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Oulun kaupungin metsät
ovat meille oululaisille suuri voimavara ja rikkaus. Yhteiset metsämme
tarjoavat jokaiselle mahdollisuuden
nauttia luonnosta.
Tervemenoa metsään!
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Metsien hoito ja käyttösuunnitelma 2010 - 2020
Miksi nyt?

Suunnitelmaa valmistellaan parhaillaan.

Mikä se on?

Tärkein metsien hoidon apuväline.
Tehtävänä metsien hoidon ja käytön ohjaus.

Mitä se koskee?

Kaikkia Oulun kaupungin omistamia metsiä.

Mitä se sisältää?

Metsien nykytilan kuvauksen sekä suunnitelmat siitä,
miten metsiä hoidetaan ja käytetään vuosina 2010-2020.

Miten se laaditaan?

Vuorovaikutuksessa kaupungin, sidosryhmien ja
asukkaiden kanssa.

Miten voin vaikuttaa?

Osallistumalla Metsäseminaariin 12.10 klo 12 kirjastossa.
Vastaamalla asukaskyselyyn tässä näyttelyssä tai netissä
(www.ouka.fi/tekninen/luontoymparisto/metsat2020).
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Hoitoluokitus ohjaa
Kaupungin metsät on jaettu hoitoluokkiin.
Hoitoluokka kertoo alueen käyttötarkoituksesta ja hoidon tavoitteista.

Lähimetsä
- käytetään päivittäin ulkoiluun, leikkimiseen ja
kauttakulkuun
- lähellä asutusta
- polkuja, kulkuväyliä ja penkkejä
- hoidon tavoitteena metsän elinvoimaisuus, viihtyi-			
syys, turvallisuus ja metsän suojaominaisuudet
- ei yleensä taloudellisia tuotto-odotuksia
Ulkoilu- ja virkistysmetsä
- käytetään retkeilyyn, marjastukseen jne.
- taajamassa tai sen lähialueella
- ulkoilureittejä, polkuja, tulentekopaikkoja ja laavuja
- hoidon tavoitteena puuston kasvu, metsäekosystee-		
min elinvoimaisuus, metsien virkistys-, maisema- ja 		
monikäyttöarvot sekä luonnon monimuotoisuus
- myös taloudellisia tuotto-odotuksia
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Hoitoluokitus ohjaa
Suojametsä
- suojaa pöly- ja meluhaitoilta, antaa näkösuojaa
- asutuksen ja esimerkiksi liikenneväylien tai
teollisuuslaitosten välissä
- hoidon tavoitteena puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuus, monikerroksellisuus ja peittävyys eli hyvä suojavaikutus
- ei yleensä taloudellisia tuotto-odotuksia
Talousmetsä
- metsätalouskäytössä olevaa metsää, jossa
myös metsien monikäyttöä
- taajaman ulkopuolella, kauempana asutuksesta
- hoidon tavoitteena taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävä metsänhoito,
joka huomioi metsien monimuotoisuuden
ja monikäytön
- metsien monimuotoisuus turvataan säilyttämällä erityisen tärkeät elinympäristöt
- metsänkäsittely lainsäädännön, metsäsertifioinnin ja Tapion Hyvän metsänhoidon
suositusten mukaista
- taloudellisia tuotto-odotuksia
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Hoitoluokitus ohjaa
Arvometsä
- maiseman, kulttuurin tai luonnon monimuotoisuuden vuoksi erityisen tärkeä ja arvokas kohde
- taajamassa tai sen ulkopuolella
- hoidon tavoitteena kohteen erityisarvojen säilyminen ja korostaminen
Suojelualue
- lain nojalla tai maanomistajan päätöksellä suojeltu alue
- rauhoituspäätöksen suojelumääräyksiä noudatettava
- voidaan laatia suojelun lähtökohdista erillisiä hoitosuunnitelmia
Maankäytön muutosalue
- rakentamiseen osoitettu alue
- hoidon tavoitteena valmentaa kasvillisuus tulevaa käyttöä
varten niin, että se säilyy elinvoimaisena myös rakentamisen
jälkeen
Oulun kaupungin metsien jakaantuminen hoitoluokkiin
59
58%
%

Lähimetsä 1088 ha
Ulkoilu- ja virkistysmetsä 815 ha
Suojametsä 877 ha
Talousmetsä 10314 ha
Arvometsä 1208 ha
Suojelualue 1257 ha
Maankäytön muutosalue 1210 ha
Turvesuot, pellot jne. 795 ha
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Metsissä tapahtuu
marjastetaan
sienestetään
retkeillään
ripustetaan linnunpönttöjä
rengastetaan lintuja
hiihtosuunnistetaan
pidetään nuorten leirejä
tehdään tieteellistä tutkimusta
pidetään koirakilpailuja
kuvataan elokuvaa
järjestetään energiapuuhakkuu-näytöksiä
kaulataan tervaspuita tervanpolttoa varten
etsitään geokätköjä
ajetaan mottorikelkoilla kelkkaurilla
järjestetään muovikuula-asetapahtumia
metsästetään pienriistaa ja vähän isompaakin
lapset ja nuoret opiskelevat luontoa

TEKNINEN
KESKUS

Kasvupaikat vaihtelevia
Lehto
on ravinteikas, ruohoa ja heinää kasvava kasvupaikka.
Lehtomainen kangas
on lehtoa kuivempi kasvupaikka, jossa esiintyy tyypillisesti heinää, ruohoja, varpuja ja sammalta.
Tuore kangas
on viljavuudeltaan keskihyvä kasvupaikka, jolle ovat
ominaisia varpukasvit kuten mustikka sekä heinät ja
seinäsammaleet.
Kuivahko kangas
on niukkaravinteinen, varpuja kuten puolukkaa sekä
seinäsammalta ja jäkälää kasvava kasvupaikka.
Oulun kaupungin metsätalousmaa

60 %

Kangasmaiden metsät
Metsää kasvavat suot eli rämeet ja
korvet

25 %

Kitumaat eli vähäpuustoiset suot
Joutomaat eli avosuot
6%

1
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Kasvupaikat vaihtelevia

Kuiva kangas
on kanervavaltainen kasvupaikka, jossa esiintyy
myös matalaa varvikkoa ja jäkälää.
Karukkokangas
on karu kasvupaikka, jossa yhtäjaksoista jäkäläpeitettä lukuun ottamatta ei esiinny muita kasveja.
Räme
on niukkaravinteinen, kuiva suo, jossa kasvaa
mäntyä.
Korpi
on ohutturpeinen, ravinteikas ja metsäinen suo,
jonka pääpuulaji on kuusi.
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Metsien ikärakenne
monipuolinen
Pieni taimikko
Keskipituus alle 1,3 m.
Varttunut taimikko
Keskipituus yli 1,3 m ja keskiläpimitta rinnankorkeudelta alle 8 cm.
Nuori kasvatusmetsikkö
Keskiläpimitta rinnankorkeudelta enintään 16 cm
mutta vähintään 8 cm. Valtapituus havupuilla yli 7 m
ja lehtipuilla yli 9 m.
Varttunut kasvatusmetsikkö
Keskiläpimitta rinnankorkeudelta yli 16 cm mutta ei
täytä uudistamiskeskiläpimittaa.
Uudistuskypsä metsikkö
Noin 80-100 vuotiasta tai keskiläpimitta yli 23 cm.
41 %

Pienet taimikot

22 %
20 %

Varttuneet taimikot
Nuoret kasvatusmetsät
Varttuneet kasvatusmetsät

13 %

Uudistuskypsät metsät

4%

1

Oulun kaupungin metsien jakaantuminen kehitysluokkiin
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Metsät mäntyvaltaisia

Puuston kokonaistilavuus 1 500 000 m³
62 %

Tukkipuu 374371 m³

33 %

Kuitupuu 939784 m³
Pienpuu 72405 m³

5%
%

Oulun kaupungin metsien puusto puutavaralajeittain

67%

Mänty
Kuusi
Koivu
14 %

Muut havupuut

18 %

Muut lehtipuut
0%

1%

1

Oulun kaupungin metsien puusto puulajeittain
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Puusto kasvaa hyvin
Keskimääräinen tilavuuskasvu on
4,1 m³/ha/v. Hehtaaria kohden puustoa on 108 m³.
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Oulun kaupungin metsien kokonaispuuston kehitys

Viime vuosien hakkuut ovat olleet 34 %
kokonaiskasvusta eli 18 000 m³/v ja tulot
noin 540 000 €/v.
Oulun kaupungin metsien hakkuumahdollisuudet
2010-2020
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Metsänhoitotyöt varmistavat
metsien elinvoimaisuuden ja
kasvun
Metsienhoitoon, luonnonhoitoon ja metsien perusparannukseen on vuoden 2010 talousarviossa
varattu 764 901 €.
Oulun kaupungin 2010 talousarvio
Metsien hoidon, luonnonhoidon ja metsien perusparannuksen
toimintakulut (henkilöstökulut, palvelujen ostot jne.)

€
400000

364917
350000

Metsien hoito eli mm.
metsänhoitotyöt, hakkuut,
suunnittelu, kunnallistekniset
hakkuut

309984
300000
250000

Luonnonhoito eli mm.
luontopolut, viljelypalstat,
järvien kunnostus
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Metsien perusparannus eli mm.
metsäautoteiden kunnostus
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Metsänhoitotoihin on viime vuonna käytetty
40 000 €/v. Arvioitu metsänhoitotarve vuosille
2010-2020 on noin 4 000 ha, 125 000 €/v.
1600

Oulun kaupungin metsänhoitotöiden tarve 2010-2020
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Talousmetsissäkin turvataan
monimuotoisuutta
Monimuotoisuuden kannalta tärkeitä metsän
rakennepiirteitä ovat
- lahopuu
- järeät haavat
- lehtipuut
- palanut ja hiiltynyt puuaines
- säästöpuut
Talousmetsien monimuotoisuutta turvataan
säilyttämällä metsälain mukaiset erityisen tärkeät elinympäristöt. Ne ovat ympäristöjä, joilla on
tavanomaista suurempi merkitys metsäluonnon
monimuotoisuudelle. Erityisen tärkeitä elinympäristöjä ovat mm.
- lähteiden ja purojen lähiympäristöt
- rehevät korvet
- rehevät lehtolaikut
- rotkot ja kurut
- kangasmetsäsaarekkeet
- vähäpuustoiset suot
Kaupungin metsien hoidossa noudatetaan Hyvän metsänhoidon suosituksia ja metsät ovat
FFCS-sertifioituja. Myös nämä turvaavat talousmetsien monimuotoisuutta.
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Sanginjoen ulkometsä
tarjoaa luontoelämyksiä

- 2530 ha laajuinen, yhtenäinen metsäalue
- Isokankaan ja Kalimenlammen retkeilypolut, - Sanginjoen
riistapolku sekä Lemmenpolun kalastuspaikka
- Aluetta hoidetaan monikäyttömetsänä; alueella ulkoilu- ja
virkistysmestää, talousmetsää ja suojelualueita
- Käytön tavoitteina korostetaan virkistyskäyttöä ja suojelua
- Alueet 1a ja 1b ovat suojelualueita 739 ha
- Alue ll on mukautetun metsätalouden vyöhyke, jossa metsätalouden toimia rajoitetaan ja tuottovaatimusta alennetaan 138 ha
- Alue lll on metsätalousvyöhyke, jossa voidaan harjoittaa
normaalia metsätaloutta 1653 ha

TEKNINEN
KESKUS

Haasteita ja kysymyksiä
Roskaaminen
Retkeilyrakenteisiin ja puustoon kohdistuva ilkivalta
Alueiden luvaton käyttö eli pihojen laajeneminen
metsiin ja puutarhajätteen vieminen metsiin
Yhteismetsiin liittyminen
Energiapuun tuotanto
Irrallisten ja kaukana sijaitsevien metsäpalstojen
myynti
Luvaton maastoliikenne
Ilmastonmuutos
Metsiin kohdistuvat monet, usein keskenään ristiriitaiset tavoitteet
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