
Vetoomus laadukkaan vuorovaikutuksen ja luonto- ja virkistysarvojen 
huomioimiseksi Vaasan kaupungin metsäsuunnitelmassa 2020-2030  

Vaasan metsäsuunnitelmaluonnos 2020-2030 on tulossa nähtäville loppuvuonna. Me 
allekirjoittaneet järjestöt vetoamme Vaasan kaupunkiin, jotta se valmistelisi laadukkaan 
vuorovaikutusprosessin metsäsuunnitelmaluonnoksesta. 

• Luonnos tulee asettaa nähtäville sähköisessä muodossa netissä, mielellään niin että sitä voi
kommentoida kuvioittain nettipalvelun kautta. Luonnoksen asettaminen nähtäville vain 
paperiversiona ei riittävästi takaa kaupunkilaisten osallistumismahdollisuuksia, varsinkaan 
korona-aikana.  

• Metsäsuunnitelmaluonnoksen nähtävilläoloajan tulee olla riittävän pitkä. Kohtuullinen 
nähtävilläoloaika tämän kokoluokan suunnitelmalle on vähintään puolitoista kuukautta.

• Metsäsuunnitelman nähtävilläolosta tulee tiedottaa näkyvästi myös kaupungin nettisivuilla.
Tällä hetkellä nettisivuilta ei löydy mitään tietoa metsäsuunnitelman uusimisesta. 

• Kaupunginosayhdistysten sekä luonnonsuojelu- ja ulkoilujärjestöjen näkemyksiä tulee koota
myös lausuntopyyntömenettelyn kautta. 

• Laadukkaaseen vuorovaikutukseen kuuluu vastinekäytäntö sekä se, että luonnoksiin ollaan 
valmiita tekemään muutoksia, mikäli näitä riittävän hyvillä perusteilla esitetään. 

• Vuorovaikutusprosessin läpinäkyvyyteen ja dokumentointiin tulee kiinnittää huomiota. 
Tiedotus- ja osallistamiskokouksista sekä kirjallisesti jätetyistä lausunnoista ja 
muistutuksista tulee koota julkinen vuorovaikutusraportti.

• Jos laadukasta vuorovaikutusprosessia ei pystytä järjestämään koronarajoituksien takia, 
prosessia tulee lykätä kunnes se on taas mahdollista.  

Vetoamme kaupunkiin myös, jotta se painottaisi metsäsuunnitelmassa luonnon 
monimuotoisuuden suojelua, metsien virkistyskäyttöä sekä metsien hiilinielujen ja -varastojen 
vahvistamista. Virkistykselle tai luonnon monimuotoisuudelle arvokkaille alueille ei tule esittää 
muita kuin turvallisuuden kannalta välttämättömiä hakkuita.

Muistutamme järjestöjen vuonna 2017 jätetystä suojeluesityksestä, Vaasan ympäristöseuran 
vuonna 2019 jättämästä arvometsäesityksestä sekä Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistyksen 
vuonna 2019 jättämästä hoitoesityksestä koskien Vähäkyrön alueen metsiä.

Lisätietoja: 

Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi (7.3.2017): 
www.sll.fi/vaasa/Metsiensuojeluesitys

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 
Vähäkyrön alueen metsistä (10.8.2019):
www.sll.fi/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030
 
Aloite vuorovaikutuksen järjestämisestä ja luonto- ja virkistysarvojen huomioinnista Vaasan 

http://www.sll.fi/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030
http://www.sll.fi/vaasa/Metsiensuojeluesitys
http://www.sll.fi/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030


kaupungin metsäsuunnitelman laadinnasta (5.3.2019): 
www.sll.fi/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030 

Haluamme tuoda Suomen onnellisemmaksi tähtäävän kaupungin tietoisuuteen Luken 
väitöskirjatutkijan Jenni Simkinin tutkimustulokset, jonka mukaan ihminen elpyy parhaiten yli 100-
vuotiaassa metsässä:  
https://www.luke.fi/blogi/metsalla-on-valia-ihminen-elpyy-eri-tavalla-erilaisissa-metsissa/?
fbclid=IwAR0X7NKDWSr-hBzy0CNzX2L-5M0wGnjl7rLhWdcw4prxqdhZ_YoLOtjLayI

Vetoomuksen yhteyshenkilöt:

Pentti Kananoja, 06 456 1106, pentti.kananoja@elisanet.fi
Asseri Laitinen, 044 5664290, asseri.laitinen@gmail.com
Anne Paadar, 050 3514551, anne.paadar@gma il.com
Birthe Weijola, 050 3239037, birthe.weijola@gmail.com

Vaasassa  19.10.2020

Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ry

Pekka Niemi-Nikkola, puheenjohtaja Pentti Kananoja, sihteeri

Luonto-Liitto Pohjanmaa ry

Asseri Laitinen, puheenjohtaja

Merenkurkun lintutieteellinen yhdistys ry

Anne Paadar, puheenjohtaja

Vaasan ympäristöseura – Vasa miljöförening ry

Matti Tuomaala, puheenjohtaja Lasse Villanen, sihteeri

Jakelu: 

Vaasan kaupungin tekninen toimi: Teknisen toimen johtaja Markku Järvelä

Vaasan kaupungin kuntatekniikka: Kuntatekniikan johtaja Jukka Talvi

Vaasan kaupungin kiinteistötoimi: Tulosalueen johtaja Osmo Ovaska
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Vaasan kaupungin viheralueyksikkö: Viheraluepäällikkö Timo Jousmäki, Viheralueinsinööri Johan
Holmfors

Vaasan kaupungin ympäristötoimi: Ympäristötoimen johtaja Christer Hangelin

Vaasan kaupungin kaavoitus: Ympäristösinsinööri Jan Nyman, Viheraluesuunnittelija Hanna 
Vallinmäki

Vaasan teknisen lautakunnan jäsenet


