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Asia: Selvityspyyntö yleiskaavan SL-alueella Pilvilammella tehdystä
metsänkäsittelytoimenpiteestä
KUVAUS TAPAHTUNEESTA
Vaasan kaupunki on suorittanut arviolta 1-1,5 ha laajuisen metsänkäsittelytoimenpiteen
yleiskaavan SL-alueella Pilvilammen itäpuolella (ETRS-TM35FIN: 7007662:235582). Toimenpiteen
lopputulos muistuttaa avohakkuuta, jonka laajuus on noin 1-1,5 ha. Havainnot tapahtuneesta on
tehty Vaasan ympäristöseuran edustajien maastokäynneillä keväällä 2021 ja tapahtunutta on
dokumentoitu valokuvin.
Vaasan ympäristöseurassa ei ole tietoa, onko kyse myrskyn kaatamien puiden pois korjaamisesta
vai elävän puuston kaatamisesta. Alueella on nähtävissä arviolta muutama sata kantoa. Tämä
saattaa tarkoittaa, että puuta on kuljetettu pois alueelta jopa 200-300 m 3 (vähimmäisarvio).
Korostamme, että lähestulkoon kaikki kaadetut puut on viety pois, ja paikalle on jätetty maapuuksi
lähinnä yksittäisiä sahattuja puun pätkiä. Kantojen perusteella puusto on ollut pääasiassa kuusta.
Puuston korjuun lisäksi maaperää on rikottu suurella osalla toimenpidealuetta puiden
kaatamisessa ja pois kuljetuksessa käytetyllä raskaalla työkoneella. Näin toimittaessa myös
pensas- ja pohjakerroksen kasvillisuus ovat tuhoutuneet kulku-urilta. Myös vanhoja, pidemmälle
lahonneita maapuita on vaurioitettu toimenpiteen yhteydessä. Alueelle on jäänyt toimenpiteen
jälkeen pystyyn muutamia kymmeniä puita, joista suurin osa on kaatunut ilmeisesti syksyn 2020
myrskyssä (Aila).

TOIMENPITEEN SUHDE SL-MERKINTÄÄN
Edellä todetun mukaisesti toimenpidealue kuuluu lainvoimaisen yleiskaavan SL-merkittyyn
alueeseen. Merkinnän sisältö:
”LUONNONSUOJELUALUE
Alue on suojeltu tai varataan suojeltavaksi luonnonsuojelulain nojalla. Suojeltavaksi
varatulla alueella ei saa suorittaa sellaisia toimenpiteitä, jotka saattavat vaarantaa alueen
suojeluarvoja. Määräys on voimassa, kunnes alue on muodostettu luonnonsuojelulain

mukaiseksi suojelualueeksi. Käytön kannalta tarpeellisten latu-urien, kunto- tai
luontopolkujen ja niiden vaatimien taukopaikkojen rakentaminen on sallittu.”
Kaavamääräyksen mukaan kaikki suojeluarvoja vaarantavat toimenpiteet on kielletty. Toimenpide
on vaikuttanut metsäalueeseen yleiskaavamerkinnän vastaisella tavalla, olipa kyse sitten myrskyn
kaatamien puiden korjuusta tai elävien puiden hakkuusta. Onkin täysin selvää, että tehdyt
voimaperäiset toimenpiteet vaarantavat alueen suojeluarvoja. Metsien suojelemiseksi
toimenpiteiltä suojatun alueen suojeluarvojen voidaan katsoa liittyvän nimenomaan elävään ja
kuolleeseen puustoon. Varsinkin kuollut puuaines on monimuotoisuuden kannalta erittäin tärkeä
resurssi. Jos puusto (joko elävä tai kuollut) poistetaan kokonaan tietyltä alueelta, edelliseen
viitaten kysymys on ilmi selvästi suojeluarvojen vaarantamisesta. Lisäksi maaperän sekä pensas- ja
pohjakerroksen kasvillisuuden ja vanhojen maapuiden tuhoutumien on vaarantanut alueen
suojeluarvoja.
Katsomme edellä olevaan viitaten, että kyseessä on maankäyttö- ja rakennuslain 41 §:n mukaisen
yleiskaavamääräyksen vastainen toimenpide, jota voidaan mahdollisesti pitää lain 128 §:n
tarkoittamana rakennusrikkomuksena.
Vaasan ympäristöseura huomauttaa puunkorjuun mahdollisesti liittyessä myrskyn kaatamien
puiden korjuuseen, että lakia metsätuhojen torjunnasta (1087/2013) sovelletaan 1 §:n nojalla vain
alueilla, joilla metsälaki on voimassa. Metsälaki (1093/1996) ei ole 2 §:n mukaisesti voimassa
maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa kaavassa suojelualueeksi osoitetulla alueella, jollaiseksi
SL-merkitty alue voidaan katsoa.

SEIKAT, JOTKA VAADITAAN SELVITETTÄVÄN
Koska Vaasan kaupunki on mahdollisesti rikkonut maankäyttö- ja rakennuslakia toimiessaan
vastoin SL-kaavamerkintää, tulee kaupungin antaa rehellinen ja avoin selostus seuraavista asioista:
1) Vaasan kaupungin näkemys tapahtuneesta, ml. toimenpiteen suhteesta SL-merkintään

sekä maankäyttö- ja rakennuslain säädöksiin
2) Toimenpiteen tarkka ajankohta (päivämäärä)
3) Toimenpiteestä vastuussa olevat henkilöt
4) Kaupungin jatkotoimet asiassa

Julkisuuslain 1 §:n julkisuusperiaatteen mukaisesti Vaasan ympäristöseuralla on oikeus saada
edellä olevat tiedot ja niihin mahdollisesti liittyvät asiakirjat. Tiedot on toimitettava viivytyksettä
tai viimeistään kahden viikon kuluessa (julkisuuslaki, 14 §).
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