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MIELIPIDE GRANHOLMSBACKENIN OSAYLEISKAAVATARKISTUKSEN JA ASEMAKAAVAN
OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMISTA
Vaasan ympäristöseura ottaa kantaa Granholmsbackenin osayleiskaavatarkistuksen ja
asemakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmiin paikallisena ympäristöjärjestönä, jonka
tavoitteisiin kuuluu luonnon- ja ympäristösuojelun edistäminen Vaasassa ja Mustasaaressa. Tämä
mielipide koskee kumpaakin kaavahanketta.

Kaava-alueen luontoarvot
Kaava-alue on laaja, pääosin pirstoutumaton metsäalue, joka on arvokas sinällään. Tällaisten
alueiden säilyttämiseen rakentamisen ulkopuolella kannustavat muun muassa valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet. Alueen sisällä on myös luonnontilaisuuden tai lahopuustoisuuden
perusteella erityisen arvokkaita metsiä ja soita. Alueella sijaitsevasta Storträsket-Furusbackenin
alueesta (VL/s voimassa olevassa osayleiskaavassa) on tehty vuonna 2017 paikallisten ja
maakunnallisten luontojärjestöjen suojeluesitys. Esitys ja alueen kohdekuvaus löytyvät osoitteesta
www.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Metsiensuojeluesitys

Suunnittelutavoitteet
Osayleiskaavan erityistavoitteiden joukkoon tulee nostaa alueen luonnonsuojeluverkoston
kehittäminen. Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä yhtään luonnonsuojelualuetta. Mustasaaren
kunnan ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulee sopia metsäalueen rakentamista kompensoivista
luonnonsuojelutoimista kaava-alueella. Selkein kompensointikeino on kunnan omistamien
arvokkaiden alueiden lakisääteinen suojelu.
Lakisääteiseen suojeluun sopivia alueita ovat ainakin voimassa olevan osayleiskaavan V/s ja EV/s
alueet (mm. Granholmsbacken, Lillträsket ja Storträsket-Furusbacken). Nämä tulee uudessa
kaavassa merkitä SL 1 -alueiksi. Erityisen arvokas on Storträsket-Furusbackenin vanhan metsän
alue, joka on Pohjanmaan oloissa huomattavan laaja (noin 20 hehtaaria). Metsäaluetta voi pitää
vähintään maakunnallisesti arvokkaana.

Lisäksi kaavoituksessa tulee huolehtia metsäekologisen verkoston säilymisestä ja riittävien
ekologisten yhteyksien säilymisestä sekä länsi-itä että etelä-pohjoissuunnassa. Tämä vastuu on
erityisen suuri kaava-alueen laajuudesta johtuen. Tuovilan metsäalue päättyy etelässa ja idässä
peltoalueeseen ja lännessä lentokenttään. Jos pohjoissuuntainen metsäekologinen yhteys katkeaa,
Tuovilan metsät eristyvät ja niiden lajisto vääjäämättä köyhtyy.

Suunnittelualuetta koskevien selvityksien riittävyys
Alueen voimassa olevan osayleiskaavan aluevaraukset pohjautuvat vuonna 2009 tehtyihin
logistiikkakeskuksen luontoselvityksiin. Tämä selvitys on ollut ilmeisen laadukas ja monipuolinen.
Selvityksessä on tunnistettu myös liito-oravalle potentiaalisia alueita. Metsien luontoarvoja on
selvitetty sellaisilla kriteereillä, jotka tunnistavat myös kangasmetsien luontoarvoja (esimerkiksi
lahopuustoisuus ja puuston luonnontilaisuus). Luontotietopohjan monpuolistamisen takia olisi
perusteltua selvittää myös alueen edustavimpien vanhan metsän luonteisten alueiden kääväkäs- ja
jäkälälajistoa. Muun muassa suojeluesityskohteemme Storträsket-Furusbacken on tältä osin
alueena potentiaalisesti hyvinkin arvokas myös uhanalaisen lajiston kannalta.
Liito-oravan esiintymistä alueella on selvitetty vain yhtenä vuonna (2009). Siksi on hyvä, että liitooravan nykynen esiintyminen alueella selvitetään uudestaan tämän kaavaprosessin yhteydessä.
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