Lausunto Kirkkonummen kunnan metsästrategiaehdotuksesta ja käyttö- ja hoitoluokituksesta
Kirkkonummen metsästrategiaehdotuksen päämäärät on kauniisti muotoiltu. Mutta niiden toteuttaminen ei Veikkolan
kyläyhdistyksen mielestä onnistu nyt esillä olevan metsästrategian avulla.
Strategiaa tulisi olennaisesti muuttaa, sillä nyt esillä oleva ehdotus on ylimalkainen ja osittain vai-keaselkoinen.
Sanavalinnoissakin puhutaan ”pyritään” ym. Strategian toimintatavat eivät kaikilta osin noudata niitä tavoitteita, joita Veikkolan
kyläyhdistyksellä on kunnan metsien käytöstä. Strate-gia tulee muotoilla uudelleen ja siinä tulee myös ottaa huomioon
konsulttityönä laadittu Metsästra-tegia 2003. Perusteluita muutokselle seuraavassa:
Nähtävillä olevissa kartoissa väritykset ovat sellaiset, että eri metsänhoitotyyppejä ei erota kunnolla toisistaan! Ihmisten on
todella vaikea ottaa kantaa, kun ei tiedä, missä alueet ovat ja mikä on mikin.
Tämän vuoksi kuntalaisten kuuleminen jää vaillinaiseksi ja osallistuminen on tehty liian vaikeaksi. Lisäksi kartoista puuttuu osa
kunnan alueista (esim. Perälänjärven pohjoisosa ja Vihdin kunnan rajaseutu): onko niin, että näillä alueilla ei ole kunnan
metsiä? Saisi olla jaossa myös yksi iso kartta, jossa näkyisi kerralla kaikki kunnan metsät. Myös valtion metsien sijainnista
kunnassa olisi hyvä tiedottaa kartalla. Kunnan nettisivut tulee saada toimimaan niin, että niiden avulla voidaan tiedottaa
kuntalaisille myös metsästrategiasta karttoineen.
Kunnan metsien tuottotavoitteista tulee luopua; tuloja saa tulla, mutta niitä ei tule vaatia. Tuotto tulee laskea eri tavoin kuin
nyt: virkistysarvo pitää huomioida ja myös metsien arvo kunnan imagol-le. Kunnan ei tule pilata positiivista ympäristöimagoaan
enää enempää. Myös rakentaminen aiheut-taa paineita metsien käytölle, koska suurempi määrä väkeä tarvitsee enemmän
virkistysalueita. Li-särakentaminen ja liikenneväylät vievät tilaa metsiltä.
Tarvitseeko kunta ollenkaan talousmetsiä? Kunnan metsien päätavoite pitäisi olla monimuotoinen metsä, jossa on hyvä
virkistyä. Tällöin suuremman osan metsistä voisi pitää luonnontilassa, mutta poluilta raivattaisiin kaatuneet puut pois. Lahopuut
ja kaatuneet puut tulisi jättää metsiin turvaamaan eliölajiston monimuotoisuutta Myös lähimetsiin ne voitaisiin jättää maapuina,
jolloin ne eivät uhkaa asukkaiden turvallisuutta.
Avohakkuista pitää luopua ja ottaa tavoitteeksi pienimuotoinen metsänhoito, joka olisi erirakentei-sen metsän hoitoa ja
korkeintaan pienaukkohakkuita (0,2 ha). Missään kunnan metsässä ei saisi tehdä yli 0,2 ha aukkohakkuuta. Tällöin metsiin ei
tule laajoja aukeita alueita: maisemapuut avoalu-eellakin tukevat luontaista uudistumista. Toivomme, että nykyisten ja
mahdollisesti tulevien hak-kuualueiden jälkihoito hoidetaan niin, että metsän virkistyskäyttömahdollisuudet säilyvät.
Soveltuville alueille (esim. vanhoille hakamaille) pellon ja metsän reunavyöhykkeeseen voitaisiin luoda avoimia alueita luonnon
monimuotoisuutta rikastamaan. Kapeita reunavyöhykkeitä (n. 20 metriä) pidettäisiin avoimina poistamalla havupuut ja paikoin
myös pensaat.
Miten paikallisilla asukkailla on mahdollisuus osallistua metsien hoidon suunnitteluun vuositasolla? Vuosittaiset ehdotukset
tulevat nähtäville, mutta kunta saisi tiedottaa niistä aktiivisesti kuntalaisille ja paikallisille yhdistyksille. Miten taataan, että
asukkaiden näkemykset todella huomioidaan? Pel-käämme, että strategia antaa liikaa valtaa tila- ja tuotantopalveluiden
johtokunnalle.
Kartoista puuttuu merkintä siitä, millainen suunnitelma on Pikkaraisten järvien ympäristössä Nuuksion eteläpuolella. Toivomme,
että kyseinen metsä olisi luonnonarvometsää, jota ei käsiteltäisi ja joka muodostaisi puskurialueen Nuuksion kansallispuistolle.
Kuitenkin alueen eteläreunan kautta tulee varata tieyhteys Siikajärveltä Veikkolaan ja portti parkkipaikkoineen Nuuksion
kansallispuistoon.
Mäntytien päädyssä oleva talousmetsä ja Kalljärven talous- ja ulkoilumetsä Vihdin rajalla tulee olla lähimetsää.
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