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Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi,
p. 02 778 5400

Salon Luonnonmetsäsäätiö on 15.10.2020 päivätyllä kirjeellä tehnyt
esityksen, että Salon kaupunki luopuu metsiensä hakkuista 20 vuoden
ajaksi. Perusteena asialle esityksessä mainitaan mm. merkittävän
hiilinielun lisäämisen ja luontoarvojen kasvamisen. Toimenpiteen
arvioidaan myös lisäävän kaupungin luontomatkailuarvoa. Säätiö korostaa
myös, ettei kyseessä ole metsien pysyvä rauhoitus, vaan vastaus yhteen
aikamme suureen ajankohtaiseen ongelmaan. Säätiö toteaa asialla olevan
kaupungin talouden kannalta marginaaliset vaikutukset ja
ilmastomuutoksen torjunta pitää olla keskeinen asia kaupungin toimissa.

Kaupunginvaltuusto on 10.6.2019 § 94 käsitellyt valtuustoaloitteen
avohakkuuttomasta metsänhoidosta Salossa. Päätöksessä on perusteltu
ja linjattu laajemminkin kaupungin metsänhoidon periaatteita. Päätöksessä
todetaan aloitteen mukaiset luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen,
hiilinielujen lisääminen sekä monipuolisten virkistysmetsien tarjoaminen
asukkaille soveltuvan mainiosti tavoitteiksi kaupungin metsien hoidolle.
Asiaa on ennen kaupunginvaltuustoa käsitelty kaupunginhallituksessa
13.5.2019 § 193 ja kaupunkikehityslautakunnassa 23.4.2019 § 87.

Kaupungin metsien hoidossa on tehty hyvää pitkäjänteistä yhteistyötä eri
asiantuntijatahojen kanssa. Valtion organisaatioiden ohella merkittävästi
paikallisen metsänhoitoyhdistyksen kanssa sekä luontojärjestöjen mukaan
lukien Salon Luonnonmetsäsäätiö. Kaupungin metsänhoito on paljolti eri
intressien yhteensovittamista. Talouden ohella merkittävää on tarjota
lähimetsiä turvallisen virkistäytymisen ja ulkoilun ohella monimuotoiseen
luonnon huomioimiseen. Luonnonvarakeskuksen tutkimuksen mukaan
hyvin kasvava nuori metsä on paras hiilinielujen kannalta.

Tästä tunnustuksena Salon kaupunki metsänomistajana on 3.12.2020
saanut kunniakirjan kiitokseksi toiminnasta Suomen metsäluonnon hyväksi
yhteisesti ympäristöministeriöltä sekä maa- ja metsätalousministeriöltä.

Kaupunkikehitysjohtaja:

Kaupunkikehityslautakunta katsoo, että kaupungin nykyiset metsänhoidon
periaatteet tukevat tavoitteita talouden ja hiilinielun kannalta sekä
ylläpitävät ja edistävät luonto- ja virkistysarvoja eikä kaupungin metsien
hakkuista luovuta 20 vuoden ajaksi.

Kaupunkikehityslautakunta toteaa Salon Luonnonmetsäsäätiön aloitteen
loppuun käsitellyksi.
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Päätös:

Jerina Wallius esitti Sabina Haaviston kannattamana, että päätökseen
lisätään:
Lautakunta katsoo, että Salon tulee metsäsuunnitelmaa tehdessä
huomioida entistä enemmän luontoarvot ja metsien virkistyskäyttö sekä
luonnonsuojelu.

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava
kannatettu muutosehdotus, joten asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtaja
ehdotti, että toimitetaan nimenhuutoäänestys. Äänestysehdotus
hyväksyttiin.

Ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne,
jotka kannattavat Jerina Walliuksen ehdotusta äänestävät EI.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessaä esittelijän pohjaehdotus sai
yhdeksän (9) JAA-ääntä (Tammi, Mänkäri, Anttila, Eskola,
Hoikkala-Savolainen, Hjelt, Karhulahti, Koski, Turtiainen) ja Jerina
Walliuksen ehdotus neljä (4) EI-ääntä (Wallius, Hellström, Lehti, Haavisto).

Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi äänin 9 - 4 esittelijän
pohjaehdotuksen.

 Otteen oikeaksi todistaa, Salossa 3.2.2021

Anita Linnakoski
Toimistosihteeri

Jakelu Suomen Luonnonmetsäsäätiö
Kirjaamo
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Oikaisuvaatimusohjeet

Oikaisuvaatimusoikeus
Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.
Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka
oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
(asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimus-
viranomainen Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, osoite ja postiosoite

Salon kaupungin kaupunkikehityslautakunta
PL 77, 24101 Salo

Käyntiosoite: Tehdaskatu 2, 24100 Salo

Sähköpostiosoite: kirjaamo@salo.fi

Aukiolo ma-to 8.00 - 16.00, pe 8.00 - 14.45.

Oikaisuvaatimus-
aika ja sen alkaminen Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen

tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä
yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä
tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen
lähettämisestä, kolmen päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä,
saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen
tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksiantopäivää tai sitä
päivää, jona päätös on julkaistu yleisessä tietoverkossa, ei lueta
määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä tai muu
sellainen päivä, jona työt virastoissa on keskeytettävä, saa
oikaisuvaatimuksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Nähtäväksi asettaminen
yleisessä tietoverkossa Pöytäkirja julkaistu yleiseen tietoverkkoon, 3.2.2021

Tiedoksianto
asianosaiselle
1)

Lähetetty tiedoksi kirjeellä (kuntalaki 139 §)
annettu postin kuljetettavaksi, päivämäärä ja lähettäjä:

Sähköpostilla, päivämäärä ja lähettäjä: 3.2.2021 / Anita Linnakoski

Muulla tavoin, miten:

Oikaisuvaatimuksen
sisältö ja sen
toimittaminen

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on
tekijän allekirjoitettava.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle
virka-aikana ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Lisätietoja
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Hallintolain 56.2 §
Tiedoksianto yksityishenkilölle
Asiassa, joka koskee kahta tai useampaa asianosaista yhteisesti,
tiedoksianto toimitetaan yhteisessä asiakirjassa ilmoitetulle
yhdyshenkilölle. Jollei yhdyshenkilöä ole ilmoitettu, tiedoksianto
toimitetaan asiakirjan ensimmäiselle allekirjoittajalle. Vastaanottajan on
ilmoitettava tiedoksisaannista muille allekirjoittajille.

1) Täytetään otteeseen, jos päätös annetaan erityistiedoksiantona
tiedoksi kuntalain 137 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asianosaiselle.


