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MIELIPIDE LAAJAMETSÄN OSAYLEISKAAVAN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMASTA
Vaasan ympäristöseura ottaa kantaa Laajametsän osayleiskaavan osallistumis- ja
arviointisuunnitelmaan paikallisena ympäristöjärjestönä, jonka tavoitteisiin kuuluu luonnon- ja
ympäristösuojelun edistäminen Vaasassa ja Mustasaaressa.

Kaava-alueen luontoarvot
Kaava-alue on (pohjois- ja länsireunoja lukuunottamatta) laaja, pääosin pirstoutumaton metsäalue,
joka on arvokas ja Vaasa-Mustasaaren seudulla hupeneva luonnonvara sinällään. Tällaisten
alueiden säilyttämiseen rakentamisen ulkopuolella kannustavat muun muassa valtakunnalliset
alueidenkäyttötavoitteet.
Alueen sisällä on myös luonnontilaisuuden tai lahopuustoisuuden perusteella erityisen arvokkaita
metsiä ja soita. Pohjanmaan mittakaavassa huomattavia vanhan metsän keskittymiä löytyy sekä
kaava-alueen pohjois- että eteläosasta. Kyseiset alueet on tunnistettu aikaisemmissa
luontoselvityksissä.

Suunnittelutavoitteet
Osayleiskaavan erityistavoitteiden joukkoon tulee nostaa alueen luonnonsuojeluverkoston
kehittäminen. Kaava-alueella ei ole tällä hetkellä yhtään luonnonsuojelualuetta. Vaasan kaupungin
ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen tulee sopia metsäalueen rakentamista kompensoivista
luonnonsuojelutoimista kaava-alueella. Selkein kompensointikeino on kunnan omistamien
arvokkaiden alueiden lakisääteinen suojelu.
Lisäksi kaavoituksessa tulee huolehtia metsäekologisen verkoston säilymisestä ja riittävien
ekologisten yhteyksien säilymisestä sekä etelä-pohjois- että lounais-koillissuunnassa. Tämä vastuu
on erityisen suuri kaava-alueen laajuudesta johtuen. Laajametsän ja Tuovilan laaja metsäalue
päättyy lännessä lentokenttään ja idässä ja etelässä peltoalueeseen. Jos pohjoissuuntainen
metsäekologinen yhteys katkeaa, Laajametsän eteläosan sekä Tuovilan metsät eristyvät ja niiden
lajisto vääjäämättä köyhtyy.
Säilyvien ekologisten yhteyksien tulee olla riittävän laajoja. Asiantuntijajulkaisut (mm. Väre & Krisp
2005: Ekologinen verkosto ja kaupunkien maankäytön suunnittelu) suosittavat, että tällaisten

yhteyksien minimileveys "väljemmällä esikaupunkialueella tulee olla vähintään 250–300 metrin
levyisiä toimiakseen".

Lähtötiedot
Lähtötietoihin tulee lisätä vuonna 2009 valmistuneet Vaasan-Mustasaaren Logistiikkakeskuksen
luontoselvitykset (Ramboll), jotka koskevat kaava-alueen eteläosaa. Nämä selvitykset ovat olleet
ilmeisen laadukkaita ja monipuolisia. Selvityksissä on tunnistettu myös liito-oravalle potentiaalisia
alueita. Metsien luontoarvoja on selvitetty sellaisilla kriteereillä, jotka tunnistavat myös
kangasmetsien luontoarvoja (esimerkiksi lahopuustoisuus ja puuston luonnontilaisuus).
Selvityksissä on tunnistettu kaava-alueen eteläosassa sijaitseva noin 20 hehtaarin vanhan metsän
alue ja siihen liityvä vanhapuustoinen ja vesitaloudeltaan luonnontilainen suo.
Julkaisu "Vaasan-Mustasaaren Logistiikkakeskuksen luontoselvitykset 2009 – yhteenveto
erillisselvityksistä" (Ramboll) sisältää ehdotus maankäytön suunnittelussa huomioitaviksi alueiksi.
Tämä ehdotus on syytä noudattaa alueen kaavoituksessa.
Luontotietopohjan monipuolistamisen takia olisi perusteltua selvittää myös alueen edustavimpien
vanhan metsän luonteisten alueiden kääväkäs- ja jäkälälajistoa. Myös liito-oravan nykyinen
esiintyminen alueella on syytä selvittää uudestaan tämän kaavaprosessin yhteydessä.
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