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Luonnon monimuotoisuus uhattuna
 YK:n luontopaneelin tuoreen raportin mukaan 

sukupuutto uhkaa jopa miljoonaa lajia. Luonnon 
köyhtyminen uhkaa jo ihmiskunnan olemassaoloa. 
Tarvitaan systeemitason muutoksia ja lisää 
suojelualueita - nopeasti.

 Luonto köyhtyy myös Suomessa. Kolmasosa kaikista 
uhanalaisista lajeista ovat metsälajeja. Suurin 
uhkatekijä niillä on metsätalous. 



  

Luonnon monimuotoisuus uhattuna

 Suomi on sitoutunut pysäyttämään luonnon 
monimuotoisuuden köyhtymistä vuoteen 2020 
mennessä. Nykyiset toimet eivät riitä tavoitteen 
saavuttamiseen.

 Kaupungit voivat suurina maanomistajina ja 
kaavoitusmonopolinsa kautta tehdä paljon. Kunnilla ja 
kaupungeilla on luonnonsuojelulain mukaan erityinen 
vastuu luonnonsuojelusta.    



  

Luontomyönteisiä päätöksiä arvostetaan 
(kuva Päivä Hovioikeudenmetsässä -tapahtumasta 2018) 



  

Metsät hiilivarastoina ja -nieluina

 llmastonmuutoksen pysäyttäminen 1,5 asteeseen vaatii 
hiilinielujen vahvistamista. Metsissä tämä voi tarkoittaa  
esimerkiksi kiertoajan pidentämistä. (Metsähallitus 
2018)

 Vanhat metsät ovat varastoineet hiiltä sekä puuston 
että maaperään. Hakkuiden yhteydessä hiili vapautuu 
ilmakehään.   

 Vaasa on sitoutunut olemaan hiilineutraali vuoteen 
2035 mennessä. Kaupungin metsien hiilinielun 
kasvattaminen voisi olla edullinen keino päästä 
lähemmäksi tavoitetta.     



  

Monimuotoisilla ja viihtyisillä 
kaupunkimetsillä on merkitystä myös:  

 Luonnon virkistyskäytölle ja liikunnalle   

 Kansanterveydelle

 Ympäristökasvatukselle

 Paikkakunnan vetovoimalle

     Hulevesille ja vesistöille

 Luontomatkailulle



  



  



  

Metsäsuunnitelman päämäärät

 Esitämme, että metsäsuunnitelma laaditaan luonnon 
monimuotoisuuden, virkistyskäytön ja 
ilmastonmuutoksen torjumisen ehdoilla. Tämä tulee 
kirjata selvästi metsäsuunnitelman päämäriin. 

 Metsänhoidon tuottotavoitteesta tulee luopua. Näin on 
tapahtunut mm. Helsingin, Espoon ja Vantaan 
metsissä.

 Tavoitteena hallittu hoitamattomuus pääosassa 
Vaasan kaupungin metsissä. 



  

Esimerkkinä Kirkkonummen kunnan 
metsästrategian päämäärät (2005): 

”Kunnan omistamat metsät antavat asukkaille virkistystä, 
luontoelämyksiä ja liikuntamahdollisuuksia.

Kunnan omistamat metsät turvaavat luonnon 
monimuotoisuuden säilymistä kunnassa. 

Kunnan omistamista metsistä saadaan puutavaraa edellä 
olevien päämäärien asettamissa rajoissa.” 



  

Mitä suunnitelmassa tulee huomioida?

 Nykyiset luontokohteet ja lajikohteet sekä 
sellaisiksi kehittyvät kohteet (METSO l, ll ja lll-
luokan kohteet).

 Kaavojen luo- ja MY-alueet.
 SL-alueiden lähialueet. 
 Ekologiset yhteydet. 
 Koulujen ja päiväkotien lähimetsät. 
    Vanhat ja varttuneet metsät hiilivarastoina.



  

Miten huomioida?

 Arvokkaiksi määritetyille alueille ei esitetä 
hakkuita.

 Arvokkaat alueet tai kuviot osoitetaan 
arvometsä -hoitoluokalla. Tehdään selkeä 
ohjeistus kriteereistä. 

 Ekologiset yhteydet kehitetään puustoisina ja 
suojaisina.

 Koulujen ja päiväkotien lähimetsät hoidetaan 
luonnonmukaisina. 

 Valmennusmetsä -hoitoluokkaa käytetään vain 
asemakaavoitetuilla alueilla



  

Vuoden 2017 suojeluesityksen kohteet



  

Muut arvokkaat luontokohteet?

 Kaikki kaupungin luontotiedot sekä 
Hertta-tietokannan tiedot suunnittelijan 
käyttöön.

 METSO-ohjelman luonnontieteelliset 
valintaperusteet käyttöön. 

 Luonto- ja ympäristöyhdistyksillä on tietoa 
muista arvokkaista luontokohteista, jota 
tulemme toimittamaan kaupungille 
alkukesän mittaan. 



  

METSO-arvoja 1: Luonnontilaisen 
kaltainen puusto



  

METSO-arvoja 2: Lahopuu 



  

Keskeisiä arvoja 3: Piensuot



  

 METSO-arvoja 4: Lehtoisuus, korpisuus



  

METSO-arvoja 5: Maankohoamisrannikon 
kehityssarjat



  

Vuorovaikutus

 Luontojärjestöille mahdollisuus osallistua projektiryhmän 
kokouksiin.

 Ennakkotietoa suunnitelman aikataulusta. 

 Nähtävilläoloaika riittävän pitkä (vähintään 1,5 kk).

 Nähtävilläolosta tulee tiedottaa hyvin. 

 Luonnokseen pitää voida tehdä muutoksia, jos ne ovat 
perusteltuja.

 Asiallisiin kommentteihin asianmukainen vastine.

 Toivomme avoimuutta ja yhteistyötä. 
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