
Aloite  METSO-suojelun  selvittämisestä  Vaasan  metsäsuunnitelman
laadinnan yhteydessä 

Vaasan  metsäsuunnitelmaa  2020-2030  laaditaan  paraikaa.  Allekirjoittaneet  järjestöt
esittävät,  että  kaupunki  selvittää  luontoarvoiltaan  tärkeiden  metsien  METSO-suojelua
metsäsuunnitelman laatimisen yhteydessä. 

Kaupungilla on mahdollisuus saada Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelmasta
(METSO)  rahoitusta  metsiensuojeluun.  Vaihtoehtoina  on  tällöin  yksityisen  suojelualueen
perustaminen  tai  myynti  valtiolle.  Suojelukorvauksen  määrään  vaikuttaa  suojelukeino,  kohteen
metsätaloudellinen arvo ja kaavamerkintä ja -määräykset (metsätalouden rajoitukset).  
 
Vaasan kaupunki omistaa noin 4 200 hehtaaria metsää. Tällä hetkellä kaupungin metsistä arviolta
noin 10 % on luokiteltu suojelu- tai arvometsiksi. Tunnistettujen arvometsien lisäksi kaupungilla on
muitakin luontoarvoja omaavia metsiä, jotka soveltuvat METSO-ohjelmaan. Vaasan ympäristöseura
on esimerkiksi jättänyt kaupungille syksyllä 2019 arvometsäesityksen, joka sisältää 750 hehtaaria
METSO-ohjelman  kriteereja  täyttäviä  metsikköalueita  kaupungin  mailla.  Kyrön  Seudun
Luonnonsuojeluyhdistys on puolestaan  jättänyt kaupungille hoito- ja suojeluesityksen Vähänkyrön
alueen metsistä. Siinä  noin 70 hehtaaria esitetään suojeluun. 

Kuva:  Kärmeskallion  alue  Vähässäkyrössä  kuuluu  järjestöjen  arvometsäesityksiin.  Alueen
vanhapuustoiset  kallio-  ja  kangasmetsät  täyttävät  selvästi  METSO-ohjelman  luonnontieteelliset
valintakriteerit.



Järjestöjen paikallistamien arvometsien joukossa on myös kaupungin retkeilyalueilla, saaristossa ja
yleiskaavojen ulkopuolella sijaitsevia kohteita, joihin ei kohdistu tällä hetkellä kaavoituspainetta.
METSO-suojeluun erityisen hyvin soveltuvia kohteita voidaan esimerkiksi hakea näiden kohteiden
joukosta.

Luonnonsuojelulain 6 §:n mukaan kunnilla on erityinen vastuu luonnonsuojelusta ("Kunnan tulee
edistää  luonnon-  ja  maisemansuojelua  alueellaan").  Vaasan  kaupungin  tulee  erityisesti  kantaa
huolta  Vähänkyrön  alueen  luonnonsuojelun  edistämisestä,  sillä  Vähänkyrön  pinta-alasta  on
suojeltu  vain  noin  0,4  %.  Kaupungilla  on  mahdollisuus  tuplata  tämä osuus  suojelemalla  omat
arvokohteet.  Kohteiden valinnassa on hyvä konsultoida Vähänkyrön aluehallintoa.  Myös Vaasan
muiden osien metsäistä suojeluverkostoa tulee vahvistaa.

Kaupunki  on  kaupunkistrategiassaan  (Vaasan  kaupungin  strategia  2020-2021)  sitoutunut
ylläpitämään  ja  kasvattamaan  hiilinieluja.  Muun  muassa  Turun  metsäsuunnitelman  2019-2029
yhteydessä on laskettu, että metsien hiilinielua voi kasvattaa pitämällä hakkuumäärät maltillisina.
METSO-suojelu tarjoaa taloudellisen kannusteen pitää metsiä poissa hakkuiden piiristä ja tukee
näin kaupunkistrategian kirjauksen toteutumista. Myös luonnon monimuotoisuus ja virkistyskäyttö
hyötyvät METSO-suojelusta. 

Toivomme  kaupungin  ryhtyvän  aktiivisesti  selvittämään  METSO-suojelun  mahdollisuuksia  ja
suojeluun sopivia kohteita. Tarjoamme tähän työhön myös omaa järjestöosaamistamme. 

Lisätietoja:

METSO-ohjelman suojelukeinot ja korvaukset kunnille: 
https://metsonpolku.fi/fi-FI/Metsanomistajalle/Kuntien_ja_seurakuntien_METSO

Vaasan metsäsuunnitelman 2020-2030 arvometsäesitys (22.8.2019):
www.sll.fi/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030

Vaasan  kaupungin  metsäsuunnitelma  –  Kyrön  Seudun  Luonnonsuojeluyhdistys  ry:n  hoitoesitys
Vähänkyrön alueen metsistä (10.8.2019): 
www.sll.fi/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030

Turun metsäsuunnitelma 2019-2029: 
https://www.turku.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto/luonto/turun-kaupungin-
metsasuunnitelma-2019-2029

Aloitteen yhteyshenkilöt: 

Pentti Kananoja, 06 456 1106, pentti.kananoja@elisanet.fi
Asseri Laitinen, 044 5664290, asseri.laitinen@gmail.com
Anne Paadar, 050 3514551, anne.paadar@gmail.com
Matti Kyröläinen, 044 2427973, matti.kyrolainen@netikka.fi
Birthe Weijola, 050 3239037, birthe.weijola@gmail.com
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Vaasassa 25.1.2021

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys r.y.

Pekka Niemi-Nikkola, puheenjohtaja Pentti Kananoja, sihteeri

Luonto-Liitto Pohjanmaa r.y.

Asseri Laitinen, puheenjohtaja

Merenkurkun Lintutieteellinen Yhdistys r.y.

Anne Paadar, puheenjohtaja

Ostrobothnia Australis r.f.

Anette Bäck, ordförande

Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjanmaan piiri r.y.

Hannu Saari, puheenjohtaja Teemu Tuovinen, aluesihteeri

Vaasan Sieniyhdistys r.y.

Matti Kyröläinen, puheenjohtaja Eija Koski, varapuheenjohtaja

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening r.y.

Matti Tuomaala, puheenjohtaja Lasse Villanen, sihteeri

Jakelu: 
 
Vaasan kaupungin tekninen toimi: Teknisen toimen johtaja Markku Järvelä
Vaasan kaupungin kiinteistötoimi: Kaupunkigeodeetti Osmo Ovaska 
Vaasan kaupungin kuntatekniikka: Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi 
Vaasan kaupungin kaavoitus: Kaavoitusjohtaja Päivi Korkealaakso, Ympäristöinsinööri Jan Nyman
Vaasan kaupungin viheralueyksikkö: Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki, Viheralueinsinööri Johan
Holmfors
Vaasan kaupungin ympäristötoimi: Ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin
Vaasan kaupungin Vähänkyrön aluehallinto: Aluepalvelupäällikkö Suvi Aho



Tiedoksi:

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus: Ylitarkastaja Vesa-Pekka Simula


