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Mielipide Granholmsbackenin osayleiskaavan tarkistamisesta sekä 
Granholmsbacken II –asemakaavaluonnoksesta

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.

1. Kunnan www-sivulla nähtävillä olevat (ainakin 5.2.2018) kaavaselostukset ovat identtisiä ja niissä 
puhutaan vain osayleiskaavan muutoksesta. Vaikuttaa siltä, että asemakaavaluonnoksen selostusosa ei 
ole ollut lainkaan nähtävillä. Paha menettelyvirhe?

2. Kaavatyötä ja YVA-prosessia varten on teetetty luontoinventoinnin päivitys (Terhi Alarisku 2017). Se ei 
kuitenkaan kata koko sitä aluetta, jota osayleiskaavan muutos ja asemakaava koskee, koska kaava-
aluetta on laajennettu jälkeenpäin etelämmäksi. Tältä laajennusosalta puuttuu siten tarvittava 
päivitetty ajantasainen luontoinventointi. Vastaavanlainen ajantasainen luontoinventointi on siten 
tehtävä kaavaehdotusta ja YVA-prosessia varten. Esimerkiksi välittömästi päivitysinventointialueen 
eteläpuolella on lahopuustoista luonnontilaisen kaltaista havupuusekametsää, jossa vanhan metsän 
indikaattorilajeista esiintyy mm. kuusenkääpää/siperiankääpää ja ruostekääpää (kuvia jäljempänä).

3. Kaavaratkaisujen vaikutusten havainnollistamiseksi kaavaselostuksessa tulisi olla selkeä karttaesitys, 
josta näkyy havainnollisesti se, millä tavalla kaavavaraukset sijoittuvat arvokkaisiin luonnontilaisen 
kaltaisiin metsäalueisiin ja muihin tärkeisiin luontoarvoihin nähden. Tämä havainnollistaisi myös 
metsien pirstoutumisvaikutusta.

4. (Yleis)kaavaselostuksen mukaan osaa alueelta luontoselvityksessä rajatuista arvokkaista 
luontokohteista ei ole huomioitu kaavassa ja ne sijoittuvat rakennettaville korttelialueille ja osa 
kohteista sijoittuu kaavan virkistysalueelle. Viitasammakon elinympäristöille kohdistuu heikentymisriski 
lähivaluma-alueen muutosten myötä. Ainakin yksi tiedossa oleva liito-oravan lisääntymis- ja 
levähdyspaikka on häviämässä kaavaratkaisun toteutuessa.



Kaavaratkaisu ei saa olla luonnonsuojelulain säädösten vastainen. Oikeustapausten valossa tämä 
tarkoittaa sitä, että luonnonsuojelulain edellyttämä poikkeuslupa on tarvittaessa oltava ennen kuin 
kaavaa voidaan hyväksyä. Koska poikkeusluvan saanti on epävarmaa, kaavaratkaisun tulee 
lähtökohtaisesti olla sellainen, että poikkeusluvan hakemisen tarve vältetään.

5. Pidämme hyvänä kaavaratkaisu, jossa Storträsketin ja Furusbackenin arvokkaat 
luontokokonaisuudet säilyvät yhtenäisenä viheralueen (VL/s). Kaavamääräys tulee kuitenkin rajoittaa 
tarkemmin millaiset toiminnot tällä alueella sallittaan. Myös SL-merkintä tulee harkita. 

Matti Tuomaala Lasse Villanen

Puheenjohtaja Sihteeri



Furusbackeninkin läpi kulkevaa polkua Lillträsketin ja sen eteläpuolisen pellon välisessä vanhassa 
metsässä  



Kuusenkääpä/siperiankääpä



Ruostekääpää kuusen tyvipökkelöllä 


