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Mielipide Gerbyn rinteen asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

Vaasan ympäristöseura on tutustunut nähtävillä olevaan aineistoon ja tehnyt kaava-alueella oman 
maastokatselmuksen, joiden pohjalta kommentoimme kaavahanketta seuraavasti.

Mielipiteessä on hyödynnetty luontotyyppi- ja lajitiedon osalta seuran varapuheenjohtaja Birthe 
Weijolan sekä kääpäasiantuntija Keijo Savolan alueelle 1.10.2022 tekemän maastokäynnin laji- ja 
luontotyyppihavaintoja.

Yleistä kaava-alueesta

Kaava-alue on keskeinen osa  Storberget-Mäntymaan (niin sanotun Gerbyn keskuspuiston) 
luontovirkistysaluetta. Tämä laaja noin 100 ha alue on Gerby-Isolahden alueen merkittävin 
metsäinen viheralue ja sen arvot ovat erittäin merkittävät niin virkistysalueena kuin 
metsäluontoarvojen pidempiaikaisen säilymisen kannalta. 

Kaava-alue on selkeä osa kyseistä Storberget-Mäntymaan viheraluetta. Kohteen mittava ja 
monipuolinen virkistyskäyttö näkyy hyvin kaava-alueella niin ulkoilijoiden runsautena, kattavana  
metsäpolkuverkostona sekä oleskelu- ja leikkipaikkana suositun kallioalueen voimakkaana 
kulumisena. Lisäarvoa alueelle tuo sen kyljessä sijaitseva päiväkoti (Gerby daghem), joka käyttää 
metsiä aktiivisesti omassa toiminnassaan. Lähellä sijaitsevat myös Länsimetsän koulu ja päiväkoti. 

Kaava-alue on edustava esimerkki sellaisesta hyvin ekologiseen verkostoon kytkeytyneestä 
metsäisestä  luonnon ydinalueesta, jollaisten arvo on koko ajan kasvanut rakentamisen levitessä ja 
pirstoessa aikaisempia yhtenäisiä alueita.

Kaava-alueen läpi kulkee Gerbyn keskuspuiston päävirkistysreitti, joka toimii talvisin hiihtolatuna. 
Tämä virkistysreitti on Isolahden suunnalta tulevien ”sisääntulo” virkistysalueeseen. Jos kaava 
toteutuu, matka yhtenäiselle metsäalueelle Isolahden suunnalta pitenee noin 300 metriä. Tämä ei 
ole kohtuullista, kun Isolahden itälaidalta on jo nyt noin 800 metriä lähimmälle isommalle (yli 20 
hehtaarin) virkistysalueelle. 

Kaavan lähtötietoja

Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmassa yhteydessä ei asetetty nähtäville alueella tehty 
luontoselvitys, joka mainitaan suunnitelmassa. Mielestämme tämä selvitys olisi itsestäänselvästi 



pitänyt kuulua nähtävillä olevaan aineistoon. 

Kaava-alueen metsistä ja niiden arvosta luontotyyppisuojelun ja METSO-ohjelman 
suojelutavoitteiden kannalta

Kaava-alue sisältää luonteeltaan monipuolisia varttuneita ja vanhapuustoisia kangas- ja 
kalliometsiä sekä pienialaisen korven. Kaava-alueen kaakkoisosassa on lehtomaisia sekametsiä, 
jotka vaihettuvat varttuneiden sekametsien kautta kallioalueen ja sen lähialueen vanhapuustoisiin 
mäntyvaltaisiin metsiin. 

Alueen metsistä luontoarvojen kannalta erityisen merkittävä on kallioalueen ja sen ympäristön 
vanhojen kangasmetsien muodostama, noin 9,3 ha kokonaisuus (liite 1, kuvankaappaus Vaasan 
metsäsuunnitelmaluonnoksen 2020-2030 ikäluokkakartasta). Tästä metsästä runsas kolmannes 
sijaitsee kaava-alueella ja loput sen luoteispuolella. Vanhapuustoiset metsiköt jatkuvat myös 
liitteen rajauksen luoteispuolelle, mutta niiden luonnontilan asteesta ei ole tuoretta maastotietoa
Valtaosa arvokkaaksi todetusta vanhan metsän alueesta edustaa valtapuuston iän ja luonnontilan 
perusteella valtakunnallisessa luontotyyppien uhanalaisarvioinnissa (Suomen ympäristökeskus 
2018) erittäin uhanalaisiksi arvioituja varttuneita kuivahkoja kankaita. Rehevin osa vanhan puuston
luonnehtiman alueen metsistä edustaa puolestaan vaarantuneeksi luokiteltua luontotyyppiä 
varttuneet tuoreet kankaat. Metsissä lahoaa näkyvästi eri-ikäistä kuusi- ja mäntylahopuuta. Edellä 
mainituista metsistä valtaosa täyttää myös EU:n luontodirektiivissä erityisen tärkeiksi määritellyt 
boreaalisen luonnonmetsän kriteerit.

Kallioalueen niukkapuustoisin, varsinaisten kalliomaiden vallitsema osa on puuston luonnontilan 
asteen perusteella Etelä-Suomessa silmälläpidettäväksi luokiteltua luontotyyppiä kalliometsät. 
Kalliometsän laatua luontotyyppinä heikentää jonkin verran maapohjan voimakas kuluminen, jota 
toisaalta kompensoi puuston luonnontila ja lahopuun näkyvä esiintyminen. Hieman kaava-alueesta
luoteeseen sijaitsee myös hyvin säilynyt metsäkortekorpi, joka on luontotyyppinä luokiteltu erittäin
uhanalaiseksi.

Edellä mainitulla vanhan puuston luonnehtimalla alueella on selkeää suojeluarvoa myös METSO-
ohjelman (Etelä-Suomen metsäluonnon suojeluohjelma) suojelutavoitteiden kannalta. Kohteen 
metsät edustavat ohjelman luonnontieteellisissä valintaperusteissa (Syrjänen ym 2016) arvokkaiksi 
todettuja edustavuusluokkien II ja (lahopuustoisimmilta osin) l kangas- ja kalliometsiä. 

Vanhapuustoisten metsien kaakkoispuolella (kaava-alueen etelä- ja itäreuna) on puustoltaan 
hieman nuorempia sekapuustoisia sekä mäntyvaltaisia lehtomaisia ja tuoreita kankaita. Nämä 
metsät eivät ole luontolaadultaan yhtä arvokkaita kuin vanhojen metsien luonnehtima alue, mutta 
näidenkin metsien kehityspotentiaali luontoarvojen kehitttymisen kannalta on hyvä sekapuuston 
sekä monin paikoin kohtalaisen eri-ikäisen puuston takia. Kaava-alueen itäkaakkoisreunan metsissä
(Gerbyn rantatien ympäristön metsissä) on myös haapaa, mikä tekee niistä jossakin määrin 
potentiaalisia mm. liito-oravan elinalueina.

Alueen lajistoarvoista

1.10.2022 tehdyllä maastokäynnillä kallioalueen ja varsinkin sen ympäristön vanhat 
kangasmetsäkuviot osoittautuivat rikkaiksi luonnonsuojelullisesti arvokkaiden vanhojen metsien 



indikaattorilajien kannalta. Alueelta tehtiin 32 erillistä havaintoa indikaattoriarvoa omaavista 
indikaattorilajeista tai muista kiinnostavista lajeista (liite 2). Havaintoja tehtiin 13 eri lajista 
Merkittävimpinä voitaneen pitää havaintoa erittäin uhanalaisesta hömötiaisesta, ilmeisen 
elinvoimaisia riuku- ja ruostekääpäkantoja sekä lajitasolleen määrittämättä jäänyttä havaintoa 
kuolleen ruostekäävän pillilipinnalla kasvavasta ludekääpä-suvun käävästä. Laji on joko 
valtakunnallisesti silmälläpidettävä pitsikääpä (Skeletocutis delicata), hyvin vaatelias lumokääpä 
(Skeletocutis brevispora) tai muuten harvalukuinen seulakääpä (Skeletocutis exilis).

Lajistollisesti rikkaaksi osoittautuneen, vain osin kaava-alueen sisällä sijaitsevan metsän 
lajistonsuojelullista merkitystä nostaa (ei vähennä) se, että myös muualla Storberget-Mäntymaan 
alueella on vanhan metsän kuvioita sekä Storbergetin alueella laajempiakin vanhojen metsien 
luonnehtimia osa-alueita.

Esitykset kaavan jatkotyöstön osalta

Storberget-Mäntymaan kaltaisten yhtenäisten, laajojen  luonto- ja virkistysalueiden merkitys on 
kasvanut olennaisesti edellisen Vaasan yleiskaavan hyväksymisen jälkeen. On ilmeistä, että 
yleiskaavassa alueen kaakkoisosaan esitetty rakentaminen ei ole kokonaisuuden kannalta 2020-
luvulla enää tarkoituksenmukaista eli rakentamisella aiheutettavat haitat ylittävät saavutettavat 
hyödyt.

Esitämme ensisijaisesti sitä, että alueen asemakaavoitus pysäytetään odottamaan jo käynnistynyttä
yleiskaavan uudistamista. Yleiskaavatyössä nykyinen Storberget–Mäntymaan viheraluekokonaisuus
on syytä kaavoittaa pääosin virkistysalueeksi ja vanhoina metsinä arvokkaiden osa-alueiden osalta 
suojelualueiksi.

Mikäli asemakaavahanketta jatketaan, esitämme toissijaisesti, että vanhan metsän luonteinen alue 
kaavoitetaan V/luo-alueeksi metsien mahdollisimman luontaisen kehityksen turvaavilla 
kaavamääräyksillä (=sallittua vain turvallisuusperusteinen yksittäisten puiden poiminta ja reunojen 
sekä metsäpolkujen lähimetrien haittaa aiheuttavan pienpuuston vähentäminen). Loppuosa kaava-
alueesta voidaan kaavoittaa virkistysalueeksi, jonka metsien luonnonmukaisuus tulee säilyttää.

Osalliset

Pyydämme, että Vaasan ympäristöseura lisätään kaavatyön osallisiin. 

Osallistumisen ja vuorovaikutuksen järjestäminen

Katsomme, että kaavasta on erittäin tarpeellista järjestää vuorovaikutustilaisuuksia.  

Matti Tuomaala, Lasse Villanen
puheenjohtaja sihteeri
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