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Maakuntahallituksen kannanotto: Merenkurkkuun ei tarvita lisää luonnonsuojelualueita
Ympäristöministeriö on 6.5. päivätyssä tiedotteessa ilmoittanut aikovansa alkaa valmistella valtioneuvoston asetusta Merenkurkun alueella
sijaitsevien, valtion luonnonsuojeluun varattujen alueiden perustamisesta luonnonsuojelualueeksi. Tiedotteen mukaan alueet sijaitsevat
Korsnäsissä, Maalahdessa, Mustasaaressa, Uudessakaarlepyyssä, Vaasassa ja Vöyrillä. Pääosa alueista sisältyy Natura 2000 -verkostoon ja
Merenkurkun maailmanperintöalueeseen. Asetuksen on määrä tulla
voimaan vuonna 2021.
Maakuntahallitus käsitteli asiaa kokouksessaan 25.5.2020.
Esitetty luonnonsuojelualue on laaja niin pinta-alaltaan kuin maantieteellisestikin. Pohjanmaan liitto huomauttaa, että Merenkurkun maailmanperintöalue ei ole luonnonsuojelutarkoituksiin varattu alue. Luonnonsuojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla, joka määrittää luonnonsuojeluun osoitettujen alueiden käyttöä. Laki vaikuttaa esimerkiksi alueiden matkailu-, virkistys- sekä metsästyskäyttöön.
Maakuntahallituksen mukaan Merenkurkkuun ei tarvita lisää luonnonsuojelualueita. Jo nykyisellään koetaan etenkin paikallistasolla, että
luonnonsuojelualueiden vaikutus asumiseen ja väestön toimeentuloon
on kielteinen. Suojelualueet ja Natura 2000 -alueet on esitetty karttasovelluksessa https://arcg.is/108T0C.
Merenkurkun maailmanperintöalueen perustamisen yhteydessä yhteinen näkemys oli mm., että maailmanperintö ei edellytä uusia suojelualueita. Tästä on olemassa Länsi-Suomen ympäristökeskuksen, Metsähallituksen, Pohjanmaan TE-keskuksen, Pohjanmaan liiton sekä alueen
kuntien aiejulistus. Siinä todetaan mm., että maailmanperintöehdotukseen sisältyvien luonnonsuojelualueiden hoito ja käyttö suunnitellaan ja
toteutetaan yhteistyössä paikallisväestön ja viranomaisten kanssa.
Asukkailta ja elinkeinonharjoittajilta tulevan palautteen mukaan tämä ei
ole toteutunut. Nyt käsillä olevan asetuksen valmistelusta Pohjanmaan
liitto ei ole saanut vastuuviranomaisilta tietoa, ei Pohjanmaan maakuntakaavan 2040 eikä Suomen merialuesuunnitelman 2030 laatimisen aikana. Molemmissa kaavoitusprosesseissa on tehty laajaa viranomaisyhteistyötä ja osallistamistyötä, johon sekä ympäristöministeriön että
Metsähallituksen edustajat ovat osallistuneet. Merialuesuunnittelussa on
myös pidetty kahdenvälisiä kokouksia viranomaisten ja organisaatioiden
kanssa. Merialuesuunnittelun koordinaatioryhmä piti erillisen kokouksen
Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen kanssa
20.3. ja Metsähallituksen kanssa niinkin äskettäin kuin 7.4. Näissä kokouksissa ei tullut esiin mitään uuden luonnonsuojelualueen valmiste-
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lusta Merenkurkussa.
Tämä on erittäin valitettavaa, koska valmisteltava asetus vaikuttaa sekä
Pohjanmaan maakuntakaavaan 2040 että Suomen merialuesuunnitelmaan 2030. Pohjanmaan liitto korostaa, että tällaisissa tapauksissa on
tärkeää saada tieto varhaisessa vaiheessa eli jo silloin, kun asetuksen
tai lainmuutoksen valmistelua ryhdytään valmistelemaan. Viranomaisten välisellä tiedonkululla ja yhteistyöllä on suuri merkitys. Nyt käytetty
menettelytapa vesittää suunnitteluprosesseja sekä avoimuutta ja lisäksi
horjuttaa asukkaiden luottamusta viranomaisten toimintaan.
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