tehty rajaus noudattaa osittain hoitokohdealuerajausta (ks. kuva oikea alareuna sekä kuva 1).

Kuva 3. Asukkaiden merkitsemät virkistyskohteet kartalla

Virkistyskohteiden arvot alueittain ("ääniä", kpl)
Erityisen komea yksittäinen puu tai puuryhmä
Taukopaikka
Arvokas kasvi- tai eläinlaji
Luonnontilainen metsä
Rauhallinen, hiljainen paikka
Sopivan matkan päässä asuinpaikastani
Kaunis näkymä, esteettisyys
Viihtyisä metsä
0

5

10

15

20

Oranssilla rajattu alue

Vihreällä rajattu alue

Keltaisella rajattu alue

Koko aluetta koskevat

25

30

35

40

Sinisellä rajattu alue

Kuva 4. Asukkaiden virkistyskohteille antamat arvot ryhmiteltynä alueittain
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Virkistyskohteiden kehitysehdotusten yhteenveto
Oranssilla rajattu alue:






Näkymää voisi avata hieman
Tähän voisi suunnitella rappusia. On paljon käytetty kulkupaikka mäelle
Mahtava näkymä Lappalanjärvelle. Levähdyspenkki olisi hyvä
Upeat ja helppokulkuiset mustikkapaikat
Ei tehdä mitään, antaa metsän kehittyä rauhassa

Vihreällä rajattu alue:



Upeat ja helppokulkuiset mustikkapaikat
Ei tarvitse tehdä mitään

Sinisellä rajattu alue:







Taimikkoalueet voisi harventaa kasvuasentoon ja samalla tehdä niistä hoidetun näköiset.
Huolehditaan että pysyy siistinä roskista ja pidetään luonnontilassa muuten.
Polkujen näköalapaikoille levähdys penkkejä huonompi kuntoisille ja myös perheiden retkien
evästelypaikoiksi.
Lumitykityksen poistaminen supasta
Hyvä marjastus- ja sienestyspaikka
Ei tehdä mitään

Keltaisella rajattu alue:






Tulipaikkaa voisi kehittää viihtyisämmäksi
Laavu on yksityisen henkilön sinne hankkima ja ylläpitämä paikka, joka on tunnettu
siisteydestään ja viihtyisyydestään ja kovassa käytössä.
Talvikelkkailurata
Hyvät ja helppokulkuiset mustikkapaikat
Ei tehdä mitään

Koko aluetta koskevat:







Kaikki tehtävät metsänhoitotoimenpiteet on suoritettava erityistä varovaisuutta noudattaen
rikkomatta maaperää. Huolimatta talven hiihtoladusta hakkuut vain talviaikana, jolloin maa on
jäässä.
Harjunmäen alueella tulisi metsänhoitotöitä tehdä järkevän metsätalouden periaatteiden
mukaan ottaen huomioon alueen virkistyskäyttö (ulkoilu, marjastus, sienestys).
Alueella on tarpeen tehdä taimikonhoitotöitä (harvennus). Mikäli alueella tehdään
aukkohakkuita, alojen tulisi olla suhteellisen pienialaisia ja alla olevaa taimikkoa olisi
säästettävä, jolloin uudistuminen tapahtuu luontaisesti ja nopeasti. Uudistaminen maata
muokkaamalla ei sovi tärkeälle virkistysalueelle.
Metsässä kulkeva pururata ympäristöineen on pyrittävä säilyttämään nykyisellään metsään
koskematta

Paikasta kerrotut historiatiedot tai tarinat




Valkealan kartanon edelliset omistajat suojelivat aluetta, pitivät sitä marjapaikkana, Komea
puusto oli myös heille rakas. Mopoilijoille oli ehdoton kielto. Toivottavasti säilyy entisessä
käytössä. Kaunis ja viihtyisä paikka. Toivottavasti puustoa ei hakata, se pilaisi alueen.
Edellisten hakkuiden jäljiltä katosivat kangasvuokot, valitettavasti.
Kustaa III -sodassa venäläiset sotajoukot pitivät Harjunmäkeä asemapaikkanaan.
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4. Miten Harjunmäkeä pitäisi mielestäsi kehittää kaikille avoimena liikunta-, ulkoilu- ja
virkistyspaikkana?
75% vastanneista teki ehdotuksia tai kommentoi Harjunmäen alueen yleisestä kehittämistä liikunta-,
ulkoilu- sekä virkistyspaikkana.
Vastaukset ryhmiteltiin aihepiireittäin käsittelyn helpottamiseksi.

Kuva 5. Harjunmäen alueen kehitysehdotusten jakautuminen aihepiireittäin
Yhteenveto kehitysehdotuksista
Virkistyskäyttö: Liikunta/Frisbee golf:



Frisbee-golfalueelta haluttiin poistettavan puustoa harrastajien toiveiden perusteella.
Frisbeekäyttäjille toivottiin omia reittejä, jotta lenkkeilijät saisivat vapaasti käyttää pururataa
eikä tarvitsisi väistellä frisbee heittoja

Virkistyskäyttö: Liikunta/Hiihto:





”Yritetään kehittää aluetta meille kaikille sopivaksi eikä vain yhden urheilulajin keskukseksi”.
Osa vastaajista koki, että alue on nyt painottunut kovasti hiihtämiseen sekä frisbeegolfiin ja
toivoi, että latupohjia ei levennettäisi enempää, sillä ulkoilijat ja marjastajat ovat jo ahdingossa
ja loppu harjusta haluttaisi jätettävän luonnontilaiseksi heille.
Hiihtomaa/tekolatuun liittyviä kommentteja:
o Hiihtomaa eli tekolatu tulisi suunnata sivumpaan eli lähtemään Paaskosken majan
suuntaan. Näin saataisiin pitkälle syksyyn ja aiemmin keväisin lenkkipolut ja frisbeegolf
paikat paremmin muidenkin kuin hiihtäjien käyttöön.
o Lumetetut ladut eivät saisi liikaa rajoittaa kuntopolkujen käyttöä lenkkeilyyn
luonnollisesti lumettomana aikana. Lumetetun latupohjan sulaminen kestää keväällä
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kauan estäen alueen virkistys- ja lenkkeilykäyttöä ja tietysti myös syksyllä polut ovat
poissa lenkkeilykäytöstä.
o Komea suppo urheilukeskuksen Harjunmäen reunassa on kaivettu lumentekoa varten!
Säilytetään Harjunmäki luonnonmukaisena, niin se palvelee meitä kaikkia ryhmiä.
Hiihtolatu yleensä: pururadat joko kohdasta 6m leveäksi. Mahdollistaa myös
maastojuoksukilpailut SM tasolla.
Hiihtolatu pois kentältä kaivamalla etelärinteelle hylly (6m) ladulle.

Virkistyskäyttö: Ulkoilu, muu liikunta:




Asukkailla oli useita ehdotuksia alueen ulkoilu- ja muun liikuntakäytön osalta. Toivottiin muun
muassa valaistusta aukioille, levähdyspenkkejä, nuotiopaikkaa, laavua, taukopaikkaa sekä
talvipolkuja hiihtoreittien täydennykseksi.
Lisäksi toivottiin:
o lapsille ja lapsiperheille pieniä lenkkimahdollisuuksia, pulkkamäkeä
o toiset portaat porrasjuoksutreeniin, pulkkamäen levennys
o kesäpainonnostolavaa kentän yhteyteen
o extreem rataa vaativille kuntoilijoille (esteitä, kiipeilyä, juoksua, mäkijuoksua erilaisilla
välineillä)
o kuntoilupaikkaa
o jalkapallon keinonurmikentän uusintaa ja päälle halli  talviliikuntaan uusia
mahdollisuuksia.
o hiihtopohjista kesäajaksi ns. läskipyörille kuntoilurata/pyöräilyrata vaativiin
maastonkohtiin
o lisää roikkumiseen tarkoitettuja laitteita kuntopolun varrelle.
o koiratarhaa

Virkistyskäyttö: Luonnon havainnointi sekä marjastus:


Luonnonmukaisuuden säilyttämistä toivottiin ja myös alueen rauhoittamista kokonaan
hakkuilta:
o Alue on säilytettävä luonnonmukaisena, siellä on mahtavat marjamaat, kivat
luontopolut, linnusto, kangasvuokkojakin!
o Kirkonkylän ainoa lähimetsä. Virkistysarvot paljon suuremmat kuin millään rakennetulla
ympäristöllä.
o Jättäisittekö hakkuut tekemättä ja muistaisitte metsän meille kuntalaisille tarjoamat
virkistysarvot. Hakkuut hävittäisivät kaiken hyvän. Metsää voi tarvittaessa siivota
roskista, pururadalle voi lisätä purua ja ladut tehdä, mutta muuten parasta on, ettei
metsälle tehdä mitään.
o Harjunmäellä on viihtynyt niin puolukka kuin mustikkakin. Puustoa harvennettaessa
tämä on huomioitava.
o Harju on korvaamaton marjametsänä niille, jotka eivät jaksa lähteä kauas.

Virkistyskäyttö: Opetus- ja kasvatustoiminta


Päiväkodit käyttävät metsää eri tarkoituksiin  pienaukioita siis lisää muutama, jossa esim.
kiviryhmiä tai muita hyppelypaikkoja, istumapaikkoja, kiipeilypaikkoja

Virkistyskäyttö: Muu/yleinen


Useissa palautteissa tuli esille huoli alueen monipuolisten virkistyskäyttömahdollisuuksien
jääminen muutaman lajin varjoon sekä luontoarvojen heikentymisestä käyttäjien määrän ja
käytön monipuolistumisen vuoksi.
o Liikunnalliset tarpeet kasvavat liikaa alueen kokoon ja maastotyyppiin suhteutettuna.
o Kaiken ikäiselle väellä tulisi löytyä tekemistä
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Nykyinen on hyvä.
Kaikki kehitys liikunnan ja virkistymisen ehdoilla huomioiden kaikki ihmisen
mahdollisimman tasapuolisesti. Hieno alue.
Valaistuksesta:
o Syyspimeillä ennen lumen tuloa pimeiden lamppujen osuus on ollut turhan suuri
etenkin, kun niitä on ollut peräkkäin kuntopolun eteläkärjessä, jonne muualta ei valoa
loista. Olisi hyvä, jos valoista pidettäisiin parempaa huolta muulloinkin kuin
hiihtokautena.

Puusto:



Osa vastaajista oli sitä mieltä, että esitettyjen toimenpiteiden jälkeen mäki on riittävän
kehittynyt esitettyihin toimintoihin ja luontoarvot säilyvät.
Haluttiin myös sallia alueella jatkossa kasvatusmetsien tarvitsemat normaalit toimenpiteet
joissakin pienemmissä kohteissa, mikä voisi auttaa ihmisiä näkemään ja seuraamaan kuinka
luonto muuttaa muotoaan, eli ei puunkaataminen ole maailman loppu.

Maisema:



Näkötornia alueelle toivottiin muutamassa ehdotuksessa.
Lisäksi nostettiin esille, että metsänkäsittelyä alueella tulee välttää, sillä suuri osa alueesta on
mäntyvaltaista kangasmetsää, jossa puusto kehittyy luontaisesti harvaksi ja ympäristöään
ylempänä olevana Harjunmäen metsänkäsittelyllä on laajalle ulottuvia maisemallisia
vaikutuksia.

Eliöt ja elinympäristöt:




Oli kirjattu useita kommentteja kangasvuokkoesiintymistä sekä huolesta niiden säilymisestä,
jos alueella tehdään hoitotoimenpiteitä. Lisäksi toivottiin alueen luontotietojen
ajantasaistamista ja muun muassa edellä mainitun lajin esiintymispaikkojen selvittämistä.
Lisäksi toivottiin alueen säilyttämistä luonnonmukaisena sekä luonnon monimuotoisuuden
turvaamista.

Kouvolan kaupunki
Asuminen ja ympäristö

PL 32 (Valtakatu 33)
45701 Kuusankoski

Puhelin 020 615 11
Faksi 020 615 3423

www.kouvola.fi
Y-tunnus 0161075-9
etunimi.sukunimi@kouvola.fi

17 (17)

Liite 2: Asukastilaisuuden muistio
Päivämäärä 12.9.2019 klo 17.00-19.00
Paikka: Valkealan urheilukentän huoltorakennus ja Harjunmäen maasto
Järjestäjä: Kouvolan kaupunki, maaomaisuus ja paikkatieto
Osallistujamäärä: 19, joista 4 järjestäjää

Muistiinpanot
Sanna Laukkanen avasi tilaisuuden toivottaen osallistujat tervetulleiksi. Käytiin läpi lyhyt
esittelykierros.
Kirsi Hokkanen esitteli keväällä pidetyn asukaskyselyn tuloksia, metsänhoitosuunnitelman sisältöä ja
kertoi suunnitelman hyväksymis -ja toteuttamisaikataulusta.
Kysymyksiä ja keskustelua käytiin seuraavista asioista:
-

Onko parempi puhua puuston poistamisesta vai jäävän puuston määrästä?
Normaalit metsänhoidolliset toimenpiteet tehtävä, koska muuten ei ole metsää enää seuraaville
sukupolville
Lahopuun ja risujen poistoa tehty omatoimisestikin alueen aktiivikäyttäjien toimesta ja hyödynnetty
ainesta mm. kelopenkkeihin ulkoilureitin varrella. Metsä on siisti.
Frisbeegolfradan luona riukuista puustoa, harvennettavaa mutta metsänhoidollisesti. Varsinaisesti
pelaajien tarvetta varten ei tarvitse hoitaa.
Jyrkät rinteet esim. VT15 ja hautausmaan vieressä arkoja paikkoja, joita vesisateet kuluttavat, joten
metsänhoitotöitä tehtävä varovasti
Ei pienaukkoja VT15 rinteeseen
Alueen ulkoilijat ovat kiinnostuneita talkoilemaan metsänhoitotöistä syntyneitä harvennus- ja
raivausjätteitä kasalle. Talkoisiin osallistuvat Valkealan Kajo, Valkeala Ladun ja Valkealan
kyläyhdistyksen väkeä. Kaupunki kustantaa makkarat.

Esittelyjakson ja keskustelujen jälkeen jalkauduttiin metsäkävelylle klo 18 12 henkilön voimin.
Kävelyllä tutustuttiin suunnitelmassa esitettyihin kohtiin.

Muistion kirjasi: Sanna Laukkanen
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