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Muistutus: Metsäsuunnitelma
Hyvinkään Vihreät haluavat lausua nähtävillä olevasta Hyvinkään metsäohjelmasta seuraava ja
tehdä seuraavat muistutukset:
•

Jos metsäohjelma on tarkoitettu kaupunkilaisten luettavaksi ja tutustuttavaksi, on se
erittäin vaikealukuinen. Tällaisenaan se palvelee kyllä ammattikäytössä, mutta ei
yleisöä. ”Metsäkuviot”, lohkot ja palstat on nimetty tilojen ja rekisterinumeroiden mukaan.
Ohjelmassa esim. Sonninmäki lienee ”Nikkilän kruununpuisto nro XXX” ja sitä kohdellaan
talousmetsänä, eikä keskuspuiston osana.

•

Nähtävillä oleva metsäohjelma on tehty liikaa metsätalouden ehdoilla, vaikka siinä
todetaankin: ”Metsäsuunnitelman keskeisimmäksi kriteeriksi asetettiin monitavoitteisuus,
eli työssä tuli ottaa huomioon myös luontoarvot ja kaupunkilaisten luontoliikuntatarpeet.”
Nyt näitä kirjauksia on tehty n. 20 %:lle suunnittelupinta-alasta. Jos katsotaan, että tämä
kriteeri oli työssä keskeisin, voisi pinta-alaa nostaa huomattavasti esitetystä. Kyseessä
kuitenkin on vain viidennes työstä. Samoin suojelupinta-ala on vain 14% kaupungin
omistamien metsien alasta. Joukossa ovat tällöin ainoastaan kaikkein välttämättömimmät
suojelualat. Myös tätä tavoitetta voisi hyvin nostaa julkisessa omistuksessa olevissa
metsissä.

•

Ohjelman keskiössä tulisi olla metsän puutuoton sijaan lajien monimuotoisuuden
turvaaminen ja virkistyskäyttö. Ohjelman näkökulma on siis väärä kaupunkilaisten
hyvinvoinnin kannalta.

•

Taajamametsiä uudistetaan ja harvennetaan liian rajulla kädellä. Jos malliesimerkki on
Paloaseman takana oleva metsikkö, on se nyt monen kaupunkilaisen silmissä raiskio, josta

metsämäisyys on tyystin hävinnyt. Taajamametsien hoidossa on mainittu erirakenteiset
metsät. Niitä on kuitenkin vain 12,5%. Osuutta voi huoletta nostaa.
•

Taajamametsien ulkopuolella ohjelmassa on edelleen avohakkuita. Kaupungin metsissä
pitäisi avohakkuista luopua kokonaan ja siirtyä jatkuvaan kasvatukseen. Avohakkuu tuhoaa
paitsi maiseman, köyhdyttää luonnon monimuotoisuutta ja vie hyvinkääläisiltä
mahdollisuuden marjastukseen ja sienestykseen vuosikymmeniksi. Lisäksi monista
metsälajeista on tullut uhanalaisia. Suomi on sitoutunut, että näin ei kävisi.

•

Metsien hiilinieluja ja hiilivarastoja tulisi lisätä tavoitteena erirakenteinen jatkuvasti
peitteinen metsä. Näin turvataan luonnon monimuotoisuutta ja estetään lajituhoa.
Hyvinkää on HINKU- ja FISU-kuntana sitoutunut hiilettömyyteen pyrkimiseen. Avohakkuu
lisää CO2-päästöjä. Kun 80-vuotias metsä kierron päätteeksi avohakataan, vapautuu suurin
osa (n 75%) puihin sitoutuneesta hiilestä muutamassa vuodessa ilmastoa lämmittämään.
Kuluu useita kymmeniä vuosia ennen kuin uusi metsä on sitonut itseensä ja varastoinut
saman hiilimäärän. Vasta sen jälkeen uusi metsä alkaa todella toimia hiilinieluna.

•

Ohjelman mukaan Hyvinkää noudattaa vain PEFC-sertifikaattia seuraavat 10 vuotta. On
vain mainintana, että FSC:a aletaan selvittää. Konkreettisena muutosehdotuksena
lisäisimme: ”Alkavan kymmenvuotiskauden aikana Hyvinkää alkaa metsänkäsittelyssä
noudattaa FCS-sertifiointia.”
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