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Asia: Aila-myrskyn tuhojen hyödyntäminen luonnon monimuotoisuuden
edistämiseksi
Vaasan ympäristöseura, Kyrön Seudun Luonnonsuojeluyhdistys ja Luonto-Liitto Pohjanmaa toivovat
kuntatekniikalta harkintaa ja malttia Aila-myrskyssä kaatuneiden puiden korjuussa.
Lahopuun merkitys on keskeinen luonnon monimuotoisuuden kannalta. Lahopuuta tarvitsee noin
neljännes Suomen metsälajeista (noin 5000 lajia). Sama tarve koskee myös Vaasan metsiä.
Tuoreimpien myrskytuhojen hyödyntäminen olisi järjestöjen mielestä kustannustehokas tapa
edistää lahopuun hallittua lisäämistä kaupungin metsissä.
Mediassa olleiden tietojen mukaan (Ilkka-Pohjalainen 21.9.) Aila-myrsky on kaatanut runsaasti
puita kaupungin metsissä. Järjestöt toivovat kaupungin jättävän mahdollisimman suuren osan
kaatuneista puista metsiin rikastuttamaan alueiden monimuotoisuutta. Erityisesti tämä toive
koskee järjestöjen vuonna 2017 tekemän suojeluesityksen kohteita sekä vuonna 2019 tekemän
arvometsäesityksen ja Vähäkyrön metsiä koskevan hoitoesityksen kohteita.
Vuoden 2019 Aapeli-myrskyn jälkeen järjestöt havaitsivat huonosti harkittua myrskytuhojen
korjuuta Tistronholmenin alueella Öjenissä, jossa kaupunki poisti runsaasti tuulenkaatoja
luonnontilaisesta vanhasta metsästä. Tällä toimenpiteellä heikennettiin selvästi pitkään rauhassa
olleen alueen luonto- ja virkistysarvoja. Toivottavasti Aila-myrskyn jälkeen pystytään välttämään
vastaavia ylilyöntejä.
Kaatuneiden runkojen jättäminen on erityisen perusteltua silloin, jos rungot ovat kaatuneet jo
ennestään lahopuita sisältäville alueille, yleiskaavan luo-alueille, laajemmille metsäalueille,
ulkoilureittien lähialueen ulkopuolelle sekä alueille, joiden kulumista halutaan vähentää.
Yleiskaavan SL-varaukset ovat alueita, joissa tuulenkaadot tulisi kategorisesti jättää maastoon,
tarvittaessa osin sahattuina tai sopivampiin paikkoihin siirrettyinä.
Puiden poistaminen on järjestöjen mielestä järkevää silloin, jos rungot ovat kaatuneet tonttien
rajoille tai sellaisille alueille, joihin ne eivät alueiden vilkkaan käytön tai pienen koon takia sovellu.
Esteettisten syiden takia ulkoilureittien päälle kaatuneiden ja sittemmin reitin päältä sahattujen
runkojen poistaminen tai siirto etäämmälle metsään on vilkkaasti käytetyillä alueilla perusteltua.
Lisätietoja:
"Vaasan ja Mustasaaren arvometsiä – 10 suojeluehdotusta luonnon ja ihmisten hyväksi"
-sueluesitys (7.3.2017): https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/Metsiensuojeluesitys
Vaasan ympäristöseuran arvometsäesitys Vaasan kaupungille (22.8.2019) ja Kyrön Seudun
Luonnonsuojeluyhdistyksen hoitoesitys Vähäkyrön alueen metsistä Vaasan kaupungille
(10.8.2019): https://web.sll.fi/pohjanmaa/vaasa/vaasan-metsasuunnitelma-2020-2030
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