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Kaupunginvaltuusto 17.12.2018 § 184
Antti Olkinuora teki Perussuomalaisten valtuustoryhmän puolesta
seuraavan valtuustoaloitteen:
”Peltojen metsittäminen on suunniteltu toimenpide, jossa
maatalouskäytössä tai joutomaana ollut maa-ala palautetaan tuottavaksi
metsämaaksi.
Aloitteessa pyydetään Salon kaupunkia selvittämään omistamansa
tarpeettoman ja käyttämättömänä olevan metsitykseen sopivan pelto-ja
joutomaan, ja näiden alueiden soveltuvuuden metsitykseen.
Tarkoituksena on,että kaupunki metsittää tarkoitukseen sopivan
tuottamaton jouto/peltomaan ja lisää hiilinielua luonnonmukaisella tavalla.
Salossa 13.12.2018
Perussuomaisten valtuustoryhmä
Antti Olkinuora
Sanna Leivonen
Jani Hirvimäki
Mikko Lundén
Tapio Äyräväinen
Heikki Tamminen”
Kaupunginvaltuusto päätti lähettää aloitteen kaupunginhallituksen
valmisteltavaksi.
Kaupunkikehityslautakunta 23.04.2019 § 86
Valmistelija: kaupungingeodeetti Ari Vainio, ari.vainio@salo.fi, puh. 02 778
5400
Kaupunki on vuokrannut kaikki viljelyskäyttöön soveltuvat ja tukikelpoiset
pellot. Yksittäisiä pienempiä pelto- tai joutomaita on vuosien varrella
todettu viljelyskäyttöön kelpaamattomiksi. Tällöin näitä on metsitetty, mikäli
niille ei ole ollut tarvetta esim. laidunmaiksi vuokrattaviksi tai
erityistapauksissa suojelunäkökohdat eivät ole puoltaneet metsitystä.

Luonnonvarakeskuksella on käynnissä hanke, jossa kartoitetaan
metsittämiseen soveltuvia alueita. Hankkeen valmistuttua meillä on
tarkempaa tietoa tulevista linjauksista ja tavoitteista.
Lähtökohtana voidaan kuitenkin pitää, että jatkossakin avoin peltomaisema
pidetään viljelykäytössä ja se on myös osa kulttuurimaisemaa. Myöskin
erilaisilla niittymailla on merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta ja
osaa niistä voidaan hoitaa ja ylläpitää erilaisella laidunnuksella.
Periaatteena on pidetty, että kaupungin maa-alueet ovat tuottavassa
käytössä ja tässä mm. harkittu joutomaiden metsittäminen tukee hyvin
hiilinielujen lisäämistarvetta luonnonmukaisella tavalla.
Asia on käsitelty maapoliittisessa ja yleiskaavallisessa ohjausryhmässä.
Kaupunkikehitysjohtaja:
Kaupunkikehityslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen
kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallitus antaa seuraavan vastauksen
Perussuomalaisten valtuustoryhmän valtuustoaloitteeseen ja toteaa
aloitteen loppuun käsitellyksi:
"Salon kaupunki jatkaa harkittua metsitykseen sopivien jouto- ym. maiden
metsitystä parantaen näin mm. tuottavuutta ja hiilinielutavoitteita.
Luonnonvarakeskuksen hankkeen valmistuttua otetaan huomioon sen
mukaiset linjaukset ja tavoitteet."
Päätös:
Kaupunkikehityslautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.
Kaupunginhallitus 13.05.2019 § 194
Kaupunginjohtaja:
Kaupunginhallitus päättää
-antaa valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen: "Salon kaupunki
jatkaa harkittua metsitykseen sopivien jouto- ym. maiden metsitystä
parantaen näin mm. tuottavuutta ja hiilinielutavoitteita.
Luonnonvarakeskuksen hankkeen valmistuttua otetaan huomioon sen
mukaiset linjaukset ja tavoitteet." Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
-ehdottaa kaupunginvaltuustolle, että kaupunginvaltuusto merkitsee
valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen
loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Kaupunginhallitus hyväksyi päätösehdotuksen.

Kaupunginvaltuusto 10.06.2019 § 95
Kaupunginhallitus ehdottaa kaupunginvaltuustolle,
että kaupunginvaltuusto merkitsee valtuustoaloitteeseen annetun
vastauksen tiedoksi ja katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.
Päätös:
Merkittiin, että valtuutettu Tauno Kanerva poistui kokouksesta tämän asian
käsittelyn aikana klo 21.27. Valtuutettu Ilkka Uusitalo poistui kokouksesta
tämän asian käsittelyn aikana klo 21.31.
Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen ehdotuksen.

