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Vaatimus: 

Vaadimme, että hallinto-oikeus kumoaa Mustasaaren kunnanvaltuuston päätöksen §6 (7.2.2022)
Bölen Kotimetsä 2 -asemakaavasta vesilain, valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden, 
asemakaavan sisältövaatimusten vastaisuuden sekä riittämättömien luontoselvityksien ja 
vaikutusarviointien vuoksi.

Alueen luonteesta: 

Kotimetsä 2 -asemakaavan alue on noin 20,3 hehtaaria laaja rakentamaton alue Mustasaaren Bölessä. 
Alue koostuu metsistä, piensoista, pienvesistä sekä hevoslaitumesta. Alueen keskeisiin luontoarvoihin 
lukeutuvat metsien korkea luonnontilaisuuden aste sekä useat uhanalaiset lajit ja luontotyypit. Kaava-
alueen arvoa lisää olennaisesti sen sijoittuminen osaksi laajaa, yli 300 ha kokoista luontoaluetta.

Perustelut: 

VALTAKUNNALLISTEN ALUEIDENKÄYTTÖTAVOITTEIDEN VASTAISUUDET

Kotimetsä 2- asemakaava rikkoo useita valtakunnallisia alueidenkäyttötavoitteita:  
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Luodaan edellytykset vähähiiliselle ja resurssitehokkaalle yhdyskuntakehitykselle, joka tukeutuu 
ensisijaisesti olemassa olevaan rakenteeseen. Suurilla kaupunkiseuduilla vahvistetaan 
yhdyskuntarakenteen eheyttä. 

Asemakaava sijoittuu yhdyskuntarakenteen ulkoreunalle yhtenäiselle metsäalueelle. Rakentaminen on
tehotonta johtuen kaavan pientalovaltaisuudesta ja AO-tonttien melko isosta koosta (950-1450 m2). 
Lisäksi kaava-alueella on rakentamiseen sopimatonta suoaluetta ja yksityismaata, jotka rajoittavat 
tonttien sijoittamista. Lopputuloksena on arvokasta metsäaluetta kohtuuttomassa määrin pirstoava 
kaava. 

Merkittävät uudet asuin-, työpaikka- ja palvelutoimintojen alueet sijoitetaan siten, että ne ovat 
joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn kannalta hyvin saavutettavissa 

Kotimetsän asuinalue nojaa vahvasti yksityisautoiluun, koska Mustasaaren Bölen alueelle ei kulje tällä 
hetkellä julkista liikennettä. Alue sijaitsee noin kahden kilometrin etäisyydellä lähimmistä Sepänkylän 
ja Kivihaan palveluista. Se ei ole kävelynkään kannalta hyvin saavutettavissa.  

Huolehditaan valtakunnallisesti arvokkaiden kulttuuriympäristöjen ja luonnonperinnön arvojen 
turvaamisesta.

Asemakaava-alue on keskeinen osa yli 300 hehtaarin laajuista yhtenäistä, ylikunnallista metsäaluetta, 
joka on suurelta osin Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan omistuksessa. Tällä alueella sijaitsee 
muun muassa vuonna 2017 tehdyn viiden luontojärjestöjen suojeluesityksen kohde Koskskogen-
Maraholmsträsket (44 hehtaaria), joka rajautuu etelässä asemakaava-alueeseen. Luonnontilaisten 
kaltaisten metsien kokonaismäärä koko metsäalueella on huomattava. 2020-luvun luontotyyppien ja 
lajien uhanalaisuuden näkökulmasta tällainen laaja aluekokonaisuus on arvoltaan valtakunnallisesti 
merkittävä. Kaavan toteuttaminen johtaisi yhtenäisen metsäalueen merkittävään heikentämiseen. 

Edistetään luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden alueiden ja ekologisten yhteyksien 
säilymistä.

Yllämainittu yhtenäinen laaja metsäalue on vielä ekologisesti kytkeytynyt osin hajarakennettujen 
alueiden kautta luoteeseen ja koilliseen ja toimii näin ollen myös ekologisena yhteytenä. Kaavan 
toteuttaminen heikentäisi tätä ekologista yhteyttä.  Alueen metsäinen yhtenäisyys sekä sen 
rakentamisen Vaasan ja Mustasaaren yhdyskuntarakennetta luontoalueille hajauttava vaikutus näkyy 
hyvin alla olevalla ilmakuvalla.

Kaava-alueella on myös itsessään huomattavat luontoarvot, joihin kaavan valmistelussa ei ole 
kiinnitetty riittävästi huomiota. Esimerkiksi kangasmetsien luontoarvot, useat uhanalaiset lajit sekä 
vesilain mukainen luonnontilainen noro on jätetty kokonaan huomioimatta. 



Kuva 1: Ilmakuva, johon kaava-alueen sijainti on merkitty punaisella ympyrällä.  

Huolehditaan virkistyskäyttöön soveltuvien alueiden riittävyydestä sekä viheralueverkoston 
jatkuvuudesta.

Kotimetsä 2 - asemakaavaa ohjaavassa Bölen osa-yleiskaavassa on säästetty vain noin 10-20 hehtaarin 
kokoisia viheralueita. Osa-yleiskaavassa ei ole riittävästi huomioitu tarvetta sellaisiin isompiin 
virkistysalueisiin, jotka voisivat palvella erilaisia käyttömuotoja sekä esimerkiksi ylläpitää 
monimuotoista metsälinnustoa (osa virkistysarvoa sekin). Asemakaava-alueella kulkee tällä hetkellä 
usea virkistykseen soveltuvaa polkua, jotka ovat muuan muassa maastopyöräilijöiden ja 
koiranulkoiluttajien ahkerassa käytössä. Kuten asemakaavan luontoselvityksessä todetaan, kaava-
alueen “[e]rirakenteinen metsä vanhoine kilpikaarnamäntyineen, kumpuileva maasto ja polkujen 
verkosto luovat idylliset ulkoilumaastot. Alue soveltuisi hyvin retkeily- ja virkistysalueeksi”. Tällaisen 
virkistysalueeksi mainiosti soveltuvan (ja jo sellaisena nykyisin toimivan) metsän muuttaminen 
omakotitaloalueeksi tulee punnita tarkkaan, koska se on peruuttamatonta. Esimerkiksi Bölen lähellä 
sijaitsevassa Sepänkylässä on havahduttu siihen, että virkistysalueita on liian vähän tarpeeseen 
nähden.  

BÖLEN OSAYLEISKAAVAN VANHENTUNEISUUS

Kotimetsä 2 -asemakaava perustuu voimassa olevaan Bölen osa-yleiskaavaan, joka laadittiin vuonna 
2007. Vaikka yleiskaavoilla ei olekaan mitään juridista vanhentumisikää, maailma ja näkemys 
kestävästä yhdyskuntarakenteesta on ehtinyt muuttua merkittävästi 15 vuodessa. Ilmastonmuutoksen 
torjunta on noussut kaavoituksessa yhä tärkeämmäksi prioriteetiksi, kuten myös luontotyyppien ja 
lajiston uhanalaistumisen torjunta. Tässä tilanteessa pitää voida myös todeta, että voimassaoleva 



Bölen osa-yleiskaava, jossa metsiä ohjataan isosti pirstovaan pientalorakentamiseen, ei ole enää 
ajantasainen.  

MAHDOLLISTEN MERKITTÄVIEN LUONTOARVOJEN  SELVITTÄMÄTTÄ JÄTTÄMINEN JA VAIKUTUSTEN 
PUUTTEELLINEN ARVIOINTI

Alueella 2017 tehty luontoselvitys on sisällöltään eli selvitettyjen asioiden, pohjatiedon ja kuvausten 
osalta melko laadukas. Ongelman asiallisen ja riittävän vaikutusarvioinnin osalta muodostaa 
arvottamisen heikkous sekä luontotyyppikohteiden osalta pitäytyminen luonnonsuojelu- ja vesilain 
luontotyyppeihin sekä metsälain elinympäristöihin. 

Selvityksen yhteydessä on huomioitu uhanalaisten luontotyyppien (Suomen ympäristö 2008) 
esiintyminen, mutta pelkästään suo- ja perinnempäristöjen osalta. Metsien ja pienvesien osalta 
uhanalaisuutta ei ole huomioitu. Luontoselvityksessä on kuitenkin tunnistettu kaava-alueen metsien 
pääosin korkea luonnontilan aste, puuston eri-ikäisyys sekä hyvin vanhojen puuyksilöiden yleinen 
esiintyminen. Näitä kaikkia metsien rakennetekijöitä pidetään 2000-luvulla keskeisinä metsien suojelu-
ja luontoarvon synnyttäjinä, jolloin ne tulisi huomioida myös kaavojen luontoselvityksissä ja 
luontokohteiden arvottamisessa.

Luontoselvityksen kuvausten sekä Vaasan ympäristöseuran edustajien maastokäyntien perusteella 
merkittävä osa kaava-alueen metsistä on rakenteeltaan luonnontilaisen kaltaisia ja vanhapuustoisia 
täyttäen täten myös EU:n luontodirektiivin mukaisen boreaalisen luonnonmetsän kriteerit. Toisin kuin 
luontoselvityksessä todetaan, monella kuviolla on myös näkyvästi pysty- ja maalahopuuta, mikä 
olennaisesti lisää kuvioiden arvoa.

Luontoselvitys on tehty pääosin rajoittuen vain asemakaava-alueeseen, vaikka arvokkaat metsät ja 
suot jatkuvat välittömästi kaava-alueen pohjoispuolelle. Tällöin selvityksiä ja vaikutusarviointeja ei ole 
tehty koko siltä alueelta, johon kaavalla voi arvoioida olevan välittömiä tai välillisiä vaikutuksia. Liian 
suppean tarkastelualueen synnyttämää ongelmaa konkretisoi mm. myöhemmin käsiteltävä erittäin 
uhanalaisen huuhkajan suojelu- ja huomiointiproblematiikka. Selvittämättä ja vaikutusarviointia vaille 
on jätetty kokonaan muun muassa alueen merkitys ekologisen verkoston ja uhanalaisen lajiston 
kannalta.  

Selvitysalueen ulkopuolelta, kaavan välittömällä vaikutusalueelta on tiedossa (Tiedoksianto Roland XXXXXXXXXXXXXXXXX
Lillkålalta 1.12.2020XXXXXXXXXXXXXXXX) erittäin uhanalaisen huuhkajan pesimäreviiri. Alueelta on viime vuosina havaittu 
huuhkajapariskunnan ääntelyä pesimäaikaan, niiden syömisjälkiä sekä muutama vuosi vanha 
maapesä. Nykyisen pesäpaikan tarkka sijainti on kuitenkin selvittämättä. Laji on erittäin häiriöherkkä 
pesäpaikan osalta ja kaavan voi arvioida tuovan vääjäämättä lisää päivittäistä häiriötä reviirin 
ydinalueelle. Mustasaaren kaavoitukselle on saatettu pesimäreviiri tiedoksi (7.12.2020), mutta tämä ei
ole johtanut lisäselvityksiin. Merkittävä luontoarvo on siis jätetty selvittämättä.  



Lepakkoselvitys

Lepakkoselvitys on toteutettu vanhentuneella ja lepakoiden suojelutarpeen arvioinnin kannalta 
epätarkalla kartoitusmetodilla eli tekemällä alueella kesä- ja syysaikaan kannettavan detektorin kanssa
kävelyitä. Tällä metodilla saadaan vain satunnaishavaintoja eri lepakoista. Tyypillisesti rakennuksissa 
sekä puunkoloissa sijaitsevien lisääntymis- ja levähdyspaikkojen löytäminen on käytetyllä metodilla 
käytännössä mahdotonta.

Havainnoinnissa ei myöskään ole käytetty lainkaan passiiviseurantalaitteita. Näiden tuottama 
lepakkotieto on 2010-luvulla todettu keskeisen tärkeäksi lepakkojen todellisen liikkumisen ja 
alueidenkäytön dokumentoinnissa.

Edellä kuvattujen seikkojen takia kaava-aluetta koskeva lepakkokartoitustieto ei arviomme mukaan ole
laadultaan riittävää eikä riittävän ajantasaista.

Itiökasviselvityksen puuttuminen

Huomioiden alueen luonne vanhojen metsien luonnehtimana kohteena, alueelta olisi tullut selvittää 
myös itiökasveja, eli sieniä, sammalia ja jäkäliä. Näiden joukosta olisi metsien korkea luonnontilan aste
huomioiden todennäköisesti löytynyt myös uhanalaisia lajeja. 

LUONNONTILAISEN NORON HUOMIOIMATTA JÄTTÄMINEN 

Vuonna 2017 tehdyssä luontoselvityksessä  tunnistetaan kaava-alueen luoteisosassa sijaitseva noro 
(kuvio 16), johon liittyy myös korpipainanne. Luontoselvityksessä noro kuvataan seuraavasti: 

16. Noro ja korpipainanne
Suunnittelualueen länsiosan vanhan pellon eteläpuolella on noro ja kostea korpipainanne/juotti
(kuva 19), jossa vesi virtaa etelästä hakkuualueen rajalta norona kohti pohjoista päättyen ennen
peltoa laajempaan korpiseen painanteeseen, josta vesi valuu vanhan pellon suuntaan. Painanteen
pohjoispuolella on lisäksi isoja haapoja, jotka ovat tärkeitä metsien monimuotoisuuden lisääjinä.
Noron yläpuolella, eteläpäässä, oleva suopainanne on hakattu/harvennettu (kuva 20) liittyen
uuden asuinalueen rakentamiseen. Muuten noro on luonnontilainen, joskin puustoa on ajan
saatossa voitu osittain poistaa noron läheisyydestä.

Korpisen painanteen koordinaatit ovat N 63°07.988`; E 021°40.233` ja noro laskee siihen etelä-
lounaasta (kuva 21). Pohjoispään korpialue kuuluu metsälain arvokkaisiin elinympäristöihin
luonnontilaisena kitu- ja joutomaan suona. Laajemmin koko kuviota voidaan pitää myös vesilain
tarkoittamana norona, jonka luonnontilaisuutta ei saa vaarantaa.
 
Kyseisen noron sijaintitieto löytyy myös Suomen metsäkeskuksen Valuma-alueen määritys-
karttapalvelussa, jonka mukaan noron uoma jatkuu pidemmän matkan etelä-kaakkoon (kts. karttakuva
alla). 



Kuva 2: Luonnontilaisen noron sijainti osoitetaan kartalla vihreällä nuolella. 

Kotimetsä 2 -asemakaavassa luontoselvityksen ja Metsäkeskuksen tunnistama luonnontilainen noro 
on merkitty “hulevesien johtamisen ja imeyttämisen ojien ja altaiden sarjan ohjeelliseksi osa-alueeksi”
(w-1). W-1-alue kulkee rakennettavan Rahkasammaltien alla ja sen matkalle on merkitty kaksi allasta. 
Noin sadan metrin matkalta se kulkee AO-tonttien väliin jäävällä kapealla (noin 20 m) VL-1- alueella. 
Kaavan toteutus – uoman kaivuuta ja suojaavan puuston poistaminen - tältä osin vaarantaa selvästi 
noron luonnontilan, mikä ei ole mahdollista ilman aluehallintovirastolta haettavaa poikkeusta 
vaarantamiskiellosta. Kaavaselostuksesta ei käy ilmi, että tällaista poikkeusta olisi haettu. Tosiasiassa 
kaavan teon yhteydessä ei ole edes ymmärretty uomaltaan luonnontilaisen tai luonnontilaisen 
kaltaisen noron olevan vesilain 11 § suojaama luontotyyppi.

Vesilain 11 § kohteet ovat paitsi selvitysten ja vaikutusarviointien kannalta keskeisiä luontoarvoja (MRL
9§) myös ilmeisiä luontoympäristöön liittyviä erityisarvoja, joita tulee vaalia (MRL 54 §).

ASEMAKAAVAN SISÄLTÖVAATIMUSTEN VASTAISUUDET

Alueen luontoarvoista, jotka kokonaisuutena muodostavat luonnonympäristön erityiset arvot

Kaava-alueella on merkittävä keskittymä luonnontilaisen kaltaisia, vanhapuustoisia kangasmetsiä sekä 
useita arvokkaita piensoita. Lisäksi on jonkin verran säilyneitä niittykasvillisuusarvoja sekä 
hevoslaidunta. Alueen kangasmetsistä merkittävä osa täyttää puuston iän, luonnontilan asteen sekä 
paikoin myös lahopuun esiintymisen perusteella EU:n luontodirektiivin mukaisen boreaalisen 



luonnonmetsän kriteerit. Vastaavia elinympäristöjä on myös hankealueen pohjoispuolla eli 
käytännössä itsessään arvokas kaava-alue muodostaa osan vieläkin arvokkaammasta 
luontokokonaisuudesta.

Uhanalaisista luontotyypeistä kaava-alueella sekä sen ympäristössä esiintyy luontoselvityksen sekä 
Vaasan ympäristöseuran edustajien maastokäyntien perusteella ainakin seuraavia: 

 varttuneet havupuuvaltaiset tuoreet kankaat (valtapuuston ikä 40-140 v) VU
 varttuneet havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat (valtapuuston ikä 40-120 v) NT
 varttuneet kuivahkot kankaat (valtapuuston ikä 40-140 v) EN
 havumetsävyöhykkeen norot (DD)
 kangaskorvet: CR
 muurainkorvet: EN
 sarakorvet (luhtanevakorpi): EN
 korpirämeet: EN
 isovarpurämeet: VU
 tupasvillarämeet: VU
 saranevat: VU

Kuva 3: Varttunutta kuivahkoa kangasta rakennettavan Karhunsammaltien läheisyydessä. 



Osa hankealueen lehtomaisista ja tuoreista kankaista on valtapuustoltaan niin vanhoja, että ne 
saattavat Vaasan ympäristöseuran maastokäynnin perusteella täyttää myös seuraavien 
kangasmetsätyyppien kriteerit:

 vanhat havupuuvaltaiset tuoreet kankaat (valtapuuston ikä yli 140 v) EN
 vanhat havupuuvaltaiset lehtomaiset kankaat (valtapuuston ikä yli 120 v) EN
 vanhat kuivahkot kankaat (valtapuuston ikä yli 140 v) CR

Uhanalaisista metsäluontotyypeistä merkittävä osa sijoittuu rakentamiseen osoitetuilla alueilla 
(esimerkiksi varttunut havupuuvaltainen tuore kangas Rahkasammaltien ympäristössä, varttunut 
havupuuvaltainen tuore ja kuivahko kangas Karhunsammaltien ympäristössä). 

Lajistoarvoista

Luontoselvityksen yhteydessä selvitysalueen linnusto osoittautui kaava-alueen kokoon nähden 
monipuoliseksi. Vuoden 2019 Punaisen kirjan lajeista havaintoja tehtiin seuraavista lajeista: harakka 
(NT), hömötiainen (EN), närhi (NT), pyy (VU), taivaanvuohi (NT), töyhtötiainen (VU), viherpeippo (EN) 
ja västäräkki (NT). Lisäksi hevoslaitumena toimiva pelto toimi haarapääskyjen (VU) ja räystäspääskyjen 
(EN) ruokailualueena. Muita arvokkaita elinympäristöjä indikoivia lintulajeja ovat mm. puukiipijä, 
kuusitiainen, sirittäjä, lehtokerttu ja kulorastas. Pyy ja palokärki ovat EU:n lintudirektiivin 1-liitteen 
lajeja. 

Lisäksi selvitysalueen ulkopuolelta, kaavan välittömällä vaikutusalueelta on tiedossa erittäin 
uhanalaisen huuhkajan (EN) pesimäreviiri. Laji on erittäin häiriöherkkä  pesäpaikan osalta ja kaavan voi
arvioida tuovan vääjäämättä lisää päivittäistä häiriötä reviirin ydinalueelle. 

Liito-orava (VU) on satunnaisesti havaittu kaava-alueella, ja erityisesti kaavan itäosan 
pellonreunusmetsillä onkin hyvä potentiaalia liito-oravan kannalta, vaikka lisääntymis- ja 
levähdyspaikkoja ei ole tiedossa. Lähin lisääntymis- ja levähdyspaikka sijaitsee välittömästi kaava-
alueen eteläpuolella. Vuoden 2013 liito-oravaselvityksessä liito-oravien elinpiirin aluerajaus ylsi kaava-
alueen itäosaan.

Alueelta on Vaasan ympäristöseuran maastokäynneillä havaittu luonnonsuojelullisesti arvokkaiden 
vanhojen metsien ilmentäjälajit riuku- ja ruostekääpä. 
 

Luontoarvojen vaaliminen asemakaavassa

Maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n mukaan asemakaavassa “[r]akennettua ja luonnonympäristöä 
tulee vaalia eikä niihin liittyviä erityisiä arvoja saa hävittää”. 

Kaavan luontoselvityksen yhteenvedossa ja suosituksissa todetaan alueen luontoarvoista seuraavaa:

Suurin osa suunnittelualueesta (kuvio 2) on kumpuilevaa ja kivistä, luonnontilaisen kaltaista, 
varttunutta ja erirakenteista tuoretta mustikkatyypin (MT) kangasmetsää, jota leimaa vanhojen 
kilpikaarnaisten mäntyjen runsas esiintyminen sekä paikoin runsas lehtipuusto. Erirakenteinen metsä 



vanhoine kilpikaarnamäntyineen, kumpuileva maasto ja polkujen verkosto luovat idylliset 
ulkoilumaastot. Alue soveltuisi hyvin retkeily- ja virkistysalueeksi. Lahopuustoa metsässä on vähän. 
Luonnontilaisuutta voisi parantaa esimerkiksi lahopuustoa lisäämällä.

Metsäalueelta löytyy muutamia metsä- ja/tai vesilailla suojeltuja luontotyyppejä, jotka on kuvioitu 
numeroilla 4, 6, 8, 9, 10, 13, 16, 17, ja 19. 

Asemakaavassa on huomioitu arvokkaina vain yhteenvedon viimeksi mainitut metsä- ja/tai vesilailla 
suojellut luontotyypit, ja näistäkin vain osa. Alueen kokonaisarvo luonnontilaisen kaltaisten metsien ja 
soiden mosaiikkina ja esteettisesti korkeatasoisena ulkoilumaastona ei ole vaalittu, vaikka nämä tekijät
korostetaan luontoselvityksen yhteenvedossa. 

Vesilain suojeltujen luontotyyppien huomiointi käsiteltiin jo ylempänä (luonnontilaisen noron 
huomioimatta jättäminen). 

Metsälain suojelluista luontotyypeistä kuviot 4, 6, 17 ja 19 on kaavoitettu viheralueiksi ja niihin ei 
kohdistu kielteisiä vaikutuksia. Sen sijaan seuraaviin metsälain luontotyyppikohteisiin kohdistuu 
kaavassa kielteisiä vaikutuksia: 

Kuviot 8, 9 ja 10 muodostavat yhteensä noin 1,5 hehtaarin luonnontilaisen suoalueen (Björkkärr), 
jonka arvoa lisäävät sen vanhat luonnontilaisen kaltaiset reunametsät. Sama suoalue jatkuu myös 
kaava-alueen eteläpuolella, joskin siellä vähemmän luonnontilaisena. Kaava-alueella suo on sekä 
vesitaloudeltaan että puustoltaan luonnontilaisen kaltainen. Luontoselvityksen mukaan kuvio 8 on 
varsinaista isovarpurämettä, kuvio 9 on oligotrofista suursaranevaa ja kuvio 10 on tupasvillarämettä. 
Vaasan ympäristöseuran maastokäyntien perusteella suon pohjoisreunalla on myös pienialaisesti 
korpirämettä, joka on uhanalaisuusluokitukseltaan EN. 

Björkkärrin länsiosaan on asemakaavassa merkitty uusi tielinjaus, Hemskogsvägen. Tielinjaus kattaa 
suo-alueen pinta-alasta arviolta noin 10%, mutta suon valuma-alueesta tie leikkaa huomattavasti 
suuremman osan. Myös Björnmossevägen alkuosa kulkee Björkkärrin valuma-alueella. Kyseiset tiet 
maantäyttöineen ja tieojineen tulevat selvästi vaikuttamaan kielteisesti suon vesitalouteen. 
Rakennettavien teiden vaikutus valuma-alueeseen on hahmotettu alla olevalle karttakuvalle, jossa 
valuma-alueen määritykseen on käytetty apuna Suomen metsäkeskuksen Valuma-alueen määritys 
-karttapalvelua:



Kuva 4: Asemakaavan tieverkosto (punainen) suhteessa Björkkärrin suohon ja sen valuma-alueeseen 
(vaaleansininen). 

Kuvion 13 (oligotrofinen suursaraneva) pohjoisosaan on merkitty “hulevesien johtamisen ja 
imeyttämisen ojien ja altaiden sarjan ohjeellinen osa-alue” (w-1), johon johdatetaan Karhusammaltien
ja siihen liittyvien AO-alueen hulevesiä. Tämä tulee todennäköisesti rehevöittämään suota ja 
vaikuttamaan heikentävästi sen luonnontilaan.  

Kaava-alueella ja sen läheisyydessä elävää uhanalaista ja silmälläpidettävää lajistoa ei ole kaavassa 
käsitelty vaalittavana luontoarvona. Esimerkiksi VL-1-alueiden kaavamääräyksessä ei ole ohjattu 
säilyttämään uhanalaisten metsälintujen tärkeitä elinympäristöjä (mm. tiheiköt, koivupökkelöt). 
Ratkaisu on ongelmallinen huomioiden etenkin metsä- ja suolintulajiston nopean taantumisen viime 
vuosikymmeninä. 

Erittäin uhanalaisen huuhkajan pesimäpaikka kaavan välittömällä vaikutusalueella ei ole vaalittu, 
vaikka huuhkaja on Lsl 39 §:n mukainen rauhoitettu laji, jolle ei saa aiheuttaa tahallista häiriötä 
lisääntymisaikana. Huuhkajan elinympäristövaatimukset ja häiriöherkkyys pesimäaikaan tunnetaan 
hyvin ja huuhkajan pesän huomiointiin löytyy suosituksia mm.  metsänhoidon oppaista. 

Alueen luonnontilaisten kaltaisten metsien tärkeät rakennetekijät (valtapuuston ikä, puuston 
erirakenteisuus, hyvin vanhat puuyksilöt, pystyyn kuolleet puut, maalahopuu) ei ole vaalittu edes 
kaavan säilyvillä alueilla (VL-1, M) kaavamerkinnöin tai -määräyksin, vaikka tähän olisi ollut 
mahdollisuuksia. Poikkeuksena on kapea luo-1 -alue, joka toimii liito-oravan kulkuyhteytenä, ja jonka 
kaavamääräyksessä rajoitetaan metsänkäsittelyä. Kaavamääräysten puuttuessa onkin suuri riski, että 
luontoarvot häviävät metsänkäsittelyn seurauksena myös kaavan säilyviltä viheralueilta. Mustasaaren 



kunta on esimerkiksi vuonna 2016 teettänyt harvennushakkuita ilman luontoarvohuomiointia kaava-
alueen eteläpuolella, Kotimetsä 1 -kaava-alueen VL- ja luo-alueilla.  

Vaasassa 23.3.2022

Matti Tuomaala, Lasse Villanen,
puheenjohtaja sihteeri

Liite 1 Mustasaaren kunnanvaltuuston päätös 6 § 7.2.2022 sekä valitusosoitus


