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MUISTUTUS RÖNNSKÄRETIN MAISEMATYÖLUPAHAKEMUKSESTA

UPM Metsä on hakenut maisematyölupaa avohakkuisiin Rönnskäretissä. Kyseessä on yksi isompi –
arviolta noin 15 hehtaaria – avohakkuu saaren keskiosassa ja kuusi pienempää, muutaman
hehtaarin kokoista avohakkuuta.
Rönnskäret sijaitsee Sundomin saaristossa, Merenkurkun maailmanperintöalueella. Saaren
länsiosassa on alue, joka kuuluu Torgrundin saariston luonnonsuojelualueeseen. Sama alue hieman
isommalla rajauksella on myös Pohjanmaan maakuntakaavassa virkistysaluetta (V) ja Vaasan
saariston osayleiskaavassa retkeily- ja ulkoilualuetta (VR).
Avohakkuut sijaitsevat saariston osayleiskaavan metsätalousalueella (MT). Kaavamääräyksen
mukaan alue on tarkoitettu metsätalouden ohella myös ulkoiluun ja virkistykseen. Lisäksi alueella
on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain mukainen toimenpidekielto, joka koskee yli 5 hehtaarin
suuruisia tai rantaan ulottuvia avohakkuita. Toimenpidekielto kertoo mielestämme siitä, millaisia
toimenpiteitä kaavoittaja on halunnut ottaa "ohjaukseen" näiden mahdollisten kielteisten
vaikutuksien takia.
Maisematyölupahakemuksen suurin, noin 15 hehtaarin kokoinen avohakkuu, on sijaintiinsa
nähden hyvin laaja, ja sillä olisi suuri vaikutus saaren maisemaan ja virkistyskäyttöön. Kyseinen
avohakkuu ulottuu lisäksi hyvin lähelle rantaa. Avohakkuu vaikuttaisi voimakkaasti myös läheisten
kesämökkitonttien ja metsäpalstojen tuuliolosuhteisiin, kun suojaisa puusto poistuisi kokonaan.
Saaren keskiosan suunniteltu avohakkuu rajautuu lännessä suoraan maakuntakaavan
virkistysalueeseen ja saariston osayleiskaavan retkeily- ja ulkoilualueeseen. Avohakkuun
vaikutukset maisemaan, eliöihin ja tuuliolosuhteisiin ulottuisivat näin ollen myös virkistysalueelle.
Tämä on ongelmallista, koska Vaasan saaristossa tällaisia yleiseen käyttöön tarkoitettuja
virkistysalueita on vain vähän, ja niiden arvoja tulisi vaalia.
Maisematyölupahakemuksen avohakkuiden kohteena ovat miltei kaikki Rönnskäretin jäljellä
olevat, yli 100-vuotiaat metsät. Metlan puustotietojen (Puuston ikä 2015) mukaan, avohakkun
kohteina olevat metsiköt ovat pääosin 109-168-vuotiasta metsää. Muut saaren metsät on
uudishakattu jo aikaisemmin ja ovat pääosin nuoria. Tämä näkyy hyvin muistutuksen liitteenä
olevasta kartasta, joka on otettu kuvankaappauksena Paikkatietoikkunasta.
Kiistämättä kaikkien Rönnskäretin iäkkäämpien metsien avohakkuulla on suuri kielteinen vaikutus
saaren virkistykseen, esimerkiksi sienestykseen ja marjastukseen. Vanhat metsät ovat tärkeä
elinympäristö myös monille metsälajeille, jotka saattavat hakkuun seurauksena hävitä saaresta
kokonaan.

Rönnskäretin vanhoissa metsissä voi sijaita myös merikotkan tai kalasääsken pesä, vaikka sellaisia
ei saaresta varmuudella tunnetakaan. Asia tulee ehdottomasti selvittää ennen maisematyöluvan
myöntämistä, koska näiden lajien pesäpuiden kaataminen on kiellettyä luonnonsuojelulain
mukaan.
Yllä mainittujen kielteisten vaikutuksien ja selvitystarpeiden takia maisematyölupaa ei tule
myöntää avohakkuille nykyisen hakemuksen perusteella.
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Liite: Kuvakaappaus karttapalvelusta www.paikkatietoikkuna.fi . Karttatason nimi on ”Puuston ikä
2015 (vuosi)”.

