USEIN KYSYTTYÄ

PUISTOMETSIEN HOITO:
Kerätäänkö raivausjätteet pois metsistä?
-

Pääsääntöisesti raivausjätteitä ei kerätä pois. Osalla kaupungin lähimetsistä, joissa on voimassa vanhat
hoitosopimukset, kerätään raivausjätteet pois tonttien vierustoilta ja kulkuväylien varsilta. Näilläkin alueilla
keräyskäytännöt tulevat muuttumaan vuoden 2017 loppuun mennessä.
Mikäli alueelta poistetaan merkittäviä määriä puutavaraa, ne kerätään pinoihin ja myydään tehtaille ja
sahoille. Metsään jätettävät tähteet maatuvat ravinteiksi.

Raivaukset ovat käynnissä kotimme viereisessä metsässä. Voiko siitä kerätä tai ostaa polttopuuta?
-

Polttopuiden kerääminen on luvanvaraista. Myytävät polttopuupalstat ja sähköinen hakemus löytyvät
netistä osoitteesta http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/metsien-hoito.
Urakoitsijoiden toimesta kerättävä raivausjäte haketetaan energiakäyttöön ja katemateriaaliksi.

Miksi tonttimme takana olevaa metsää ei harvenneta, vaikka muuten lähialueella ovat metsätyöt
käynnissä?
-

Kaupungin metsillä on toistaiseksi kaksi vastuullista tahoa; Katu- ja viherpalvelut sekä Maa- ja mittaus.
Näiden yksiköiden vastuulla olevien alueiden hoitoaikataulut eivät ole samantahtisia.
Metsillä on myös eri hoitotasoja; lähi-, ulkoilu- ja virkistysmetsissä hoitotoimenpiteitä tehdään tiheämmin
kuin suoja- ja talousmetsissä.
Metsien käsittelytiheyteen vaikuttavat myös metsätyyppi ja metsän kehitysvaihe. Kosteat paju- ja
leppävaltaiset metsät vaativat nopeampia toimenpiteitä kuin esim. kuivemmat kangasmetsät ja nuorta
metsätaimikkoa on harvennettava tiheämpään kuin varttuneempaa metsää.
(Lisätietoa: http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/puistometsien-hoito ja
http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/metsien-hoito)

Kotimme vieressä on alkamassa metsätyöt. Emme halua, että tonttimme vierestä poistetaan mitään.
-

Metsien hoitotoimenpiteiden tavoitteena on alueen turvallisuus, puuston uudistuminen, metsäympäristön
viihtyvyys sekä alueen elinvoimaisuuden ja maisemallisien arvon säilyttäminen. Metsiä/metsänosia ei
jätetä kokonaan käsittelemättä, mutta toiveesta sinne voidaan jättää hieman tiheämpiä kohtia ja säilyttää
asukkaalle tärkeitä puita.

Asuinalueellamme on alkamassa metsien harvennukset. Tonttimme kohdalta pitää poistaa kaikki puut.
-

Puistometsien hoitoon eivät kuulu avohakkuut. – Metsässä kuuluu olla puita. Jos puusto ei ole enää
hyödyntämässä ravinteita ja valon määrä lisääntyy, on seurauksena metsäpohjan heinittyminen
epäesteettiseksi. Helposti käy myös, että avoin alue otetaan hyötykäyttöön omana pihana ja yleinen
käyttö estyy.

Lähimetsä kasvaa pujoa, horsmaa, heinää ja vattua. Voiko kaupunki rakentaa siitä puiston?
-

Metsäpohja alkaa kasvaa suurruohoja ja pihakarkulaisia, jos piha- ja puutarhajätteitä viedään metsään.
Harmittomalta tuntuva kuoppien täyttäminen saa aikaan voimakkaan ravinnelisäyksen ja kompostoituva
jäte antaa hyvän kasvualustan metsään kuulumattomalle kasvillisuudelle. Kaupunki ei poista asukkaiden
kompostikasoja metsistä, eikä metsistä tehdä rakennettuja puistoja. (Lisätietoja:
http://www.ouka.fi/oulu/ymparisto-ja-luonto/yleisen-alueen-kaytto)

