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Oululainen metsä 2020
Oulun kaupungin metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi ja ammattitaitoisesti erilaisia
tavoitteita yhteensovittaen, minkä seurauksena
metsät ovat elinvoimaisia, monikäyttöisiä ja
monimuotoisia.
Hoito- ja käyttösuunnitelma koskee kaikkia
Oulun kaupungin omistuksessa olevia metsiä
Oulussa ja ympäristökunnissa, ja se on kaupungin tärkein metsäomaisuuden ohjauksen
ja hoidon apuväline. Kaupungin omistuksessa olevaa metsätalouden maata on yhteensä
n. 17 500 ha. Suunnitelma toimii ohjeena kaupungin metsien hoidosta vastuussa olevalle
tekniselle keskukselle ja on tukena päättäjille.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa kuvataan metsien hoidolle ja käytölle asetetut tavoitteet.
Suunnitelma sisältää kuvauksen kaupungin
omistamien metsien nykytilasta vuonna 2010
sekä suunnitelmat siitä, miten metsiä hoidetaan ja käytetään vuosina 2011 - 2020.
Kaupungin metsiä käytetään monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin ja nämä monet käyttömuodot vaikuttavat metsien hoidolle ja käytölle asetettuihin tavoitteisiin.
Metsät turvaavat osaltaan paikallista elinkeinotoimintaa ja mahdollistavat sen kehittämisen. Kaupungin omistamaa raakamaata kaavoitetaan, tontteja myydään ja vuokrataan.
Puunmyyntituloja saadaan vuosittain ja erillisiä metsäpalstoja voidaan myydä, vaihtaa tai
liittää yhteismetsiin erikseen tehtävien päätösten mukaisesti.

Pitkäjänteisen ja vastuullisen metsien käytön johtava periaate on kestävyys. Vuotuisten
hakkuiden ei tule ylittää vuotuista kasvua.
Puusto pidetään elinvoimaisena. Luonnonsuojelun tavoitteet turvataan jo perustetuilla luonnonsuojelualueilla sekä jättämällä muuallakin
metsissä olevat merkittävät luontokohteet
käsittelyjen ulkopuolelle.
Lähi-, ulkoilu ja virkistys- sekä suojametsissä
hoidon tavoitteena on maisemaltaan edustava
metsäkasvillisuus, paikoin puistomaisuus, viihtyvyys, turvallisuus, puuston elinvoimaisuus ja
uusiutuminen sekä metsien monimuotoisuus.
Oulun kaupungin metsävarat 2010,
hakkuusuunnite ja hoitotyöt
2011- 2020
Inventoitu kokonaispinta-ala on 17 493 ha,
josta metsätalousmaata on n. 16 519 ha ja
muuta maata 974 ha, mm. turvesoita, teitä, leveitä sähkölinjoja. Metsätalousmaasta metsämaata on n.13 882 ha (84%) sisältäen kangasmaiden metsät ja metsäiset suot, kitumaata
1 022 ha (6%) ja joutomaata 1 615 ha (10%).
Metsätalousmaista kangasmaita on 60 %, yhteensä 10 049 ha. Soita on 40 %, joista ojitettuja suometsiä on 4 440 ha ja luonnontilaisia,
ojittamattomia soita 2 030 ha.
Kaupungin metsiä ja soita on suojeltu eri tavoin yhteensä n. 1 939 hehtaaria metsälain 10 §
mukaiset kohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt mukaan luettuna. Suojellun alueen osuus
on 11, 6 % metsätalousmaan pinta-alasta.
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Puuston kokonaistilavuus metsämaalla on
1,49 milj. m³, kitumaat mukaan lukien 1,51 milj.
m³. Metsämaalla on puustoa keskimäärin
107 m³/ha. Puuston kasvu metsämaalla on
49 070 m³ vuodessa, keskikasvu 3.5 m³/ha/
vuosi ja kasvuprosentti 3.3.
Hakkuusuunnite on 57 % suojelualueiden
ulkopuolella olevien metsien vuotuisesta kasvusta. Vuotuinen hakkuuesitys on 26 000 m³.
Metsien ja ulkoilualueiden hoito toteutetaan omakustannusperiaatetta noudattaen.
Metsänhoidon, metsäautoteiden kunnostusten ja luonnonsuojelualueilla tehtävien luonnonhoitotöiden, luontopolkuverkoston ylläpidon, asemakaava-alueen metsien hoidon ja
ulkoilualueiden markkinoinnin ja tiedottamisen kustannusten arvioidaan hallintokuluineen olevan noin 800 000 /v. Suunnitteen
mukaisilla hakkuumäärillä vuotuinen puunmyyntitulo kattaa muusta toiminnasta aiheutuneet kustannukset.
Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma on
voimassa vuoteen 2020. Suunnitelmaa ylläpidetään ns. jatkuvan päivityksen periaatteella.
Suunnitelman toteutumista arvioidaan 2015
tehtävällä välitarkastuksella, jolloin suunnitelmaa voidaan tarkistaa tarvittavilta osiltaan.
Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy Oulun kaupungin teknisen keskuksen internet -sivuilta osoitteesta www.ouka.fi/tekninen/Luontoymparisto/

1. Johdanto

1.1 Yleistä
Oulun kaupungin maa-ala vuoden 2009 kuntaliitoksen jälkeen on 1 410 km², josta kaupungin omistamaa maata on n. 270 km² ja tästä
metsätalouden maata vuoden 2010 lopussa
oli n. 16 100 ha (161 km²) Lisäksi kaupunki
omistaa metsätalousmaata muiden kuntien
alueella n. 1 400 ha. Kaupungin omistuksessa
olevaa metsätalouden maata on yhteensä
n. 17 500 ha.
Kaupungin metsien hoito ja käyttö on jo
yli sadan vuoden ajan perustunut metsäsuunnitelmaan. Ensimmäinen metsäsuunnitelma
valmistui vuonna 1898, seuraavat vuosina
1906, 1923,1952,1967, 1983, 1989 ja 1999.
Nyt valmistunut metsien hoito- ja käyttösuunnitelma on järjestyksessä yhdeksäs. Metsätalousmaan pinta-ala on maiden ostojen,
luovutusten, rakentamisen ja kuntaliitosten
vaikutuksesta muuttunut seuraavasti:
Vuosi	Metsätalousmaan
pinta-ala / ha
1923

4910

1935

5485

1945

7199

1950

5346

1960

7215

1970

10898

1983

12398

1989

11972

1998

13201

1999

14963

2010

17493

1.2 Hoito- ja käyttösuunni		telman tavoite ja sisältö
Hoito- ja käyttösuunnitelma on kaupungin
tärkein metsäomaisuuden ohjauksen ja hoidon apuväline. Kymmenvuotinen suunnitelma
mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen metsien hoidon ja esittelee kaupungin metsänhoitoa selkeällä ja monipuolisella tavalla.
Suunnitelma toimii myös ohjeena kaupungin
metsiä hoitaville henkilöille ja on tukena päättäjille. Oulun kaupungin metsät ovat oululaisille suuri voimavara ja mahdollisuus. Mittava
metsäomaisuus velvoittaa arvokkaan omaisuuden hoitoon.
Hoito- ja käyttösuunnitelma koskee kaikkia Oulun kaupungin omistuksessa olevia metsiä Oulussa ja ympäristökunnissa. Keskeistä
hoito- ja käyttösuunnitelmassa ovat metsäinventoinnin avulla saadut metsävaratiedot
puustosta, kasvupaikoista ja tärkeistä luontokohteista. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa esitettävät metsien nykytilan tiedot sekä metsien
tulevan kehityksen arviointi perustuvat tähän
maastossa inventoituun metsävaratietoon.

Kuva: Jukka Kangas

Hoito- ja käyttösuunnitelma sisältää kuvauksen kaupungin omistamien metsien nykytilasta vuonna 2010 sekä suunnitelmat siitä,
miten metsiä hoidetaan ja käytetään vuosina
2011 - 2020. Hoito- ja käyttösuunnitelmassa
kuvataan metsien hoidolle ja käytölle asetetut tavoitteet.
Tavoitteissa pyritään mahdollisimman hyvin huomioimaan erilaiset metsiin kohdistuvat
tarpeet ja arvot. Suunnitelmassa määritellään
näitä tavoitteita tukevat metsien hoidon ja käytön periaatteet, linjaukset ja toimintatavat, joita kaupungin metsien hoidossa noudatetaan.

Toiminnalle asetettavien tavoitteiden ja
yleisten linjausten lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmassa arvioidaan metsiin liittyviä
mahdollisuuksia, metsien kehityksen tulevaisuuden haasteita, mahdollisia uhkatekijöitä
sekä keinoja niihin varautumiseksi. Hoito- ja
käyttösuunnitelma sisältää arviot suunnittelukauden tuloista ja menoista. Suunnitelmassa
esitellään myös laskelmat ja ennusteet siitä,
miten kaupungin metsät kasvavat seuraavan
kymmenen vuoden aikana. Suunnitelma ottaa huomioon kaupungin omistajapoliittiset
linjaukset maanomaisuuden osalta.

Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma
Mikä on?

Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma on suunnitelma,
jonka mukaan metsiä hoidetaan ja käytetään.

Mitä koskee?

Suunnitelma koskee Oulun kaupungin omistamia metsiä Oulussa ja
muissa kunnissa.

Mitä sisältää?

Suunnitelma sisältää kuvauksen kaupungin omistamien metsien
nykytilasta vuonna 2010 sekä suunnitelmat siitä,
miten metsiä hoidetaan ja käytetään vuosina 2011 - 2020.

Miksi laadittu? Suunnitelma on ohjeena kaupungin metsiä hoitaville henkilöille sekä
tukena päättäjille. Voimassa oleva metsien hoito- ja käyttösuunnitelma
on edellytys metsänhoitomaksusta vapautumiselle.
Kuka laatinut?

Suunnitelma on laadittu Oulun kaupungin Teknisessä keskuksessa.
Sen laatimista varten perustettiin työryhmä, joka toimi yhteistyössä
työtä ohjanneen ohjausryhmän kanssa.

Miten laadittu? Suunnitelma perustuu kaupungin metsävarojen kartoitukseen ja
selvitykseen. Suunnitelman laadinnassa pyrittiin vuorovaikutteisuuteen
kartoittamalla asukkaiden toiveita.
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Oulun kaupunki ei ole metsänhoitoyhdistyksen jäsen, vaan on ollut vapautettuna lakisääteisestä metsänhoitomaksusta. Kaupunki
on hakenut vapautusta metsänhoitomaksusta myös vuosille 2010 - 2019. Vapautusta
on mahdollista hakea enintään kymmeneksi
vuodeksi. Metsänhoitomaksusta vapautumisen ehtona on voimassa oleva metsien hoitoja käyttösuunnitelma.
Maa- ja metsätalousministeriön määräyksen (50/99 Dnro 1560/633/99) mukaan metsien hoito ja käyttösuunnitelmassa tulee olla:
- omistaja- ja tilatiedot
- laadinta- ja voimassaoloaika
- kuviokartta
- kuvioluettelo, joka sisältää kuviokohtaiset
pinta-ala-, kasvupaikka- ja puustotiedot
sekä mahdolliset metsänkäsittelyvaihtoehdot aikatauluineen
- merkinnät metsälain ja luonnonsuojelu
lain mukaisista erityisen tärkeistä elinympäristöistä ja luontotyypeistä
- yhteenvetotiedot suunnitelluista hakkuista
ja hoitotöistä
- hakkuusuunnitearvio kantorahatuloista ja
metsänhoitotöiden kustannuksista
Lisäksi edellytetään, että metsää hoitaa metsäammattihenkilö ja että metsää on hoidettu
ja käytetty Metsätalouden kehittämiskeskus
Tapion julkaiseman ”Hyvän metsänhoidon
suositukset” mukaisesti vähintään kolmen
vuoden ajan. Metsässä ei saa myöskään olla
selviä metsänhoidollisia puutteita.

Suunnitelmaa laadittaessa asukkaiden näkemyksiä kuultiin osallistumalla Koko Perheen
Metsäpäivään (14.8.2010) ja järjestämällä Metsäseminaari (12.10.2010). Kaupungin metsänhoitoa esiteltiin myös Oulu10:ssä pidetyssä
Metsänäyttelyssä (5.-19.10.2010).
Kirjastossa pidetyssä Metsäseminaarissa
kuultiin alustuksia ajankohtaisista metsäasioista ja esiteltiin kaupungin metsänhoitoa. Seminaariin osallistui noin 60 henkilöä ja se toimi
samalla asukkaiden osallistamis- ja kuulemistilaisuutena.
Asukkaiden metsien hoitoa ja käyttöä koskevia toiveita kartoitettiin myös asukaskyselyllä. Kyselyllä selvitettiin asukkaiden mielipidettä muun muassa lähimetsien hoidon laadusta
ja kaupungin luontopoluista. Asukaskyselyyn
oli mahdollista vastata Koko Perheen Metsäpäivässä, Oulun kaupungin metsiä esittelevässä Metsänäyttelyssä, Metsäseminaarissa,
sekä sähköisesti kaupungin internet-sivuilla
5.-19.10.2010. Asukaskyselyyn saatiin190 vastausta, joista 124 saatiin internetin kautta ja
66 järjestetyistä tilaisuuksista.
Kuva: Ari Juntunen

1.3 Hoito- ja käyttösuunnitelman
laadinta
Hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu Oulun kaupungin teknisessä keskuksessa, joka
myös vastaa kaupungin omistamien metsien hoidosta. Suunnitelman teko käynnistyi
vuonna 2007 kuvioittaisella metsävaratietojen päivityksellä. Maastoinventoinnit ovat
jatkuneet vuosina 2008, 2009 ja 2010. Metsävaratietojen päivitystä on tilattu Ykkösmetsä Metsäpalvelulta, metsäkeskukselta ja Oulun seudun ammattikorkeakoululta. Lisäksi
puustotietoja on ylläpidetty teknisen keskuksen omana työnä vuosien 2002 - 2010 aikana. Inventoidut kuviotiedot on tallennettu
T-Forest paikkatietojärjestelmään.
Keväällä 2010 laadittiin projektisuunnitelma ja perustettiin valmisteleva työryhmä.
Työryhmän jäseninä oli teknisen keskuksen
maa- ja mittaus yksikön luonnonvarat ja isännöintitiimin henkilöitä. Työryhmän työskentelyä
ohjasi ohjausryhmä, jossa olivat edustettuina Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitos,
Oulun kaupungin teknisen keskuksen maa ja
mittaus, katu- ja viherpalvelut sekä keskushallinnon talous- ja strategiaryhmä. Työn kuluessa ohjausryhmä kokoontui kuusi kertaa.
1.4 Osallistaminen
Koska metsien käyttöön liittyy monenlaisia toiveita ja tavoitteita, kuntalaisten osallistamiseen kiinnitettiin erityistä huomiota.
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Asukaskyselyyn vastanneet olivat sitä mieltä, joiden mukaan lähimetsiä tulisi hoitaa lievin
harvennuksin tai poistaa vain vaaraa aiheuttavat puut. Oli myös mielipiteitä, että metsiä ei
tarvitsisi hoitaa lainkaan. Osa vastaajista ilmoitti, että heidän lähimetsässään on harventamisen tarvetta, osan mielestä sitä ei ole. Harvennuksen jälkeen pienet oksat voitaisiin jättää
maahan lahoamaan. Ulkoilu, maisema ja luonnontarkkailu nousivat tärkeimmiksi lähimetsän käyttömuodoiksi. Useimmat vastaajista
olivat käyneet kaupungin luontopoluilla ja
suosituimpia paikkoja olivat Sanginjoen alue,
Letonniemi ja Pilpasuo. Pitkospuiden huono
kunto sai moitteita. Kiitosta annettiin siitä,
että polkuja ylipäätään on ja ne on sijoitettu
hyville paikoille. Terveisinä kaupungin metsiä
toivottiin hoidettavan, toisaalta luonnontilaisuutta perättiin ja osa vastaajista toivoi kaupungin, erityisesti Sanginjoen, metsien rauhoittamista kokonaan metsänkäsittelyiltä.
Osallistamisen kautta saatua tietoa on
hyödynnetty hoito- ja käyttösuunnitelman
tavoitteita ja toimenpiteitä linjattaessa.

Kuvaaja 1 Oulun kaupungin metsien jakautuminen hoitoluokkiin (ha ja % pinta-alasta)

2. Metsien hoidon ja käytön ohjaus

2.1 Maankäytön ohjaus
Maankäytön suunnittelua ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslaki sekä sen mukainen
kaavoitusjärjestelmä. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ohjaavat kuntatason kaavoitusta. Niiden mukaan luonnon virkistyskäyttöä tulee edistää parantamalla moninaiskäytön edellytyksiä Oulun kaupungin alueella on
voimassa useita yleiskaavoja, jotka kaikki sisältävät metsäalueita (liite 1).
Yleiskaavoissa metsäalueille on osoitettu
samankaltaisia käyttötarkoitusvarauksia ja kaavamerkintöjä. Tyypillisin aluevaraus on maaja metsätalousvaltainen alue, joka varataan
pääasiassa maa- ja metsätalouden harjoittamiseen. Metsäalueita on voitu osoittaa myös
maa- ja metsätalousvaltaisiksi alueiksi, joilla on
erityistä ulkoilun ohjaamistarvetta tai ympäristöarvoja; sekä ulkoilu- ja virkistysalueiksi.
Maankäyttö- ja rakennuslain tai luonnonsuojelulain perusteella suojellut alueet osoitetaan
suojelualueiksi. Metsäisillä alueilla sijaitsee usein
muinaismuistolain nojalla rauhoitettuja kiinteitä muinaisjäännöksiä, jotka merkitään kaavakartalle. Perusselvitysten perusteella voidaan
osoittaa luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeitä alueita, joilla voi esiintyä
uhanalaisen lajin aluekokonaisuuksia, metsälain 10 § mukaisia tärkeitä elinympäristöjä tai
muita erityisiä luontoarvoja, jotka on säilytettävä. Kaavakartoilla voidaan osoittaa myös seudulliset ja paikalliset viheryhteystarpeet, jotka
osoittavat ohjeellisesti reittiverkoston. Reittien
ja taukopaikkojen tarkempi sijainti ja laajuus
ratkaistaan tarkemmalla suunnittelulla. Metsien
hoidossa noudatetaan yleiskaava-alueella metsälakia. Asemakaava-alueilla metsälaki ei ole
voimassa, vaan siellä noudatetaan maankäyttö- ja rakennuslakia.
Maaomaisuuden omistajapoliittisen linjauksen mukaisesti kaupunki käyttää kaupungin
ulkopuolella omistamiaan maa-alueita vaihtoomaisuutena. Kaupungin hankkiessa omistukseensa kaupungin kehityksen kannalta tärkeitä
alueita voivat talousmetsät toimia tarvittaessa
maakaupoissa vaihtomaana. Erillisiä metsäpalstoja voidaan myydä, jos ne eivät sijaitse yh-

Hoitoluokat

dyskuntarakentamiseen osoitetulla alueella.
Kaupunki on osakkaana Utajärven kunnassa sijaitsevassa Timosen yhteismetsässä
(4 704 ha) osuudella 78/773. Mahdollisuutta
liittyä yhteismetsiin harkitaan erityisesti pienten, irrallisten ja kaukana sijaitsevien palstojen kohdalla. Yhteismetsä on taloudellinen
omistusmuoto näillä hoitokustannuksiltaan
muuten korkeilla palstoilla.
2.2 Metsiä koskevat lait,
	ohjeet ja sertifiointi
Kaupungin metsien hoidossa ja käytössä
noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä
asetuksineen. Metsien hoitoon ja käyttöön
vaikuttavia lakeja ovat muun muassa metsälaki, laki metsän hyönteis- ja sienituhojen
torjunnasta, luonnonsuojelulaki, ympäristönsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, ulkoilulaki ja muinaismuistolaki.
Metsälaki (1093/1996) on metsien hoitoa ja käyttöä säätelevä yleislaki. Metsälain
tarkoituksena on edistää metsien taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää
hoitoa ja käyttöä niin, että metsät antavat
kestävästi hyvän tuoton samalla, kun metsien biologinen monimuotoisuus säilytetään.
Metsälakia sovelletaan pääsääntöisesti kaikilla metsätalousmailla. Metsälakia ei kuitenkaan sovelleta esimerkiksi suojelualueilla.
Metsäkeskus edistää metsälain tarkoituksen
toteutumista ja valvoo sen noudattamista.
Laki metsän hyönteis- ja sienituhojen torjunnasta (263/1991) velvoittaa torjumaan puustoa uhkaavia tauteja ja tuhoja viranomaisen
ohjeiden mukaisesti.
Metsien hoitoon ja käyttöön sovelletaan
myös luonnonsuojelulakia, erityisesti luontotyyppejä, luonnonsuojelualueita ja luonnonmuistomerkkejä tai eläinten ja kasvien rauhoittamista
koskevia säännöksiä. Ympäristönsuojelulaki on
ympäristön pilaantumisen torjunnan yleislaki.
Maankäyttö- ja rakennuslaki on alueiden suunnittelua, rakentamista ja käyttöä koskeva laki,
jossa säädetään myös metsäalueiden käyttöperiaatteista. Ulkoilulaissa on määräyksiä mm.
ulkoilureittien perustamisesta.

Oulun kaupungin alueella voimassa olevat yleiskaavat (lopussa liite 1)
- Oulun yleiskaava 2020 (KV 26.01.2004, KHO 10.01.2007) keskeiset kaupunkialueet 		
käsittävä kaava sisältää kaupungin keskeisten viher- ja virkistysalueiden lisäksi
Hiukkavaaran ja Saviharjun metsäalueita
- Oulun seudun yleiskaava 2020 (YM 18.02.2005, VN 08.03.2007, KHO 25.08.2006)
on voimassa Oulun kaakkoisilla metsäalueilla
- Oulujokivarren osayleiskaava (KV 21.05.2007, KHO 6.4.2010) käsittää Oulujokivarren
pelto- ja metsäalueet
- Sanginjoen osayleiskaava (YM 23.03.2001) on voimassa Sanginjokivarressa
- Seudullisen monitoimikeskuksen osayleiskaava (Oulu Zone KHO 26.5.2010)
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Jokamiehen oikeudet ovat yleisesti hyväksytty maan tapa, ja ne perustuvat eri lakeihin.
Jokamiehenoikeuksilla tarkoitetaan jokaisen kansalaisen oikeuksia käyttää luontoa siitä
riippumatta, kuka alueen omistaa. Sallittua on
mm. poimia luonnonmarjoja, sieniä ja rauhoittamattomia kukkia tai liikkua luonnossa
jalan, hiihtäen tai pyöräillen. Oikeutta ei saa
käyttää luonnolle haittaa taikka häiriötä tuottavalla tavalla.
Oulun kaupungin omistamien metsien
hoidossa noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion julkaisemia ”Hyvän metsänhoidon suosituksia”. Suosituksissa kuvataan talousmetsien kestävän metsätalouden
mukaiset metsänhoitotoimenpiteet, metsien
hoidon yleiset periaatteet sekä luonnon- ja
ympäristönhoidon painopisteet. Suositusten
tavoitteena on puuntuotannon kehittäminen
niin, että samalla myös luonnon-, ympäristön- ja maisemanhoito talousmetsissä paranee. Suosituksissa annetaan ohjeita muun
muassa metsän uudistamisesta, harvennushakkuista, energiapuun korjuusta ja kasvatuksesta, metsämaiseman hoidosta sekä
luonnon monimuotoisuuden turvaamisesta.
Hyvän metsänhoidon suositukset ylittävät lakisääteisen metsänhoidon minimitason.
Oulun kaupungin metsät on sertifioitu kansallisella FFCS- metsäsertifiointijärjestelmällä,
jota toteutetaan alueellisena ryhmäsertifiointina. Kaupungin metsät kuuluvat Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskusalueen metsäsertifioinnin
piiriin. Metsäsertifioinnissa puolueeton osapuoli
arvioi harjoitetaanko metsätaloutta sovittujen
sertifiointikriteerien ja kestävän kehityksen mukaisesti. Osallistuminen metsäsertifiointiin on
vapaaehtoista.
FFCS-sertifikaatti asettaa metsien hoidolle
monia konkreettisia vaatimuksia, jotka ylittävät
lakitason. FFCS-järjestelmän metsäsertifiointistandardin (PECF FI 1001:2009) 29 kriteerin
vaatimukset kohdistuvat muun muassa metsien
hoidon suunnitteluun ja toteutukseen. Sertifioinnin vaatimuksissa kiinnitetään huomiota
metsäluonnon monimuotoisuuden kannalta
tärkeiden elinympäristöjen ja vesien suojeluun, nuoren metsän hoitoon, työnantajavelvoitteiden toteutumiseen sekä luontaiselinkeinojen ja metsätalouden yhteensovittamiseen.
Kriteereissä edellytetään luontoarvojen säilymisen turvaamista, säästöpuiden jättämistä
uudistusaloille sekä metsänuudistamis- ja taimikonhoitotöiden tekemistä ajallaan. Metsä
sertifiointi on keino osoittaa, että metsiä hoidetaan hyvin.
2.3 Oulun kaupungin
metsien hoitoluokitus
Viheralueiden hoitoluokitus, johon taajamametsät sisältyvät, on valtakunnallinen metsien

9% 6%
5%
8%
5%
8%

C1 Lähimetsä 1030 ha		
C2 Ulkoilu ja virkistysmetsä 830 ha		
C3 Suojametsä 880 ha		
C4 Talousmetsä 9800 ha		
C5 Arvometsä 1280 ha		

59 %

hoitoa ja käyttöä ohjaava luokitus. Hoitoluokituksen avulla saadaan taajamaan omaleimaista ja monipuolista ympäristöä. Taajamametsien
hoitoluokat ovat lähimetsä, ulkoilu- ja virkistysmetsä, suojametsä, talousmetsä, arvometsä,
suojelualueet, rakentamisen muutosalue ja erityisalueet.
Jokaiselle metsäkuviolle määritellään hoitoluokka sen ensisijaisen hoitotavoitteen mukaan. Metsäkuvio on puustoltaan, kasvuolosuhteiltaan ja hoitotarpeeltaan yhtenäinen
metsäalue. Metsäkuvion hoitoluokkaa mietittäessä lähtökohtana ovat alueen luonnon
ominaisuudet, käyttötarkoitus, hoidon tavoite ja alueen käyttäjät. Hoitoluokituksen
valinnassa huolehditaan siitä, että eri käyttötarkoituksiin osoitetaan sopivat ja riittävän
suuret alueet.
Hoitoluokan valintaan vaikuttavat myös
ylläpidon tavoitteet eli se millaiseen laatutasoon pyritään mm. alueen siisteydessä, rakenteiden kunnossa ja kasvillisuuden elinvoimaisuudessa. Hoitoluokkaa määritettäessä
tehdään päätös siitä, millaiseksi aluetta halutaan kehittää. Hoitotarve ja -menetelmät
vaihtelevat hoitoluokittain.
Lähimetsä C1
Lähimetsää käytetään päivittäin ulkoiluun,
leikkimiseen ja kauttakulkuun. Maapohjan
kuluminen on usein voimakasta ja metsän
luontainen pohjakasvillisuus voi muuttua. Lähimetsään voidaan rakentaa polkuja, kulkuväyliä ja penkkejä. Lähimetsä sijaitsee lähellä
asutusta ja sitä hoidetaan vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden kanssa. Alueen hoidossa painottuu metsän elinvoimaisuuden lisäksi
viihtyisyys, turvallisuus, metsän suojaominaisuudet sekä maisema. Tavoitteena on luontaisen kaltainen, mutta kuitenkin hoidettu
kasvillisuus, jossa voi pienialaisesti esiintyä tiheikköjäkin. Puuston elinkaari on lähimetsissä pitkä. Uudistamisen kriteerinä on puuston
elinvoimaisuus. Hoitokerrat toistuvat muutaman vuoden välein. Lähimetsään ei yleensä
kohdistu taloudellisia tuotto-odotuksia.
Ulkoilu- ja virkistysmetsä C2
Ulkoilu- ja virkistysmetsää käytetään säännöllisesti retkeilyyn, metsästykseen ja marjastukseen. Se sijaitsee asuinalueiden lähialueilla,
kauempana taajamista. Ulkoilu- ja virkistysmet-

S Suojelualue 1260 ha		
R Maankäytön muutosalue 1420 ha		

sissä voi olla ulkoilua ja retkeilykäyttöä palvelevia rakenteita kuten tulentekopaikkoja sekä
hoidettuja polku- ja latuverkkoja. Ulkoilu- ja
virkistysmetsän hoidossa painotetaan puuston
kasvun ja metsäekosysteemin elinvoimaisuuden lisäksi metsien virkistys- ja monikäyttö sekä
maisema ja monimuotoisuusarvoja. Uudistamisen kriteerinä on puuston kasvu ja elinvoimaisuus. Ulkoilu- ja virkistysmetsiltä odotetaan
myös taloudellista tuottoa. Hoidon tavoitteena
on luonnontilainen metsä, jossa voi esiintyä rajoitetusti tiheikköjä ja hakkuualoja.
Suojametsä C3
Suojametsä suojaa pöly- ja meluhaitoilta sekä
antaa näkösuojaa. Se voi myös lieventää tuuli- ja lumihaittoja. Suojametsä sijaitsee asutuksen tai muun rakennetun ympäristön sekä häiriötä aiheuttavien toimintojen, kuten
liikenneväylien ja tehtaiden välissä. Suojametsän hoidossa painotetaan puuston mahdollisimman hyvää suojavaikutusta, puuston
elinvoimaisuutta, peittävyyttä ja monikerroksellisuutta. Puuston uudistamisen kriteerinä
on puuston suojavaikutus ja elinvoimaisuus.
Hoidossa kiinnitetään huomiota myös maisemaan ja mahdolliseen virkistyskäyttöön.
Suojametsään ei yleensä kohdistu taloudellisia tuotto-odotuksia.
Talousmetsä C4
Talousmetsiä hoidetaan ja käytetään niin,
että ne antavat kestävästi hyvän tuoton samalla kun niiden biologinen monimuotoisuus säilytetään ja monikäyttö huomioidaan.
Talousmetsissä turvataan edellytykset monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeiden
elinympäristöjen säilymiseen lainsäädännön,
Kuva: Ari Juntunen

sertifioinnin ja Hyvän metsänhoidon suositusten mukaisesti. Talousmetsä sijaitsee kauempana asutuksesta tai taajaman ulkopuolella.
Nimensä mukaisesti talousmetsä on pääasiallisesti talouskäytössä ja siihen kohdistuu taloudellisia tuotto-odotuksia. Metsää hoidetaan
aktiivisesti toteuttaen metsänhoitosuunnitelman mukaisia uudistus- ja harvennushakkuita, kunnostusojituksia ja taimikonhoitotöitä.
Metsäautotieverkosto pidetään kunnossa.
Arvometsä C5
Arvometsä on maiseman, kulttuurin, monimuotoisuusarvojen tai muiden ominaispiirteidensä vuoksi erityisen tärkeä ja arvokas
kohde. Arvometsää hoidetaan sen erityisarvojen ja ominaispiirteiden vaatimalla tavalla
ja jokaisen kohteen hoitotoimenpiteet suunnitellaan tapauskohtaisesti. Kohteen arvoja
voidaan parantaa myös ennallistamalla. Arvometsään ei kohdisteta taloudellisia tuottoodotuksia. Arvometsä -hoitoluokka sisältää
suojelualuevarauksia, maisemametsiä, luonnontilaisia kitu- ja joutomaan soita, metsälain
mukaisia arvokkaita elinympäristöjä ja muita
erikoiskohteita, joita halutaan säilyttää tai hoitaa alueen luonne säilyttäen. Sanginjoen hoito- ja käyttösuunnitelmalla v. 2009 suojeluun
rajattu alue sijoittuu tähän luokkaan.
Suojelualue S
Suojelualue on suojeltu lain nojalla tai maanomistajan omalla päätöksellä. Alue voi olla
suojeltu metsälain, luonnonsuojelulain tai maankäyttö- ja rakennuslain nojalla.
Maankäytön muutosalue R
Maankäytön muutosalue on yleis- tai asemakaavassa rakentamiseen tai sen vaikutuspiiriin osoitettu alue (raaka-maa). Suunnitteluvaiheessa maankäytön muutosalueelle
annetaan hoitoluokka, jonka mukaan sitä
ylläpidetään ja hoidetaan. Maankäytön muutosalueen hoidon tavoitteena on valmentaa
kasvillisuutta tulevaa käyttöä varten niin, että
se säilyttää elinvoimaisuutensa myös rakentamisen aikaansaaman muutoksen jälkeen.
Erityisalueet E
Alueet, joita ei voida sijoittaa mihinkään muuhun hoitoluokkaan, esim. metsäntutkimuskäytössä olevat kohteet.

3. Oulun kaupungin metsien monet käyttömuodot

3.1 Historiaa
Ruotsin kuningas Kaarle IX perusti Oulun
Kaupungin v. 1605 kruunun lahjoitusmaille.
Jo tuolloin lahjoitusmaihin kuului Sanginjoen
n. 2 500 ha suuruinen metsäalue, joka luovutettiin kaupungin tarpeisiin masto- ja hirsipuumetsäksi. Varhaisimpina aikoina ovat
kaupunkien metsät olleet jonkinlaisina yhteismetsinä. Kaupunkikunnan jäsenet ovat
saaneet ottaa niistä tarve- ja polttopuunsa
tavallisesti maksutta. Kun metsätuotteet alkoivat saada kauppa-arvoa, alettiin metsiä
hoitaa ja käyttää kunnan yhteiseen laskuun.
1860-luvun lopulla kaupungin metsistä
hakattiin polttopuuta työttömyystöinä hätäapuhakkuina. Vuosikymmenten hakkuut johtivat Sanginjoella monin paikoin huonosti
uudistuviin aukkoihin. Vuoden 1898 ensimmäisessä metsänhoitosuunnitelmassa ehdotetaankin, että ns. lohkohakkuista luovutaan,
Sanginjoen metsät jätetään tukkipuukasvulle
ja hakkaukset supistetaan apuharvennuksiin.
Hakkuutavan muutoksella ja täydennyskylvöillä aukeat oli kuitenkin saatu uudistumaan 1900- luvun alkupuolelle tultaessa ja
metsistä saatiin edelleen polttopuuta ja sahatavaraa nousevan metsäteollisuuden tarpeisiin. Puita uitettiin Sanginjokea ja Oulunjokea
pitkin. Luvatonta puiden kaatoa ja metsälaiduntamista esiintyi, minkä johdosta kaupungin metsäalueilla asuneet torpparit toimittivat
metsänvartijan tehtäviä. Metsiä vaivasivat
myös suuret metsäpalot ja myrskyt. Vuoden
1912 myrsky koetteli kovin myös Oulun seutua ja 1920 Sanginjoella ns. Isolla Hautakankaalla paloi 23 ha:n suuruinen alue. Vuoden
1923 suunnitelmassa säästömetsiksi ehdotetaan jätettävän Sanginjoelta Lehdonharjusta ja
Sadinselältä yhtensä 31 ha:n suuruiset alueet.
Näiltä alueilta sai poistaa vain taudin vioittamat
ja kuivat taikka kuivumassa olevat puut.
Sanginjoen ulkometsän ojitukset aloitettiin 1930-luvulla. Niiden ansiosta kasvullisen
metsämaan pinta-ala lisääntyi. Sotien aikana ja
jälkeen pakkohakkuut ja metsämaiden pakkolunastukset johtivat paikoitellen liikahakkuisiin,
jotka huipentuivat vuosina 1943 ja 1947.
Vuonna 1941 esitti koko maata varten asetettu luonnonsuojeluvalvoja, että kaupungit
asettaisivat sopivan lautakunnan hoitamana
luonnonsuojelutehtäviä, joihin kuului mm. huo-

lenpito maisemakuvan kauneudesta. Oulussa
tehtävää hoiti kaupunginvaltuuston asettama
metsälautakunta v. 1968 saakka. Kaupungin
lähimetsiä ehdotettiin hakattavan säästeliäästi
maisemasta huolehtien.
Pakkolunastukseen menneet maat oli saatu korvattua uusilla maanostoilla 1960 luvulle
tultaessa. Vilkkaan ojitustoiminnan, ostojen ja
vajaatuottoisten metsien uudistamisen myötä
kaupungin metsät olivat taimikkovaltaisia niin
kankailla kuin soillakin. Metsäautotieverkosto
sai muotonsa. Metsistä saatava tukkipuu käytettiin kaupungin omiin rakentamistarpeisiin.
Oma saha oli toiminnassa vuodesta 1939
aina sen palamiseen, vuoteen 1991 saakka.
Kaupungin rakennusten polttopuutarve voitiin tyydyttää 60%:sti. Vielä 1980-luvulle asti
Oulun kaupungin julkisia rakennuksia, mm.
joitakin kouluja, lämmitettiin kaupungin metsistä saadulla puulla.
3.2 Metsien monet merkitykset
	ja käyttömuodot
Kaupungin metsiä käytetään yhä monipuolisesti erilaisiin tarkoituksiin ja nämä monet
käyttömuodot vaikuttavat metsien hoidolle
ja käytölle asetettuihin tavoitteisiin.
Ekosysteemipalvelut ja
luonnon monimuotoisuus
Ekosysteemipalveluilla tarkoitetaan kaikkia
ih-misen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä. Metsillä on suuri merkitys
ekosysteemipalveluiden eli luonnonvarojen
ja erilaisten luonnon toimintojen tuottajana.
Ekosysteemipalvelut ovat välttämättömiä ja
korvaamattomia, koska elämä pohjautuu luonnon toimintojen synnyttämien luonnonvarojen kuten ravinnon, juomaveden, hengitysilman ja polttoaineiden hyödyntämiseen.
Erityisesti aineettomien palveluiden arvoa on
kuitenkin vaikea mitata rahassa.
Luonnon monimuotoisuus on ekosysteemipalveluiden edellytys. Metsät pitävät
osaltaan yllä monimuotoisuutta ja ekologista
verkostoa. Monimuotoinen metsä myös helpottaa luonnon sopeutumista muutoksiin.
Metsillä on merkittävä rooli ilmastonmuutoksen torjunnassa. Metsät hillitsevät
ilmastonmuutosta sitoessaan hiiltä toimien
hiilivarastoina ja -nieluina. Metsistä saatava
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biomassa on uusiutuvaa energiaa. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen puulla on
keino hidastaa ilmastonmuutosta. Oulun
kaupungin metsien kasvu on ollut jo pitkään
poistettavaa puustoa suurempi ja tämä on
voimistanut hiilinielua.
Virkistys ja hyvinvointi
Metsässä voi ulkoilla, retkeillä, liikkua ja virkistyä. Lähellä asukkaita sijaitsevat kaupunkiluontokohteet tukevat erityisesti lasten ja
ikääntyvien hyvinvointia.
Koulut ja päiväkodit käyttävät metsiä
luonto-opetuksen ja ympäristökasvatuksen
apuna. Erityisesti taajama-alueilla sijaitsevat
kaupungin metsät ovat helposti saavutettavia
lähiluontokohteita ja soveltuvat opetuskäyttöön hyvin. Metsä vaikuttaa luontosuhteen
kehittymiseen.
Metsillä ja yksittäisillä puilla on merkitystä
kaupunkikuvaan ja laajemmin koko maisemaan. Metsä on keskeinen osa kaupunkirakennetta ja viihtyisää elinympäristöä.
Metsässä voi marjastaa, sienestää ja metsästää. Metsä toimii myös monien muiden
harrastusten toimintaympäristönä. Metsiä käyttävät muun muassa koiraharrastajat ja partiolaiset, siellä järjestetään nuorten talvileirejä,
pelitapahtumia ja hiihtosuunnistuskilpailuja.
Lintuharrastajat ovat sijoittaneet kaupunginmetsiin linnunpönttöjä sekä rengastaneet lintuja. Kaupungin metsissä on myös kuvattu
elokuvaa ja kaulattu tervaspuita tervanpolttoa
varten. Yksityisten ihmisten lisäksi erilaisilla seuroilla, yhdistyksillä, kouluilla, yliopistolla, metsäntutkimuslaitoksella ja Pohjois-Pohjan-maan
museolla on toimintaa kaupungin metsissä.
Paikallinen elinkeinotoiminta
Metsät turvaavat osaltaan paikallista elinkeinotoimintaa ja mahdollistavat sen kehittämisen. Metsä itsessään on työpaikka ja työllistää
puun sekä muiden metsästä saatavien hyödykkeiden jatkojalostuksessa. Esimerkiksi Ouluun
Ylikiimingin Vesalaan valmistui vuonna 2010
monitoimitalo, jonka lämmitys hoidetaan hakkeella. Hakelämpökeskuksen rakentamisesta,
lämmityksen valvonnasta sekä hakkeen toimituksesta ja hankinnasta vastaa paikallisten
yrittäjien muodostama osakeyhtiö.
Kohtuullinen taloudellinen
tuotto omistajalle
Metsillä on merkittävä omaisuusarvo. Kaupungin omistamaa raakamaata kaavoitetaan,
tontteja myydään ja vuokrataan. Maakaupoissa metsiä voidaan käyttää vaihtomaana.
Puunmyyntituloja saadaan vuosittain ja tavoitteena on, että tuloilla katetaan metsien- ja
luonnonhoidon työt, luontopolkuverkostojen
ylläpito sekä metsien hoidon henkilöstö- ja
hallintokustannukset.
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Oululainen metsä 2020
Oulun kaupungin metsiä hoidetaan ja käytetään kestävästi ja ammattitaitoisesti erilaisia
tavoitteita yhteensovittaen, minkä seurauksena metsät ovat elinvoimaisia, monikäyttöisiä
ja monimuotoisia.
Metsien hoidon ja käytön tavoitteiden
määrittelyssä pyritään sovittamaan yhteen
metsiin liittyvät erilaiset, keskenään osin ristiriitaisetkin tavoitteet ja toiveet. Metsien
hoidossa on tärkeää huomioida luonnon monimuotoisuus ja luonnontilaisuus, toisaalta
metsien odotetaan antavan taloudellista tuottoa. Maiseman kannalta on mielekästä avata
näkymiä puustoa harventamalla, toisaalta
tiheän metsän antama näkö- ja melusuoja
on korvaamatonta. Moni arvostaa metsässä
ennen kaikkea hiljaisuutta ja mahdollisuutta
olla yksin.
Ekologinen tavoite
Metsät ovat monimuotoisia sekä ekologisesti
vaihtelevia ja elinvoimaisia elinympäristöjä.
Metsien monimuotoisuus turvataan monipuolisella ja riittävän laajalla valikoimalla
erilaisia elinympäristöjä ja vaihtelevilla metsän
rakennepiirteillä. Metsien arvokkaiden luonnon
ominaisuuksien ja monimuotoisuuden suojelua toteutetaan omaehtoisesti maankäyttösuunnitelmien, metsien hoito- ja käyttösuunnitelman ja taajamametsien hoitoluokituksen
avulla. Luonnonsuojelualueita perustetaan,
kun alueen luontoarvojen säilyminen sitä
edellyttää. Metsäluonnon arvokkaat elinympäristöt säilytetään ja niiden ominaispiirteitä
pidetään yllä riittävin hoitotoimenpitein. Metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä
rakennepiirteitä kuten eri-ikäisyyttä ja isoja
lehtipuita säästetään ja lisätään.
Turvaamalla metsien monimuotoisuus vahvistetaan metsien elinvoimaisuutta ja kykyä sopeutua erilaisiin ilmastonmuutoksen aiheuttamiin uhkiin, kuten hyönteis- ja myrskytuhoihin
ja muuttuviin lämpö- ja kosteusolosuhteisiin.
Metsien kyky sopeutua ilmastonmuutokseen
sekä kyky hillitä ilmastonmuutosta hiilinieluna
toimimalla edellyttää metsävarojen hyvää kuntoa ja kehitystä.
Sosiaalinen tavoite
Metsien hoidossa ja käytön suunnittelussa
otetaan huomioon eri käyttäjäryhmät ja metsien erilaiset käyttömuodot.
Metsien hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa toimitaan avoimesti ja vuorovaikutteisesti.
Asukkaille ja sidosryhmille tarjotaan mahdollisuus kertoa näkemyksensä ja vaikuttaa kaupungin metsien hoitoon. Mielipiteet kuullaan ja
yksittäisten toiveiden toteuttamismahdollisuudet arvioidaan aina tapauskohtaisesti.
Kaupunkilaiset tarvitsevat monikäyttöisiä

Kuva: Jukka Kangas

ja vaihtelevia metsiä ylläpitämään viihtyisyyttä
ja lisäämään hyvinvointia ja terveyttä. Metsien
monipuoliset virkistyskäyttömahdollisuudet säilytetään turvaamaan kasvavan käyttäjäkunnan
vaihtelevat toiveet ja tarpeet.
Lähimetsien saavutettavuus on erityisen tärkeää lapsille, vanhuksille ja liikuntarajoitteisille.
Lähimetsät ovat asukkaiden kohtauspaikkoja,
jossa voi syntyä vuorovaikutusta ja kokea yhteisöllisyyttä. Metsien saavutettavuus määräytyy
ensisijaisesti maankäytön suunnittelussa. Metsien monikäyttöisyyteen, viihtyisyyteen ja elämyksellisyyteen vaikuttaa ennen kaikkea tapa,
jolla metsiä hoidetaan ja käytetään.
Metsien monikäytön tukeminen ja virkistyskäyttömahdollisuuksien luominen on keskeinen kaupungin metsänhoidon tavoite. Tähän
pyritään sovittamalla yhteen erilaisia metsien käyttöön liittyviä toiveita ja tavoitteita.
Voimakkaassa käytössä olevissa metsissä ja
liikenneväylien lähellä metsien turvallisuusnäkökohdat ovat yksi keskeinen metsien hoitoa
ohjaava tekijä.
Metsäympäristöt muuttuvat metsien siirtyessä rakentamiskäyttöön. Ennakoivalla metsienhoidolla metsiä valmennetaan kestämään
rakentamisen aiheuttamia muutoksia. Näin
viheralueiksi kaavoitettavat metsät, erilaiset
viheryhteydet ja rakennetun alueen reunoille
jäävä reunametsät säilyvät elinvoimaisina ja
säilyttävät suojavaikuksensa rakentamisen jälkeenkin ylläpitäen alueen viihtyisyyttä.
Taloudellinen tavoite
Metsiä käytetään taloudellisesti kestävästi niin,
että niiden elinvoimaisuus, uudistumiskyky ja
9

tuottavuus säilytetään.
Oulun kaupungin mittavalla metsäomaisuudella on merkittävä omaisuusarvo. Metsien hoito, puunkorjuu – ja myynti työllistää ja
luo taloudellista hyvinvointia ympäristöönsä.
Talousmetsässä tehtävät toimenpiteet tähtäävät puuntuotantoon muu metsänkäyttö
huomioiden.
Metsistä saadaan tukki- ja kuitupuuta sahojen ja metsäteollisuuden tarpeisiin. Teollisuusprosesseissa puusta saadaan raaka-aineita kemianteollisuudelle ja prosessit tuotavat myös
runsaasti sähköenergiaa. Sahanpurun, kuoren
ja metsätähdehakkeen käyttö polttoaineena
on lisääntynyt huimasti viimeisen kymmenen
vuoden aikana.
Puuntuotannollisten arvojen lisäksi metsä tarjoaa myös muita taloudellisesti arvotettavia tuotteita. Riistalla ja keräilytuotteilla
on merkittävä taloudellinen arvo. Metsillä on
lisäksi merkittäviä epäsuoria taloudellisia vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen,
joita on vaikeampi mitata. Talousmetsillä on
merkittävä rooli myös vaihtomaina kaupungin
hankkiessa omistukseensa kaupungin kehityksen kannalta tärkeitä alueita. Erillispalstojen
myyntiä ja yhteismetsiin liittämistä voidaan tehdä erikseen päätettävissä kohteissa, silloin kun
se on kaupungin kokonaistalouden ja metsän
hoidon kannalta perusteltavissa.
Metsien taloudellisesti kestävä käyttö varmistaa myös tulevien sukupolvien mahdollisuuden nauttia ja käyttää metsiä. Vain hoidettu metsä säilyttää taloudellisen arvonsa ja
pysyvän tuottokykynsä.
Maisemallinen tavoite
Metsien käsittely on osa maisemanhoitoa ja se
tehdään maiseman ominaispiirteet säilyttävällä tavalla.
Metsät ovat vahvasti läsnä oululaisessa
maisemassa; lännessä kaupunkia ympäröi
meri, idässä metsät. Monipuolinen metsämaisema ja vehreys on Oululle myös vetovoimainen imagotekijä. Kaupungin metsien hoidon
tavoitteena on parantaa ja ylläpitää rikasta ja
vaihtelevaa metsämaisemaa metsänhoidon
keinoin.
Kulttuurihistoriallinen tavoite
Metsäympäristön kulttuurihistorialliset arvot
ja kohteet säilytetään.
Metsät ovat osa suomalaisten ja oululaisten identiteettiä. Metsiin liittyy paljon perimätietoa, tarinoita ja paikallista historiaa. Metsä ja
siellä opitut tiedot ja taidot siirtyvät perintönä
sukupolvelta toiselle. Metsä inspiroi taiteilijoita
ja toimii luovuuden lähteenä. Metsien kulttuurihistoriallisen arvon säilyttäminen lisää metsien
elämyksellisyyttä. Tämän arvon säilymistä tuetaan metsien hoidon ja käytön avulla.

5. Oulun kaupungin metsien hoidon ja käytön periaatteet ja menetelmät

5.1 Kaikkia metsiä koskevat
	yleiset periaatteet
Metsänhoitotöissä noudatetaan Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion metsänhoidon
suosituksia, metsäsertifioinnin vaatimuksia sekä
voimassa olevaa lainsäädäntöä. Metsien hoito
perustuu metsäsuunnitelman kuviokohtaisiin
hoitoehdotuksiin.
Metsien hoitotyöt pyritään toteuttamaan
taloudellisesti järkevinä aluekokonaisuuksina,
jolloin säästetään kustannuksissa.
Ainoastaan metsämaiksi luokitellut metsät ovat metsätaloustoiminnan piirissä. Kituja joutomailla ei suoriteta metsänhoidollisia
toimenpiteitä.
Metsien hoidossa suositaan sekametsärakennetta, silloin kun olemassa oleva puusto ja
maaperän ravinteisuus sen mahdollistavat.
Hoitotytöt tehdään oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tämä on erityisen tärkeää puuston
nuoruusvaiheessa. Esimerkiksi oikeaan aikaan
toteutettu taimikonhoito säästää työkustannuksia ensimmäisessä harvennuksessa.
Kasvatusmetsiä hoidetaan harvennushakkuilla. Harvennushakkuut lisäävät puuston elinvoimaisuutta ja kasvukykyä puiden latvusten
kasvutilan lisääntyessä. Harvennetussa metsässä myös kenttä- ja pensaskerros kehittyvät
monipuolisiksi. Harvennushakkuu auttaa puita
kehittymään maisemallisesti arvokkaiksi. Harventamaton metsä kehittyy ylitiheäksi ja puut
riukuuntuvat. Ohutrunkoiset puut ovat alttiita
myrskytuhoille. Ajoissa tehty harvennushakkuu
on kasvukykyisenä säilyttävän metsän edellytys.
Metsän uudistuskypsyys voidaan määritellä
puuston järeyden tai iän perusteella. Puusto saavuttaa uudistuskypsyysiän puulajista ja kasvupaikasta riippuen 60 – 100 vuotiaana, lehtipuut
aiemmin. Metsät uudistetaan kylväen, istuttaen
tai luontaisia uudistusmenetelmiä käyttäen.
Luonnonsuojelullisesti arvokkaita vanhoja
metsiä ei uudisteta. Vanhalla metsällä tarkoitetaan metsää, jossa vallitseva puusto on selvästi vanhempaa (yli 1,5 -kertainen) kuin alueella metsätaloudellisesti suositeltava vallitseva
puuston kasvatusikä, eikä puustoa ole käsitelty
harvennushakkuin 60 vuoteen ja puustossa on
runsaasti lehtipuustoa sekä lahopuuta.
Metsänhoidon suunnittelun ja toteutuksen lopputulokseen vaikuttavat monet eri tekijät ja näkökulmat. Menettelytapa tulee valita
metsän sijainnista ja koostumuksesta riippuen.
Kaupungin metsien hoidossa ja käytössä noudatetaan seuraavassa kerrottuja periaatteita ja
menettelytapoja.
Luonnonhoito ja metsien
monimuotoisuus
- Valtakunnallisesti ja alueellisesti uhanalaisten
ja harvinaisten lajien elinympäristöt kirjataan
metsäsuunnitelmaan, lajiston kannalta kes-

keiset metsän rakennepiirteet säilytetään.
- Arvokkaat elinympäristöt ja metsälain
10§:n kohteet merkitään metsäsuunni telmaan. Näissä kohteissa ei toteuteta metsänhoidollisia toimenpiteitä, vaan ne jätetään kehittymään luonnontilaan. Kohteiden määrittelyssä noudatetaan metsä- ja
luonnonsuojelulakia,metsäsertifioinnin
kriteereitä ja Metso-ohjelman luonnontieteellisiä valintaperusteita. Mahdolliset
suojelutoimet ratkaistaan tapauskohtaisesti,
mutta lähtökohtaisesti pyritään käyttämään
hoitoluokituksen ”arvometsä”-luokkaa
kohteen turvaamiseksi.
- Puulaji- ja puustorakenne säilytetään
monipuolisena ja kasvupaikalle tyypillisenä.
- Puuston rakenteen vaihtelua eli kerroksellisuutta suositaan kasvupaikoilla, missä siihen on luontaiset edellytykset.
- Säästöpuina suositaan mahdollisuuksien
mukaan haapaa ja järeitä lehtipuita sekä
aiemman sukupolven vanhoja puita. Säästöpuut jätetään ryhmiin ja kaatuneita säästöpuita ei korjata pois.
- Suojelualueiden reunoille jätetään tarveharkinnan perusteella reuna/suojavyöhyke,
jossa sallitaan vain rajoitetut metsätaloustoimet (mukautetun metsätalouden vyöhyke).
- Yksittäiset tuulenkaadot/pienet kaatuneet
puuryhmät tai pystyyn lahonneet puut jätetään metsään lisäämään metsän moni muotoisuutta.
Metsän hoito
- Puuston elinvoimaisuus turvataan laadukkailla ja oikeaan aikaan tehtävillä hoitotoimenpiteillä, metsiin ei jätetä hoitorästejä.
- Valintatilanteissa ekologiset, sosiaaliset,
kulttuurihistorialliset ja maisemalliset ta voitteet ovat taloudellisia tavoitteita tärkeämpiä.
- Toimenpiteet ajoitetaan maan kantavuuden
mukaan. Puustolle ja maastolle aiheutetaan
mahdollisimman vähän korjuuvauriota tai
- jälkiä.
- Metsien muut käyttäjät huomioidaan mm.
pitämällä polut ja ladut ym. reitit puhtaana
hakkuutähteistä ja reittien rikkoontumista
puutavaran ajon tai maanmuokkauksen
yhteydessä vältetään.
- Puutavara myydään pysty- ja hankintakaupalla ja puut korjataan pääsääntöisesti koneellisesti. Metsurityövoimaa käytetään
lähi-, ulkoilu- ja virkistysmetsissä sekä suoja- ja arvometsissä. Näillä alueilla työ voidaan tehdä kokonaan miestyönä tai miestyötä käytetään koneiden apuna.
- Hoitotoimenpiteisiin varataan vuosittain
riittävät resurssit.
Uudistaminen
- Taimikon perustamiseen tähtäävät toimen10

piteet saatetaan loppuun kolmen vuoden
kuluessa uudistushakkuun aloittamisesta tai
kolmen vuoden kuluttua sen lopettamisesta.
- Uudistusaloilta raivataan kasvatettavaa
puulajia haittaava muu pienpuusto pois.
- Uudistettaessa käytetään kasvupaikalla
mahdollisimman hyvin menestyviä, kasvatuskelpoisia kotimaisia puulajeja. Vierasperäisiä puulajeja voidaan käyttää esimerkiksi tienvarsi- ja kujannepuina tai pienialaisina
metsikköinä.
- Maanmuokkaus suoritetaan mahdollisimman kevyttä, uudistamisen turvaavaa 		
muokkausmenetelmää käyttäen .
Taimikonhoito
- Taimikonhoidon työlajeja ovat heinäntorjunta, perkaus, taimikonhoito ja nuoren
metsän hoito.
- Taimikkoa harvennettaessa puulajivalinnassa suositaan sekametsiä metsänkasvatusohjeet, kasvupaikka ja eri puulajien kasvupaikkavaatimukset huomioon ottaen.
- Kemiallista heinän- tai vesakontorjuntaa ei
käytetä.

ja monimuotoisuuden ylläpitämiseksi.
- Metsän uudistuskypsyyden peruste on
puuston ikä tai järeys. Tapauskohtaisesti
harkiten puusto voidaan uudistaa myös eri
tyisistä syistä kuten poikkeuksellisen huonon kasvun tai puuston vähäisyyden vuoksi.
- Kun tavoitteena on maisemanhoito, virkistyskäyttö, riistanhoito tai muut metsien
monimuotoisuuden kannalta asetetut tavoitteet, voidaan uudistamisajankohta valita
näiden tavoitteiden perusteilla.
- Uudistusala rajataan maaston muotoja
myötäillen ja uudistushakkuutapoina käytetään avo-, verhopuu-, siemenpuu-, suojuspuu- ja kaistalehakkuuta.
- Harvennukset ja päätehakkuu tehdään pääasiallisesti koneellisesti, mutta aroilla, muuten vaativilla tai koneelle muuten sopimattomilla kohteilla harvennukset voidaan tehdä
tarveharkintaisesti myös metsurityönä.
- Hakkuut toteutetaan markkinatilanteen
mukaan, joten hakkuumäärä vaihtelee
vuosittain.
- Puutavara myydään pysty- tai hankintakaupalla.

Energiapuun kasvatus ja korjuu
- Energiapuuhakkuuseen/kasvatukseen
soveltuvat kohteet kartoitetaan.
- Ainespuun lisäksi kasvatetaan sopivilla
kohteilla myös energiapuuta.
- Kokeillaan integroitua energiapuukorjuuta.
- Kantojen poistoa ja myyntiä energiapuuksi
tehdään pääasiassa vain kunnallisteknisillä
hakkuutyömailla, joissa kannot on joka
tapauksessa poistettava.

Metsien perusparannustyöt
- Kunnostusojituksista huolehditaan ja
ojitusrästien purkaminen aloitetaan
suunnitelmallisesti.
- Luonnontilaisia soita ei ojiteta.
- Metsätaloudellisesti kannattamattomilla,
kitumaaksi luokitetuilla vanhoilla metsäojitusalueilla ei tehdä kunnostusojituksia.
- Kasvatus- ja terveyslannoituksia tehdään
tarveharkintaisesti.
- Olemassa olevien metsäautoteiden kunnosta huolehditaan ja metsäautoteiden
kunnostamisen/rakentamisen yhteishankkeisiin osallistutaan. Uusien metsäautoteiden rakentamista harkitaan tapauskohtaisesti.

Harvennus- ja päätehakkuut
- Kasvatushakkuut tehdään ala-, ylä- tai
laatuharvennuksena.
- Harvennustavasta riippumatta kasvamaan
jätetään terveitä, hyvälaatuisia ja latvukseltaan terveitä puita tasaiseen tiheyteen Hyvän metsänhoidon suositusten harvennusmallien mukaisesti.
- Teiden varsilla, asutuksen lähellä, maisemallisesti aroilla kohteilla ja muilla arvokkailla
kohteilla jätetään harvenushakkuissa ja
uudistusalojen reunoille suosituksia enemmän
puita pehmentämään hakkuun vaikutuksia.
- Lähimetsien kiertoaikaa pidennetään ja
metsät pyritään uudistamaan olemassa
olevaa taimiainesta hyväksikäyttäen tai
pienaukoin.
- Harvennushakkuussa pyritään sekametsiin
metsänkasvatusohjeet, kasvupaikka ja eri
puulajien kasvupaikkavaatimukset
huomioon ottaen.
- Hakkuissa säästetään havupuiden kasvua
haittaamaton lehtipuusto ja pensaat; lehtipuusekoitusta suositaan metsän terveyden

Vesistöt
- Kunnostusojitusten yhteydessä huolehditaan vesiensuojelusta.
- Pohjavesialueet on merkitty metsäsuunnitelmaan kuviokohtaiseksi tiedoksi (Tforest).
- Vesiensuojelu huomioidaan mm. jättämällä riittävät suojavyöhykkeet metsänkäsittelyssä sekä käyttämällä mahdollisimman
kevyttä maanmuokkausmenetelmää uudistamisen yhteydessä
- Rantametsien luontoarvot huomioidaan
keskittämällä säästöpuita rantaan, erityisiä
rakennepiirteitä sisältävä kohde voidaan
myös rajata käsittelyn ulkopuolelle.
- Vesistöön rajoittuvassa hakkuussa arvioi
daan maisemavaikutusta sekä vesistöön
päin että vesistöstä poispäin.
- Rantametsikössä voidaan maisemallisista
syistä pidentää kiertoaikaa, harventaa
uudistuskypsää metsikköä ja suosia luontaista uudistamista.
- Rantametsät hoidetaan niin, että ne säilyvät
puustoisina myös vesialueelta päin nähtynä.
- Vesistöjen ja pienvesien rannoille jätetään

Kuva: Jukka Kangas

aina suojakaista sitomaan ravinnehuuhtoumia, Suojakaistan maaperää ei rikota ja sille pyritään jättämään taloudellisesti vähäarvoisia puita ja pensaita.
- Pienet saaret ja merenrantaniityt jätetään
mahdollisuuksien mukaan kokonaan metsänhoitotoimien ulkopuolelle.
Maa-aineksen-, turpeen- ja
jäkälänotto
- Maa-ainesten otto suunnataan ensisijaisesti
talousmetsien alueelle. Maa-ainesten otto
on luvanvaraista ja lupaviranomainen harkitsee luvan myöntämisen tapauskohtaisesti.
- Jäkälännostoon tarvitaan maanomistajan lupa.
- Kaupungin omistamien soiden tilaa ei heikennetä.
- Noudatetaan kansallisen suo- ja turvemaiden
strategian periaatteita (valmistuu 2011),
otetaan huomioon tekeillä olevan maakunnan
suo-ohjelman linjaukset (valmistuu 2012).
- Turvetuotantoa ei kohdenneta ojittamattomille soille.
- Ojitettujen tai muuten luonnontilaltaan
merkittävästi muuttuneiden soiden tai
käytöstä poistettujen suopeltojen ottoa
turvetuotantoalueeksi voidaan harkita.
- Edistetään soiden käyttöä virkistykseen,
opetukseen ja retkeilyyn.
Maisema
- Maisemarakenteen eheys ja jatkuvuus kaukomaisemassa huomioidaan. Maisemallisesti
arat ja merkitykselliset kohteet merkitään
hoito- ja käyttösuunnitelmaan.
- Näkymiä maisemakohteisiin avataan suunnitellusti. Maisemakohteita ovat mm. vesistöt
peltoaukeat, komeat puut tai rakennukset.
- Uudistushakkuissa vältetään pystysuoria
rajauksia rinteessä sekä pyritään säilyttämään yhtenäinen puustoinen horisontti, uudistushakkuualojen rajaus tehdään maaston
muotoja mukaillen.
- Metsikön kiertoaikaa voidaan jatkaa
maisemallisista syistä.
- Rakennettavien alueiden reunametsiä ja tonttipuustoja pyritään sopeuttamaan rakentamisen aiheuttamiin muutoksiin mm. vaiheittaisilla harvennuksilla.
- Tienvarsimetsät harvennetaan erityisesti
hirvien kulkureiteillä niin, että näkyvyys
metsään on hyvä.
- Reunametsä on tärkeä maisematekijä ja
niissä pyritään säästämään monipuolisesti
eri puulajeja.
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Riistanhoito ja metsästys
- Riistaeläinten ja metsäkanalintujen suoja- ja
ruokapaikkojen turvaamiseksi säästetään pieniä painanteita suojapuineen ja pensaineen,
puunkorjuuta haittaamatonta pensaskerrosta ei tarpeettomasti raivata, havupuustoiseen
metsään sekä kuvioiden reunoille säästetään sopivilla kasvupaikoilla taimikonhoidossa ja harvennuksissa haapaa, leppää,
katajaa, pihlajia ja raitoja.
- Riistalle tärkeät paikat kuten tiedossa olevat
pesäpuut, metson soidinpaikat ja pesäluolastot merkitään metsäsuunnitelmaan ja säästetään hakkuussa.
- Kaupunki vuokraa hirvenmetsästykseen
sopivia alueita metsästysseuroille neljävuotisilla sopimuksilla. Metsästyksen periaatteista päättää tekninen lautakunta erikseen
vuokrauskausittain.
- Metsästysseuroille voidaan myöntää lupia
riistapeltojen tekoon ja hoitoon.
- Pienpetojen ja vahinkoeläinten metsästämiseksi myönnetään hävittämislupia tapauskohtaisesti harkiten.
Metsien monikäyttö ja
alueiden käyttöluvat
- Kaupungin metsiä saa vapaasti käyttää
jokamiehenoikeudella.
- Luvanvaraiseen toimintaan käyttöluvat myönnetään tapauskohtaisesti harkiten; käyttö
ei saa vahingoittaa metsäympäristöä, jättää
sinne pysyviä jälkiä tai olla muita metsän
käyttäjiä häiritsevää.
- Retkeilyreittien ja luontopolkujen rakenteet
pidetään käyttäjiä palvelevassa hyvässä
kunnossa. Rakenteiden kunto tarkastetaan
säännöllisesti. Rikkinäiset opasteet korjataan ja täydennetään puuttuvilta osin.
- Muinaismuistolain suojelemat tai muuten
kulttuurihistorialliset tiedossa olevat kohteet
merkitään paikkatietojärjestelmään (Tforest).
Viestinnän ja vuorovaikutteisuuden
kehittäminen
- Metsien hoito ja käyttö on avointa ja vuorovaikutteista. Asukkaiden ja sidosryhmien
metsänkäyttötoiveita kuullaan ja toteutetaan mahdollisuuksien mukaan.
- Tehdään yhteistyötä alan oppilaitosten
kanssa palkkaamalla kesätyöntekijä esim.
valtion harjoittelutuella ja/tai tarjoamalla
opinnäytetyön aiheita.
- Seurataan alan tutkimustyötä mm. energia
puun korjuun vaikutukset metsämaahan
ja monimuotoisuuteen, ilmastonmuutos,
talousmetsien monimuotoisuuden lisääminen jne.
- Kaikenlaiseen ilkivaltaan kuten retkeilyreittien rakenteiden tuhoamiseen puututaan
järjestelmällisesti, ilkivaltatapauksista ilmoitetaan poliisille.
- ”Oulun kaupungin metsien historia”-kirjan/
tutkielman kirjoitus oppilastyönä.

5.2 Hoitoluokittaiset
	periaatteet
Oulun kaupungin metsät on koottu kolmeen
hoitoryhmään yhdistämällä metsien hoidon ja
käytön periaatteiltaan ja tavoitteiltaan samansuuntaisia hoitoluokkia. Hakkuusuunnite vaihtelee hoitoryhmittäin. Sanginjoen ulkometsässä noudatetaan v. 2010 valmistunutta hoito- ja
käyttösuunnitelmaa.
Lähimetsät, ulkoilu- ja virkistysmetsät, suojametsät sekä maankäytön
muutosalueet (C1-3 ja R)
Hoidon tavoitteena on maisemaltaan edustava metsäkasvillisuus, paikoin puistomaisuus,
viihtyvyys, turvallisuus, puuston elinvoimaisuus
ja uusiutuminen sekä metsien monimuotoisuus. Suojametsien rakennetta ohjataan niin,
että se säilyttää pitkällä tähtäimellä suojavaikutuksensa.
Asukkaiden toiveet ja mielipiteet kohdistuvat ennen kaikkea lähi- ja suojametsiin.
Lähi- ja suojametsien hoitoa suunnitellaan
ja toteutetaan asukkaita kuunnellen. Jotta
metsäalueet säilyvät elinvoimaisina ja kestävinä vaativassa kaupunkiympäristössä, niitä
hoidetaan puuston harvennuksin. Harvennuskertojen määrä ja voimakkuus vaihtelevat
kohteen mukaan. On alueita, joilla näkyvyyttä on parannettava ja puuston aiheuttamaa
varjostusta vähennettävä. Toisaalla metsä
tarjoaa näkö-, pöly- ja melusuojaa. Harvennus kohdistuu kaiken kokoisiin puihin, esim.
pienpuustoa säätelemällä voidaan parantaa
näkyvyyttä ja lisätä metsän ilmavuutta. Liikenneturvallisuutta lisätään parantamalla näkyvyyttä estämällä vesakoituminen sekä harventamalla metsää kevyenliikenteen väylien
ja teiden risteyskohdissa.
Lähi- ja suojametsät
Lähi- ja suojametsissä suositaan pidennettyä
metsän kiertoaikaa. Puuston kasvukunnosta
on kuitenkin huolehdittava uudistamalla metsää pienpiirteisesti riittävän ajoissa. Uudistaminen kohdistetaan huonokuntoisimpiin ja
heikentyneisiin puihin ja metsiköihin. Metsät
pidetään uudistamisvaiheessakin peitteisinä
tai niitä uudistetaan pienaukoin.
Hakkuutähteet kerätään pois maisemallisesti aroilta paikoilta, muualta ne myydään asukkaille polttopuiksi tai jätetään maatumaan.
Ulkoilu- ja virkistysmetsässä kulkua ohjataan riittävin opastein ja poluin. Hoidossa
kiinnitetään erityistä huomiota poluilla/reiteillä ja metsässä liikkumisen turvallisuuteen.
Kulkureittien varsilta poistetaan vaaraa aiheuttavat puut ja turvallisuutta parannetaan
poistamalla vesakkoa esim. valaisimien ympäriltä. Maaston kulumista pyritään ehkäisemään metsänhoidon keinoin mm. säästämällä tiheikköjä suunnitellusti.
Metsää hoidetaan virkistyskäytön näkökulmasta visuaalinen ja monipuolisen maiseman
aikaansaamiseksi. Tähän päästään suosimalla

vaihtelevia latvuskerroksia ja puuston tiheyksiä sekä monipuolisia puulajisuhteita kasvupaikan ehdoin. Metsänhoidolla pyritään mahdollisuuksien mukaan korostamaan luonnon
ja maiseman vaihtelevuutta ja erityispiirteitä
kuten poikkeuksellisen isoja puita tai kiviä,
keloja jne. Näkymiä avataan suunnitelmallisesti teiltä, näköalapaikoilta ja reiteiltä. Hoidettu ulkoilumetsä monine puulajeineen ja
kuvioittain vaihtelevine rakennepiirteineen tarjoaa useimmille ulkoilijoille eniten virkistystä.
Vaihtelua luodaan myös jättämällä osa metsistä luonnontilaan.
Luonnon monimuotoisuutta edistetään jättämällä yksittäiset tuulenkaadot ja pienet kaatuneet puuryhmät metsään, mikäli niistä ei
aiheudu vaaraa eikä haittaa liikkumiselle, virkistyskäytölle, maisemalle tai asumiselle.
Metsien roskaaminen, rakenteisiin kohdistuva ilkivalta ja luvaton maankäyttö vaativat oman
huomionsa tämän hoitoryhmän metsissä.
Maankäytön muutosalueilla puustoa valmennetaan kestämään tuleva käyttö harventamalla metsät noin viisi vuotta ennen alueen
rakentamista.
Hoitoryhmän hakkuusuunnite on 39 % vuotuisesta kasvusta ja osuus hakkuukertymästä 18%.
Talousmetsät (C4)
Taloudelliset tuotto-odotukset kohdistuvat talousmetsiin ja niissä tehtävät toimenpiteet tähtäävät puuntuotantoon. Talousmetsistä pyritään
saamaan mahdollisimman paljon käyttöpuuta
jouduttamalla puuston kasvua ja luonnollista
kehitystä metsänhoitotöiden avulla. Metsiin
ei jätetä hoitorästejä. Hoitotoimet toteutetaan
oikea-aikaisesti, puustoa ei päästetä ikääntymään eikä sen kasvua taantumaan. Kasvu- ja
tuotostutkimusten perusteella metsä kannattaa uudistaa, kun vuotuinen runkotilavuuden
kasvu laskee pariin prosenttiin.
Valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden mukaisesti energiapuun hyödyntämistä
edistetään. Koska hakkuutähteistä vapautuu
ravinteita myös puuston ja kasvillisuuden käyttöön, energiapuu korjataan joko karsittuna
rankana, jolloin kaikki oksat ja neulaset jäävät
palstalle tai vaihtoehtoisesti käytetään menetelmää, jossa tietty osa latvusmassasta jätetään
metsään. Lisäksi uudistusaloilta, kuivahkoilta
kankailta ja tätä rehevämmiltä kasvupaikoilta,
voidaan kerätä hakkuutähteitä ja kantoja.
Metsänkasvatuksen ja puuntuotannon ohella talousmetsissä tehtävillä luonnonhoitotoimenpiteillä on keskeinen merkitys monimuotoisuuden turvaamisessa ja monimuotoisten
elinympäristöjen säilyttämisessä. Luonnon monimuotoisuutta vaalitaan jättämällä talousmetsissä sijaitsevat luontokohteet käsittelyjen ulkopuolelle, turhaa siistimistä vältetään
ja yksittäiset lahopuut ja tuulenkaadot jätetään metsiin.
Metsien kestävän käytön periaatteen mukaan vuotuiset hakkuut voivat olla maksimissaan vuotuisen kasvun suuruiset. Kaupungin
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talousmetsien hakkuusuunnite on n. 65 % metsän vuotuisesta kasvusta ja osuus hakkuukertymästä 82%.
Arvometsät (suojelualuevaraukset,
maisemametsät, luonnonhoitometsät, luonnontilaiset suot), suojelualueet sekä erityisalueet (C5, S ja E) .
Kohde rajataan arvometsäksi, jos se ei täytä
suojelualueen vaatimuksia, mutta sen luontoarvot ovat perustellusti niin merkittäviä, että se
halutaan omaehtoisesti jättää hoidon ulkopuolelle. Maiseman perusteella arvometsäksi voidaan rajata maisemakokonaisuus kuten rantametsä, peltosaareke tai suojellun pihapiirin
lähimetsä, joiden käsittelyssä tulee kiinnittää
erityistä huomiota maisema-arvojen säilymiseksi tai palauttamiseksi. Arvometsää hoidetaan alueen erityispiirteet huomioiden ja niitä
korostaen, esim. avaamalla näkymiä merelle.
Luonnonsuojelualueille laaditaan hoito- ja
käyttösuunnitelmat ja alueet merkitään maastoon luonnonsuojelualue –kyltein. Suojelualueen hoidon tarkoituksena on ylläpitää ja hoitaa
aluetta niin, että sen ominaispiirteet ja arvo säilyvät. Harakkalammen, Pilapsuon ja Räkäsuon
luonnonsuojelualueilla aloitetaan ennallistamisyhteistyö Metsähallituksen kanssa.
Luonnonsuojelualueilla tai luonnonsuojelullisista syistä arvometsäksi luokitellulla alueilla ei tehdä tavanomaisia metsänhoitotöitä.
Retkeilyreittien varsilta ja rakenteiden läheisyydestä poistetaan vaaraa aiheuttavat yksittäiset puut. Metsää ennallistettaessa puustoa
voidaan poistaa, polttaa tai kaataa maahan
lahopuuksi. Erityisalueen metsät hoidetaan
kohteelle tehdyn hoitosuunnitelman mukaan.
Hoitoryhmän metsillä ei ole taloudellisia tuotto-odotuksia eikä hakkuusuunnitetta.
Sanginjoen ulkometsä
Sanginjoen ulkometsää hoidetaan alueelle
vuosiksi 2009 -2020 laaditun hoito- ja käyttösuunnitelman linjausten mukaisesti (KHO
1.3.2010). Aluetta kehitetään monikäyttömetsänä, jossa metsätalouden, ulkoilun ja virkistyksen sekä luonnonsuojelun tavoitteita toteutetaan rinnakkain. Suojeluastetta on esitetty
nostettavaksi rauhoittamalla suunnitelmassa
esitetty yhtenäinen suojeluvyöhyke suojelualueeksi. Metsätaloutta harjoitetaan ulkoilu- ja
virkistyskäyttö huomioiden alueilla, jotka eivät ole monimuotoisuuden kannalta erityisen
merkittäviä. Yhteistyö teknisen keskuksen,
ympäristötoimen ja Pohjois-Pohjanmaan ELY
-keskuksen kesken on aloitettu hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotettujen toimenpiteiden
suunnittelemiseksi ja käynnistämiseksi. Alueen
kehittämistä tukemaan valmistui elinkeino- ja
markkinaselvitys syksyllä 2010. Selvityksen
pohjalta alueen käyttöastetta ja tunnettavuutta nostetaan muun muassa retkeilyreitistön
rakenteita ja siihen liittyvää palveluvarustusta
kunnostamalla, opastusta parantamalla sekä
markkinointia ja viestintää kehittämällä.

6. Oulun kaupungin metsävarat, hakkuusuunnittelu ja metsänhoitotyöt

6.1 Yleistä
Metsäsuunnitelmatiedot on tallennettu T-forest paikkatietojärjestelmään. Tieto koostuu
7 240 metsäkuviosta, joista jokaisesta on inventoitu ominaisuustiedot ja kuvion sijainti on
rajattu kartalle. Maastoinventointitiedot ovat
vuosilta 1996 - 2010. Vuosina 1996 - 2000
mitattua kuviotietoa on n. 6 680 ha. Tähän
ryhmään kuuluvat mm. lähes kaikki kitu- ja
joutomaiden kuviot, osa luonnonsuojelualueista, uudistuskypsiä metsiä, sekä kuvioita,
joilla on edelleen toteuttamaton hakkuu- tai
hoitoehdotus. Vuosina 2002 - 2010 mitattua tietoa on yhteensä n. 10 700 ha:n alalta.
Vuosina 2007 – 2010 maastoinventointitietoa tilattiin n. 4 760 ha niille kuvioille, joilla
ei ollut hakkuu- tai hoitoehdotusta vuosien
1999/2000 suunnitelmissa. Maastotyön tekivät Ykkösmetsä metsäpalvelut, metsäkeskus
sekä Oulun Ammattikorkeakoulun opiskelijat.
Lisäksi omana työnä on vuosien 2002 - 2010
aikana inventoitu 3 970 ha kuvioita, joilla
on kuluneen kymmenvuotiskauden aikana
tehty toimenpiteitä tai uusia metsäalueita
ostettu. Entisen Ylikiimingin kunnan omistamien metsätilojen tietoja saatiin Ylikiimingin
metsänhoitoyhdistykseltä 1 970 hehtaarin
alueelta ja ne ovat pääosin vuodelta 2005.
Ylikiimingin palstoista on vielä n. 190 ha inventoimatta.
Kaikkien kuvioiden puustotiedot on lasketettu nykyhetkeen Mela-laskentaohjelmistolla
Metsätalouden kehittämiskeskus Tapiossa ja
suunnitelmassa esitetyt lukuisat yhteenvetotaulukot ja kuvaajat perustuvat tähän tuoreeseen
laskentapuustotietoon. Metsäsuunnittelutietojen maastoinventointi on jatkuvaa ja sitä on
tehtävä vuosittain, jotta vanhenevat puustotiedot saadaan pidettyä ajan tasalla.
6.2 Hoitolohkojako
Oulun kaupungin metsät on jaettu yhdeksään
hoitolohkoon. Jaolla on historialliset perinteet.
Hoitolohkon muodostavat toisiaan lähellä olevat metsät. Hoitolohkojaon tarkoituksena on
muodostaa metsistä yhtenäisiä, isompia kokonaisuuksia helpottamaan metsien hoidon ja
käytön suunnittelua sekä metsien kehityksen
seurantaa. Hoitolohkojen sijainti ja kaupungin
maanomistus on esitetty karttaliitteessä 2.
1. Kotimetsät I
Hoitolohkon muodostavat Oulujoen pohjoispuolella ja keskustan alueella sijaitsevat metsät, joita on 3 350 ha. Näistä asemakaavaalueella sijaitsee n. 1 430 ha. Metsät ovat osa
lähimaisemaa ja monipuolisessa ulkoilu ja
virkistyskäytössä. Maankäytön muutosalueita
on mm. Ritaharjussa ja Korvenkylässä. Kauempana asutuksesta olevia metsiä hoidetaan
talousmetsinä. Lohkolla sijaitsevat Letonnie-

men ja Huutilammen luonnonsuojelualueet.
Metsien monimuotoisuuskohteita löytyy mm.
Kuivas- ja Kalimeenojan varsilta.
2. Kotimetsät II
Hoitolohkon muodostavat Oulujoen eteläpuolen, idässä Oulujoen molemmin puolin,
Kiimingin, Haukiputaan sekä Oulunsalon
kunnissa sijaitsevat kaupungin omistamat
metsät, yhteensä 2 980 ha. Näistä asemakaava-alueella sijaitsee n. 650 ha. Metsät ovat
osa lähimaisemaa ja monipuolisessa ulkoilu
ja virkistyskäytössä. Maankäytön muutosalueita on mm. Metsokankaalla, Hiukkavaarassa
ja Saarelassa. Kauempana asutuksesta olevia
metsiä hoidetaan talousmetsinä. Lohkolla
sijaitsevat Kempeleenlahden, Akion ja Pilpasuon luonnonsuojelualueet. Metsien monimuotoisuuskohteita löytyy myös Juurusojan
varrelta ja Sanginjoen alajuoksulta. Lylyjärveä
käytetään kalankasvatukseen.
3. Sanginjoen ulkometsä
Hoitolohkon muodostaa Sanginjoen pohjoispuolen metsät noin 2 560 ha. Lohkolla sijaitsee Isokankaan ja Asmonkorven luonnonsuojelualueet luontopolkuineen sekä v. 2010
hyväksytyllä hoito- ja käyttösuunnitelmalla
rauhoitettu metsäalue. Sanginjoen metsät
ovat monikäyttömetsiä, joissa on sijansa niin
ulkoilu- ja virkistys- kuin suojelu- ja talouskäytöllekin. Alueella on viisi pientä lampea,
pohjoisosassa virtaa Kalimeenoja ja etelässä
Sanginjoki, jonka rannalla sijaitsee suosittu
Lemmenpolun kalastusalue.
4. Sanginjoki eteläpuoli
Hoitolohkon muodostavat Sanginjoen eteläpuolen ja Oulujoen pohjoispuolen välisen
alueen metsät n.1 350 ha. Alueella on turvetuotannossa olevia soita. Metsät ovat pääosin
talousmetsiä. Pykälikön lampea käytetään kalankasvatukseen.
5. Kivijärvi
Hoitolohkon muodostavat Ylikiimingin Kivijärven palstat n. 1 820 ha. Kivijärvellä sijaitsee
turvetuotantoalue ja iso Räkäsuon luonnonsuojelualue. Metsät ovat pääosin talousmetsiä.
Metsien monimuotoisuuskohteita voi löytää
alueen läpi virtaavien Koivujoen ja Sanginjoen
varsilta.
6. Alavuotto
Hoitolohkon muodostavat Ylikiimingin Alavuoton palstat n. 1 200 ha. Metsät ovat pääosin talousmetsiä. Monimuotoisuuskohteet
löytyvät Haara- ja Lavaojien varsilta.
7. Juorkuna
Hoitolohkon muodostavat Utajärven Juorku13

nan palstat n. 620 ha. Metsät ovat pääosin
talousmetsiä. Kalhujärvi sijaitsee lähes kokonaisuudessaan lohkon alueella ja pieni osa
metsistä rajoittuu Hamarinjärven rantaan.
Monimuotoisuuskohteita ovat ojittamattomat suot ja niiden keskellä sijaitsevat pienet
kangasmetsien saarekkeet.
8. Hiukkavaara
Hoitolohkon muodostaa kaupungin ja Suomen valtion v.1999 tekemällä aluevaihtosopimuksella kaupungin omistukseen siirtyneet
armeijan halussa olleet Hiukkavaran metsät
yhteensä noin 1 750 ha. Alueella sijaitsevat
Valkeis- ja Nilesjärvet sekä Harakkalammen
luonnonsuojelualue. Monimuotoisuuskohteita
löytyy Kalimeen- ja Myllyojan varsilta. Hiukkavaran metsät ovat sekä talous- että virkistyskäytössä. Alueen länsi- ja eteläosasta n. 240
ha on varattu rakentamiseen.
9. Ylikiiminki
Hoitolohkon muodostavat Ylikiimingin kuntaliitoksen yhteydessä kaupungille tulleet metsät
yhteensä 2 140 ha ja ne sijaitsevat lukuisissa
palstoissa eri puolella Ylikiiminkiä. Metsistä
noin 870 ha sijaitsee asemakaava alueella,
josta suurimman osan muodostaa uudelle
moottoriurheilukeskukselle varattu n.740 ha
suuruinen metsä- ja suoalue. Monimuotoisuuskohteita löytyy purojen varsilta ja ojittamattomilta soilta. Kiiminkijoen varrella, Rekikylässä,
Inninkoskella ja Myllykoskella on kaupungin
ylläpitämiä virkistyskalastuspaikkoja.
Metsävaratietojen keskeiset tunnusluvut hoitolohkoittain on koottu liitteen 3 taulukkoon.

6.3 Metsätalousmaa; kasvupai	kat ja kehitysluokat
Inventoitu kokonaispinta-ala on 17 493 ha, josta metsätalousmaata on n. 16 519 ha ja muuta
maata 974 ha, mm. turvesoita, teitä, leveitä sähkölinjoja. Metsätalousmaasta metsämaata on
n.13 882 ha (84%) sisältäen kangasmaiden metsät ja metsäiset suot, kitumaata 1 022 ha (6%)
ja joutomaata 1 615 ha (10%). Maapohja luokitellaan metsämaaksi, kun sen puuston vuotuinen
kasvu on yli 1m³/ha, kitumaaksi, kun kasvu on
1-0,1 m³/ha ja joutomaat ovat yleensä alueita,
joilla puusto ei pysty kasvamaan (kuvaaja 2).
Kasvupaikat
Metsätalousmaista kangasmaita on 60 %, yhteensä 10 049 ha, näistä soistuneita 675 ha.
Soistuneista kankaista suurin osa ojitettuja. Soita
on 40 %, joista ojitettuja suometsiä on 4 440 ha
ja luonnontilaisia, ojittamattomia soita 2 030 ha
(kuvaaja 3).
Metsämaat on luokiteltu kasvupaikkoihin
metsämaan ravinteisuuden mukaan. Yleisimpiä kasvupaikkoja ovat kuivahkot ja tuoreet
kankaat. Lehtoja on 13 ha ja karuja kasvupaikoja 8 ha (kuvaaja 4).
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6.4 Luonnonsuojelualueet,
metsälakikohteet ja muut
arvokkaat elinympäristöt
Kaupungin omistamia metsiä ja soita on suojeltu yhteensä n. 1 939 hehtaaria metsälain
mukaiset kohteet ja muut arvokkaat elinympäristöt mukaan luettuna. Suojellun alueen osuus
on 11, 6 % metsätalousmaan pinta-alasta. Virallisia suojelualueita on 1 279 ha (karttaliite 4).
Suojelualueita on perustettu vuodesta 1986
alkaen luonnonsuojelulain 24 §:n mukaisina
yksityisinä luonnonsuojelualueina. Perustamis-
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Kehitysluokat
Metsistä noin 40 % on nuoria kasvatusmetsiä. Uudistusalat ja taimikko –luokka sisältää
puustot aukeista n. 7m pituisiin metsiin saakka. Suurinpana ryhmänä luokan sisällä ovat
varttuneet taimikot, joita on n. 11 %. Yhteensä tämän ryhmän metsiä on 16 %. Varttuneita kasvatusmetsiä on 24 % ja uudistuskypsiä
metsiä 20 %. Kuvaajassa 5 on esitetty kehitysluokat verrattuna metsien kestävän käytön
mukaiseen tavoitejakaumaan. Tavoitejakauma
perustuu kestävän puuntuotannon maksimoimiseen suuralueella ja antaa parhaan keskimääräisen tuoton pitkällä aikavälillä.
Taimikkojen osuus on alle tavoitejakauman, nuorten kasvatusmetsien ja uudistuskypsien metsien osuus ylittää tavoitteen. Metsän
käytön päätavoitteen liittyessä virkistykseen,
riistaan tai luonnonhoitoon kehitysluokkajakaumaa voidaan painottaa tavoitejakaumaa
enemmän varttuneisiin ja uudistuskypsiin metsiin. Hoitoluokissa C1-3 ja R ovat vallitsevana
varttuneet ja uudistuskypsät metsät (yht. 54 %)
ja hoitoluokissa C5 ja S uudistuskypsät metsät
(46 %). Talousmetsissä yleisimpiä ovat nuoret
ja varttuneet kasvatusmetsät (69%)
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ta vauhditti Natura 2000 –ohjelma. Huutilammen alue on suojeltu asemakaavalla. Sanginjoella uuden hoito- ja käyttösuunnitelman
myötä talouskäytön ulkopuolelle rajattiin noin
417 ha:n suuruinen metsäalue kaupunginhallituksen päätöksellä 1.3.2010 § 150 (taulukko 1).
Luonnonsuojelualueilla on virkistysrakenteita
mm. polkuverkostoa taukopaikkoineen yhteensä n. 32 km.
Metsäluonnon monimuotoisuuden vähimmäistason turvaamiseksi metsälaissa määritellään seitsemän erityisen tärkeää elinympäristöä, jotka erottuvat selvästi ympäröivästä
kangasmetsästä tai suosta. Suojeltavia kohteita ovat mm. lähteiden purojen, norojen, kalliojyrkänteiden läheisyydessä sijaitsevat luonnontilaiset tai luonnontilaisen kaltaiset metsät,
rehevät korvet ja avosoiden sekä sijaitsevat
kangasmetsäsaarekkeet (taulukko 2).
Kaupungin metsissä on metsälain 10 §
mukaisia kohteita 64 ha ja muita arvokkaita
elinympäristöjä 179 ha (taulukko 2). Muut
arvokkaat elinympäristöt ovat kohteita, jotka
eivät täytä metsä- ja luonnonsuojelulain tai
metsäsertifioinnin vaatimuksia, mutta ovat
muuten monimuotoisuudelle tärkeitä. Liitteessä 5 on esitetty yhteenvetoa suojelualueiden tunnusluvuista.
Yleiskaavoissa suojelualueiksi tai ympäris-

töarvoiltaan merkittäviksi osoitettuja alueita on
n. 211 ha. Kohteilla on erityisiä luonto- tai maisema-arvoja, jotka tulee säilyttää. Maisemaa tai
luontoa merkittävästi muuttaville metsänkäsittelyille tarvitaan joissakin tapauksissa maisematyölupa. (Liite 6. Kaavamerkintöjen selitykset)
Kaupungin metsissä ei ole luonnonsuojelulain 29§ mukaisia luontotyyppejä lukuun ottamatta luonnonsuojelualueilla sijaitsevia merenrantaniittyjä. Muutamia yksittäisiä puita on
suojeltu luonnonmuistomerkkeinä: Bergbomin
mänty, suolamänty, riippamänty, Johteenhovin
mänty, käärmekuusi ja merimerkkimänty (Oulunsalo). Puut sijaitsevat eri puolella kaupunkia
ja niiden sijaintipaikat on merkitty mm. Oulun
kaupungin luonnonsuojelualueista kertovaan
yleisesitteeseen.
6.5 Puusto puulajeittain,
	puutavaralajeittain ja
ikäluokittain
Puuston kokonaistilavuus metsämaalla on
1, 49 milj. m³, kitumaat mukaan lukien 1,51
milj. m³. Metsämaalla on puustoa keskimäärin 107 m³/ha. Perustettujen suojelualueiden,
Sanginjoen ulkometsästä v. 2010 suojeluun
siirretyn alueen ja metsälain mukaisten kohteiden puuston tilavuus on yhteensä n.160 220 m³,
mikä on n. 10,6 % kokonaispuustosta.
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Pohjois-Pohjanmaan rannikkoalueen metsät ovat luontaisesti mäntyvaltaisia (kuvaaja
6). Tämä näkyy myös Oulun kaupungin metsien puulajistossa. Puustosta 69% on mäntyä,
15 % kuusta, 16 % koivua ja 1,1 % muita
lehti- ja havupuita. (haapa, leppä, lehtikuusi,
contortamänty )
Nuoret mäntymetsät ovat vallitsevana ja
tämä näkyy myös puutavaralajijakaumassa.
Ainespuustosta 23 % on tukkipuuta ja 77 %
kuitupuuta, josta valtaosa on mäntykuitua
(kuvaaja 7).
Puusto jakautuminen ikäluokittain on
esitetty kuvaajassa 8. 40-80 vuotiaat männyt
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Kuvaaja 8

Puustotiedot ikäluokittain metsä-ja kitumaalla m³ ja ha
500000
400000
300000
200000
100000
0
Aukeat
38 ha
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Koivu

16190 ha

Muut

ovat vallitsevina. Yli 160 vuotiaita metsiä on
n. 90 ha ja ne sijaitsevat lähi- ja ulkoilumetsissä, hoitolohkoissa 1 ja 2 sekä Sanginjoen
Isokankaan ja Asmonkorven luonnonsuojelualueilla.
6.6 Puuston kasvu
Puuston kasvu metsämaalla on 49 070 m³
vuodessa, keskikasvu 3.5 m³/ha/vuosi ja kasvuprosentti 3.3. Kokonaiskasvusta noin 4 4080 m³
on ainespuun kasvua ja loput taimikoiden ja
pieniläpimittaisen puuston kasvua. Suojelualueiden puuston kasvu on 3759 m³/vuosi, mikä
on n. 7,7 % puuston kokonaiskasvusta.
Kasvuarvioon vaikuttaa turvemaiden suuri
suhteellinen osuus. Kasvuennusteessa turvemaat on rinnastettu ravinteisuudeltaan vastaaviin kivennäismaihin. Kasvun on arvioitu
kehittyvän turvemailla samaan tapaan kuin
vastaavilla kivennäismailla. Turvemaiden kasvun kehitykseen liittyy epävarmuustekijöitä.
Turvemaiden kasvun ylläpitäminen edellyttää
tasapainoista vesi- ja ravinnetaloutta. Jollei
näistä huolehdita, ei kasvu toteudu. Tämä
varaus tulee kasvuarviossa ottaa huomioon.
Taulukkoon 3 on koottu puuston keskeiset
tunnusluvut.
6.7 Hakkuusuunnite 2011 - 2020
Metsäsuunnitelmassa esitetyt hakkuu- ja hoi-

toehdotukset ja niiden kiireellisyys lähtevät
pääosin metsänhoidollisesta tarpeesta. Harvennushakkuilla varmistetaan puuston elinvoimaisuus ja metsäomaisuuden tuotto. Uudistushakkuilla säädellään kehitysluokkajakaumaa
sekä puunmyynnistä saatavia tuloja.
Kuluneen kymmenen vuodan aikana kokonaispuumäärä on noussut 1 milj. m³:sta 1,5 milj.
m³:iin. Nykyinen kokonaispuumäärä ja puuston
vuotuisen kasvun nousu mahdollistavat hakkuusuunnitteen noston seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.
Metsien kestävän käytön periaatteen mukaisesti vuotuiset hakkuut ovat yhtä suuret tai
pienemmät kuin vuotuinen kasvu. Seuraavan
kymmenen vuoden hakkuusuunnite on laskettu hoitolohkoittain ja -ryhmittäin ja se perustuu
metsien vuotuiseen kasvuun ja kuvioittaisiin
hakkuuehdotuksiin. Suojelualueiden puuston
kasvua ei ole huomioitu hakkuusuunnitetta laskettaessa. Hakkuusuunnite on 57 % suojelualueiden ulkopuolella olevien metsien vuotuisesta kasvusta (liite 3). Vuotuinen hakkuuesitys
on 26 000 m³ ja ko. hakkuupoistuma on 1,8 %
kokonaispuuston määrästä. Hakkuukertymästä
n. 82 % tulee talousmetsistä ja 18 % lähi-, ulkoilu- ja suojametsistä sekä rakentamisen muutosalueilta. Esitetyllä hakkuusuunnitteella kokonaispuuston määrä jatkaa kasvuaan.
Vuotuinen hakkuupinta-ala on 530 ha.

Hakkuista 472 ha (89 %) on harvennushakkuita
ja uudistushakkuita on esitetty toteutettavaksi
58 ha/v (11%). Esitetty vuotuinen uudistusalan
määrä on 0,4 % metsämaan pinta-alasta. Koko suunnittelukauden hakkuupinta-ala on
n. 5 300 ha. Hakkuiden jakautuminen hakkuutavoittain käy selville kuvaajasta 9.
Liitteen 7 taulukossa on esitetty kymmenvuotiskauden hakkuut hakkuutavoittain, hakkuupinta-alat ja -kertymä puutavaralajeittain.
Suunnittelukauden hakkuukertymästä arvioidaan tukkia olevan 24 % ja kuitupuuta 76 %.
Hakkuukertymä voi vaihdella vuosittain markkinatilanteen mukaan. Ainespuukertymän toteutumien riippuu myös toteutettavien harvennus- ja uudistushakkuiden suhteesta. Uudistushakkuista saadaan tukkipuuta ja harvennushakkuilta pääosin kuitupuuta. Puutavaran
myynnistä saataviin tuloihin vaikuttaa kertymän rakenteen lisäksi vallitseva markkinatilanne ja puutavaran hinta. Esitetyllä hakkuukertymällä vuotuinen puunmyyntitulo on
(taulukko 4) viikon
arvioilta n. 700 000
47/2010 Pohjanmaan keskimääräisin kantohinnoin. Hankintahinnalla arvioituna puunmyyntitulo on n. 960 000 /vuosi.
Hoito- ja käyttösuunnitelman taloudellisena lähtökohtana on, että noin puolet vuosittain myytävästä puutavarasta myydään pystykaupalla ja puolet hankintakaupalla, jolloin
vuosittainen tulotavoite on suunnitelmakaudella noin 820.000 .
Energiapuuta arvioidaan viime vuosien
toteutuman perustella kertyvän vuosittain n.
400 m³. Mikäli integroitu energiapuukorjuu
otetaan käyttöön, niin energiapuukertymä
kasvaa huomattavasti. On aikaista arvioida,
tuoko tämä kaupungille lisätuloja, sillä korjuukustannukset vaikuttavat suuresti energiapuusta saatavaan hintaan.
6.8 Metsänhoitotyöt 2011 - 2020
Metsänhoitotöillä varmistetaan metsäomaisuuden tuoton ja muiden metsiin kohdistuvien arvojen säilyminen myös tulevaisuudessa.
Tulevalla kymmenvuotiskaudella suurimmat
hoitotyölajit ovat kunnostusojitus ja taimikoiden hoito. Viime vuosina on päässyt syntymään kunnostusojitusten korjausvelkaa. Tilanteen korjaamiseksi kunnostusojituksia tulisi

tehdä vuosittain n. 149 ha:n alalla yhteensä
44,7 km. taimikon- ja nuoren metsänhoitoa
136 ha/v ja metsänuudistamistöitä 62 ha/v,
joka määrä sisältää nykyisten aukeiden ja
tulevien uudistusalojen metsitykset. Kaikkien
metsänhoitotöiden vuotuiset kustannukset
ovat arviolta 97 800 , joka on n. 12 % arvioidusta vuotuisesta puunmyyntituloista. Liitteessä 8 on esitetty arvio suunnittelukauden
metsänhoitotöistä (ha ja ).
Liitteen 8 taulukossa esitettyjen metsänhoitotöiden lisäksi metsäautoteitä tulee kunnostuksen piiriin. Kiireellisimmän korjauksen
tarpeessa on Alavuoton lohkolla sijaitseva n.
5, 5 km pituinen metsäautiotie, jonka kunnostuskustannus on keskimääräisin hinnoin
arvioiden 80 000 -100 000 .
Vuosittaisten talousarvionvarojen puitteissa luontopolkuja ja rakenteita ylläpidetään,
luonnonsuojelualueita ennallistetaan (Pilpasuo, Harakkalampi, Räkäsuo, Sanginjoki) ja
Sanginjoen ulkoilualueelle laaditaan markkinointiohjelma yhteistyössä matkailutoimen
kanssa.
Lähimetsien hoidon kustannukset ovat
talousmetsänhoidon kustannuksia korkeammat. Työ tehdään usein miestyönä, pienialaisesti ja ahtaissa paikoissa. Työturvallisuuteen
on kiinnitettävä erityistä huomiota, kun puita
kaadetaan talojen ja lähimetsissä liikkuvien
ihmisten keskellä. Myös metsien puhtaanapito ja ilkivallan jälkien korjaukset maksavat.
Kaupungin maa- ja metsäomaisuuden
hoidon lähtökohtana on kaupungin omistajapolitiikan mukaan omakustannusperiaatteen
noudattaminen. Metsien ja luonnonvarojen
hoitoon henkilöstömenoineen pyritään varaamaan suunnitelmakaudella käyttötalous- ja
investointivaroja vuosittain noin 795.000 800.000 (taulukko 5). Menot muodostuvat
vuoden 2011 talousarvion mukaan seuraavista kokonaisuuksista:
- metsien hoito 310.000 , käyttötalous
- luonnonhoito 365.000 , käyttötalous
- suunnitteluraha 30.000 , käyttötalous
- Sanginjoen rakenteet 30.000 ,
maaomaisuuden investoinnit
- metsien perusparannus ja kalavesien hoito
60.000 , maaomaisuuden investoinnit
Yhteensä		

Kuvaaja 9

Taulukko 3

Keskeisiä puuston
tunnuslukuja metsämaalla

Hakkuutavat ha ja % hakkuupinta-alasta v. 2011 - 2020
Ylispuiden poisto 217 ha

4 %4 %

Tukkipuu m³

323 440

Kuitupuu m³

1 073 960

Pienpuu m³

101 730

Kokonaispuumäärä m³

1 499 130

Keskitilavuus m³/ha

107

Puuston kasvu m³/vuosi

49 070

Verhopuuhakkuu 47 ha		

Kasvu m³/ha/vuosi

3,5

Suojuspuuhakkuu 44 ha		

5%

Ensiharvennus 2476 ha		
Harvennus 2027 ha		
47 %

38 %

Kaistalehakkuu 7 ha		

									
Arvio v. 2011 - 2020 hakkuutuloista viikon 47/2010 kantohinnoilla
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Arvio v. 2011 - 2020 hakkuutuloista viikon 47/2010 hankintahinnoilla
Mäntytukki

n.

47800 m³

á

58,72

/m³
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n.
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á
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n.
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á

29,76

/m³

720 192
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n.
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1400 m³
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Taulukko 5

Suunnitelmakauden 2011 – 2020 metsien hoidon omakustannusperiaate
tulot noin 820.000

795.000

Lopullisesti menot kiinnittyvät vuosittain
kaupunginvaltuuston hyväksymissä talousarvioissa. Toimintaa ja toimintatapoja kehitetään siten, että hoitoon osoitetuilla varoilla
saavutetaan mahdollisimman suuri vaikuttavuus. Metsänhoitotoimenpiteet ja metsäteiden kunnostukset jaksotetaan eri vuosille.
Erillispalstat, joilla on hoitorästejä, esitetään
myytäviksi.

Avohakkuu 275 ha		

Siemenpuuhakkuu 209 ha		
			
16

47800 m³

17

/v

menot noin 800.000

/v

7. Johtopäätökset

6.9 Metsävarojen kehitys
1988 – 2010
Taulukossa 6 vertaillaan metsäinventointien
tuloksia vuosilta 1988, 2000 ja 2010.
Viimeisen kahdenkymmenen vuoden aikana maaomaisuus on lisääntynyt maanvaihtojen, raakamaan ostojen ja kuntaliitoksen
myötä huolimatta siitä, että Oulu on samaan
aikaan laajentunut voimakkaasti ja metsäalueita on rakennettu. Metsämaan lisääntymisen,
puuston kasvun ja säästeliään hakkuupoistuman ansiosta metsien kokonaispuumäärä on

kasvanut. Tämä näkyy myös kehitysluokkien
muutoksena siten, että uudistusalojen ja taimikoiden määrä on vähentynyt, nuoret ja
varttuneet kasvatusmetsät ovat lisääntyneet,
samoin uudistuskypsät metsät. Uudistuskypsien metsien osuuden kasvua vähäisten
uudistushakkuiden lisäksi selittää myös valtakunnallinen v. 2006 tehty metsän uudistamiskypsyyssuositusten muutos. Ennustepuuston
laskennassa on otettu huomioon puuston
kasvun lisäksi ehdotetut hakkuut oletuksena,
että toteutetaan suunnittelukaudella. Ennus-

Taulukko 7

Taulukko 6

Eri vuosien tulosten vertailua

1988

2000

Kokonaispinta-ala

11970

14960

17490

17490

Metsämaa ha

10250

12550

13880

13880

2010 ennuste 2020

Kehitysluokat ha				
Uudistusalat ja taimikot

4510

2942

2200

Nuoret kasvatusmetsät

2972

5504

5550

Varttuneet kasvatusmetsät

1333

2523

3290

Uudistuskypsät metsät

1435

1584

2840

36000

46400

49070

Metsien kokonaiskasvu metsämaalla m³/vuosi
Puuvarat m³ metsämaalla
Keskitilavuus m³/ha metsämaalla

te on laskettu nykytilanteen pohjalta, eikä siinä ei ole huomioitu tulevaa rakentamista tai
kuntaliitoksen vaikutusta. Todennäköistä on
että puuston kokonaismäärä kasvaa edelleen,
mikäli maanomistuksessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia.
Kehitysluokkien muutos nuorista varttuneimpiin metsiin näkyy myös ikäluokittaisessa
vertailussa (taulukko 7). Vanhojen metsien osuus
on lisääntynyt. Vuoden 2010 suurempi aukeiden määrä johtuu entisen Ylikiimingin kunnan
maiden mukana tulleista uudistusalueista.

665900 1083020 1490120
65

86

107

1668860
120

dyskuntarakentamiseen varatuilla alueilla, voidaan metsätalousmaita myydä tai liittää oleviin
yhteismetsiin. Näiltä osin tehdään tapauskohtaisesti päätökset kaupunginhallituksessa.
7.2 Tulevaisuuden
mahdollisuuksia ja haasteita
Laaja metsäomaisuus antaa pitkäjänteisellä
suunnittelulla mahdollisuuden toteuttaa monipuolisesti metsiin liittyviä päättäjien ja kuntalaisten tavoitteita. Metsäalueet on ryhmitelty
niiden käytön mukaan ottaen huomioon virkistyksen ja suojelun sekä talouden tavoitteet.
Talousmetsien puunkäyttö mahdollistaa sen,
että kaupungin omaisuudesta on saatavissa
riittävää tuottoa kattamaan metsien ja luonnonhoidon sekä ulkoilualueiden rakenteiden ja
markkinoinnin kustannukset.
Energiapuun käyttö on lisääntymässä. Tämä
tuo mahdollisuuksia myös kaupungin metsien
hoitoon ja käyttöön. Kaupunki voi osaltaan olla
mukana edistämässä kestävää kehitystä tarjoamalla energiapuuta markkinoille.
Ilmastonmuutos asettaa haasteen pitkällä
aikavälillä metsäsuunnittelulle. Ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin ja muutoksen
aikatauluun liittyy epävarmuutta. Lämpötilan
nousun ja sadannan lisääntymisen seurauksena boreaalisen metsävyöhykkeen puuston
kasvu lisääntyy ja kasvukausi pitenee. Metsien
kasvun parantuminen onkin merkittävä ilmastonmuutoksen suotuisa vaikutus. Merkittävin
epäsuotuisa vaikutus metsille on tuhohyönteiskantojen, tautien ja myrskyjen mahdollinen
lisääntyminen. Roudan väheneminen vaikeuttaa metsänhoitotöitä ja puunkorjuuta lisäten
korjuuvaurioita. Säännöllisesti ja hyvin hoidettu
metsä luo edellytyksiä sopeutua ilmastonmuutokseen. Hyvinvoiva metsä toimii aktiivisesti hiilidioksidia sitovana nieluna.
Luonnon monimuotoisuuden väheneminen on maailmanlaajuinen ympäristöongelma.

Kuva: Ari Juntunen

Pinta-ala ikäluokittain ha
metsä-ja kitumaalla
Ikäluokka

1988

2000

2010

Aukea

12

27

38

1 - 20

1805

1214

794

21 - 40

4234

3271

2441

41 - 60

1455

3942

5263

61 - 80

911

1854

3094

81 - 100

929

1008

1377

101 - 120

774

874

964

121 - 140

324

555

648

141 - 160

76

162

301

0

63

90

10519,7

12970

15010

161 Yhteensä

18

7.1 Metsien käytön
	tuleva kehitys 2011- 2020
Oululaista metsää hoidetaan ja käytetään päätavoitteen mukaisesti kestävästi ja ammattitaitoisesti erilaisia tavoitteista tämän hoito ja
käyttösuunnitelman mukaisesti yhteen sovittaen, minkä seurauksena metsät ovat elinvoimaisia, monikäyttöisiä ja monimuotoisia.
Suojelualueina hoidetaan varsinaisia suojelualueita 1696 hehtaaria, metsälain mukaisina
erityisen tärkeinä suojelualueina n. 64 hehtaaria ja muina arvokkaina elinympäristöinä 179
hehtaarin alueita. Sanginjoen ulkometsäpalstaa
hoidetaan kaupunginhallituksen hyväksymän
hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa esitetty lajistollisen monimuotoisuuden kannalta arvokkain osa (ns. suojeluvyöhyke)
on tarkoitus rauhoittaa suojelualueeksi. Vuoden
2011 aikana Sanginjoen ulkometsäpalstalle
laaditaan yhteistyössä matkailutoimen kanssa
markkinointisuunnitelma, jota lähdetään toteuttamaan, kun alueen polkuverkostoa ja viitoitusta on saatu parannettua.
Suunnitelmakaudella 2011 – 2020 vuosittaiset hakkuut ovat n. 26.000 m³, mikä vastaa noin 820.000 keskimääräistä vuosituottoa lähtökohtana, että puolet puutavarasta myydään pystykaupalla ja puolet hankintakaupalla. Valtaosa n. 85 % hakkuista on harvennushakkuita. Esitetyllä hakkuusuunnitteella kokonaispuuston määrä jatkaa kasvuaan.
Samanaikaisesti metsänhoitotöillä varmistetaan metsäomaisuuden tuoton ja muiden
metsiin kohdistuvien arvojen säilyminen tulevaisuudessa. Metsänhoitotöiden, luonnonsuojelualueilla tehtävien luonnonhoitotöiden,
luontopolkuverkoston ylläpidon, asemakaavaalueen metsien hoidon, Sanginjoen ulkoilualueen ja muiden luontokohteiden tiedottamisen
ja markkinoinnin kustannusten arvioidaan
hallintokuluineen olevan n. 800 000 /v.
Erillispalstoilla, jotka eivät ole tulevaan yh-
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Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on
yksi keskeinen tavoite kaupungin metsien hoidossa ja käytössä.
Kaupungin metsät luovat viihtyisän ja
virikkeellisen luontoympäristön ulkoilulle ja
retkeilylle. Alueilla, joilla käyttäjäpaine on
suuri, puut ja maasto kärsivät kulumisesta.
Kulutusta ehkäistään sijoittelemalla kulkureitit oikein ja huolehtimalla kasvillisuuden
elinvoimaisuudesta.
7.3 Toteutus ja seuranta
Kaupungin metsissä tehtävät metsänhoitotoimenpiteet perustuvat tähän metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Hoito- ja käyttösuunnitelman pohjalta laaditaan vuosittaiset
suunnitelmat kalenterivuoden työohjelmaksi. Ohjelmaa toteutetaan talousarvion puitteissa. Asukkaiden esittämät toiveet metsien
hoidosta huomioidaan ja niiden toteuttaminen harkitaan tapauskohtaisesti.
Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma on
voimassa vuoteen 2020. Tarvittaessa suunnitelmaan voidaan tehdä muutoksia ja lisäyksiä.
Uuden Oulun osalta 2013 tehdään tarvittavat
muutokset hakkuusuunnitteeseen ja töiden
toteuttamismalleihin. Suunnitelmaa ylläpidetään ns. jatkuvan päivityksen periaatteella.
Vanhenevia kuviotietoja uusitaan metsänhoitotoimenpiteiden ja maan ostojen ja myyntien
myötä. Hakkuu- ja hoitotyömääriä seurataan
vuosittain toimintakertomuksissa. Suunnitelman toteutumista arvioidaan 2015 tehtävällä
välitarkastuksella, jolloin suunnitelmaa voidaan tarkistaa tarvittavilta osiltaan.
Pohjois-Pohjanmaan metsäkeskus valvoo
alueellaan metsälain noudattamista ja otantatarkastuksia tehdään myös kaupungin metsiin.
Metsien hoito- ja käyttösuunnitelma löytyy Oulun kaupungin teknisen keskuksen internet -sivuilta osoitteesta www.ouka.fi/tekninen/Luontoymparisto/

Sanasto

Lähteet

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon tuottamia, ihmisen saamia hyötyjä luonnosta.
Ekosysteemipalvelut voidaan jakaa tuotanto-,
säätely- ja kulttuuripalveluihin. Tuotantopalvelut ovat materiaalisia hyödykkeitä kuten juomavettä, ruokaa, puutavaraa tai geenivaroja.
Säätelypalvelut säätelevät esimerkiksi ilmastoa
ja ilman laatua, hydrologista kiertoa ja maaperän prosesseja. Ne ovat myös edellytyksenä
muille ekosysteemipalveluille. Kulttuuripalvelut
ovat aineettomia hyödykkeitä kuten esteettisiä
kokemuksia ja virkistystä.

Hoito- ja käyttösuunnitelma on metsien puuvaroja ja tilaa sekä niiden hoitoa ja
käyttöä koskeva monivuotinen suunnitelma.

FFCS (Finnish Forest Certification System)- on
suomalaisen metsätalouden oloihin kehitetty
metsien sertifiointijärjestelmä, joka kuuluu
osana yleiseurooppalaiseen PEFC (Programme
for the Endorsement of Forest Certification
Schemes)-järjestelmään.

Metsätalousmaat jaetaan pohjoismaisessa
metsätalousluokituksessa puuntuottokyvyn perusteella neljään pääluokkaan: metsämaa, kitumaa, joutomaa sekä muu metsätalousmaa.

Metsäsertifiointi on vapaaehtoisuuteen
perustuva menettely, jossa puolueeton osapuoli tarkastaa (auditoi), että metsiä hoidetaan
kestävän kehityksen ja sovittujen sertifiointikriteerien mukaisesti.

Jokamiehenoikeudet on yleisesti hyväksytty, maan tapa, jonka turvin jokainen voi
käyttää luontoa riippumatta siitä kuka on
alueen haltija tai omistaja. Jokamiehenoikeuksista nauttimiseen ei tarvita maanomistajan
lupaa eikä siitä tarvitse maksaa. Jokamiehenoikeutta käyttämällä ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa tai häiriötä.

Metsämaalla puuston keskimääräinen vuotuinen kasvu on 80-100 vuoden kiertoaikana vähintään 1 m³/ha. Metsämaalla voidaan
harjoittaa tavanomaista metsätaloutta hakkuineen ja hoitotöineen.

Kitumaalla kasvaa puuta 100 vuoden ohjekiertoaikana keskimäärin alle 1 m³/ha, mutta
yli 0.1 m³/ha vuodessa. Kitumaita ovat esim.
karut suot, joita on paljon maan pohjoisosissa.
Joutomaalla voi kasvaa yksittäisiä puita,
mutta se on kuitenkin selvästi puuntuotannon ulkopuolella olevaa maata. Puuston vuotuinen kasvu on alle 0.1 m³/ha. Joutomaita
ovat mm. harvapuiset kalliot ja avosuot.
Muuta metsätalouden maata ovat esim.
varastopaikat, metsäautotiet, sorakuopat ja
turpeennostopaikat, jotka ovat sinänsä tarpeellisia, mutta eivät tuota puita.
Metsäkuvio on puustoltaan (ikä, koko, puulaji), kasvuolosuhteiltaan (suo, kangas, metsämaan ravinteisuus, ojitustilanne) ja hoitotarpeeltaan yhtenäinen metsäalue. Kuviot rajataan
kartalle ja niitä koskevat tiedot tallennetaan
hoito- ja käyttösuunnitelmaan. Metsää käsitellään kuviokohtaisesti.
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5. Oulun kaupungin luonnonsuojelualueet

3. Tunnuslukuja hoitolohkoittain
									
Hoitolohkot
Kokonais- Metsä-					
Asema- Lspinta-ala
talousMetsä- KituJouto- Muut kaavaalue
ha
maa/ha maa/ha maa/ha maa/ha ha
alue/ha ha

Kokonaispuusto
metsä/kitumaalla
m³

Puuston			
kasvu
Hakkuu-		
metsämaalla suunnite % vrt.
m³/v
m³/v
kasvu

Vallitseva							
kasvuKehitysluokat % 		
paikka
metsämaasta		
metsämaalla UT O2 O3 O4

Kotimetsät I

3268

3146

2925

103

118

122

1430

91

329800

8960

4790

53

VMT 56 %

11

38

24

27

Kotimetsät II

2912

2751

2519

82

150

161

650

161

271710

8800

4360

50

EVT 43 %

17

37

22

24

Sanginjoki

2563

2470

2411

49

10

93		 751

305880

8890

2500

28

EVT 44 %

11

38

21

30

Sanginjoki ep

1377

1109

932

107

70

268			

81960

2990

1390

46

EVT 57 %

28

46

13

13

Kivijärvi

1824

1633

908

119

606

191		 667

84610

3530

1910

54

EVT 54 %

22

51

19

8

Alavuotto

1219

1204

922

161

121

15			

98130

3850

2540

66

EVT 81 %

5

50

35

10

Juorkuna

610

560

334

41

185

50			

27010

1160

450

39

EVT 57 %

44

36

10

10

Hiukkavaara

1751

1700

1551

103

46

51

26

189140

6020

4870

81

EVT 57 %

7

41

32

20

Ylikiiminki

1969

1946

1380

257

309

23

870		

131190

4870

3190

66

EVT 49 %

29

36

28

7

Yhteensä

17493

16519

13882

1022

1615

974

2955 1696

1519430

49070

26000

5

53					

									
Vuosikasvu ilman ls-alueita 45970 m³ suunnite 57 %			

									

Lyhenteiden selitteet:																			
VMT = tuore kangas																		
EVT = kuivahko kangas																		
UT= uudistusalat ja taimikot																		
O2= nuoret kasvatusmetsät																		
O3 = varttuneet kasvatusmetsät																		
O4 = uudistuskypsät metsät

4.												
Yhteenvetoa suojelualueista

Luonnonsuojelalueet

maa-					

puusto

puuston

vallitseva

ikäluokkien osuudet %

pinta-

metsä-

kitu-

jouto-

muu

metsä-

kasvu

kasvu-

pinta-alasta

ala ha

maa/ha

maa/ha

maa/ha

maa/ha

ja kitumaalla m³

metsämaalla m³

paikka

1-40 v.

41-100v.

101v.-

1279

531

43

695

10

71246

1647

EVT 23 %

7%

50 %

43 %

Sanginjoen HKS

417

404

10

3

0

61228

1485

VMT 81 %

17 %

47 %

36 %

Metsälain 10 §

64

57,6

3

3,1

0,3

8146

177

VMT 51 %

2%

79 %

19 %

179

143,5

13,9

18,8

2,8

19607

450

VMT 60 %

4%

84 %

12 %

1939

1136,1

69,9

719,9

13,1

160227

Muut arvokkaat kohteet
Yhteensä

metsätalousmaa yht.

1925,9

3759				

ha									

Suojelualueiden pinta-alaosuus:			

%

metsätalousmaasta 16540 ha			

11,6

metsämaasta 13882 ha			

8,2

kitumaasta 1022 ha				

6,8

joutomaasta 1615 ha				

44,6

osuus kokonaispuustosta 1,509013 milj. m³		

10,6

osuus metsämaan puuston vuosikasvusta 49070 m³

7,7

24
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6. Yleiskaavamerkintöjä ja -määräyksiä

OULUN YLEISKAAVA 2020
SL
S-1
M
M-ep
MA
MU
MY
V
V-1
V/s
VU
Maisemallisesti arvokas alue
Natura 2000 -verkostoon kuuluva
alue
Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue
SANGINJOEN OSAYLEISKAAVA
SL
SR
M
MU
MY
V/s
VU
VU-1
VR
Arvokas harjualue
Kiinteä muinaisjäännös

8. Yhteenveto metsänhoitotöistä 2011-2020

OULUJOKIVARREN OSAYLEISKAAVA
S-1
M
MA
MA-1
MU
MY
MY-1
Natura 2000 –verkostoon kuuluva
alue
Luonnon monimuotoisuuden
kannalta erityisen tärkeä alue
Maakunnallisesti arvokas
maisema-alue
Valtakunnallisesti arvokas
maisema-alue
Ulkoilun yhteystarve
Ohjeellinen ulkoilureitti
Suojelukohde (LSL 23§)
Uhanalainen kasvilaji
Muinaismuistokohde
V
V
VU

Metsänhoitotyöt työlajeittain v. 2011-2020
						
Kiireellisyydet: Heti, Vuodet 1-5, Vuodet 6-10			
			
METSÄNHOITOTYÖT

Pinta-ala, ha

Kustannusarvio

%

/ha

yht.

				
Raivaus

593,2		

83048

140

				
Laikutus

34,8

8

125

4350

Äestys

225,3

48

140

31542

Mätästys

253,6

40

240

60864

Kulotus
Muu

0

0		

16,2

4

140

2268

				
Maanpinnan käsittely yhteensä

529,9

100		

Männyn luontainen uudistaminen

128,8

74		

Kuusen luontainen uudistaminen

53,3

21		

Hieskoivun luontainen uudistaminen

11,8

99024

5

				
Luontainen uudistaminen yhteensä
Männyn kylvö

193,9
160,1

100

31		
150

24015

				
Kylvö yhteensä

160,1

26		

24015

Männyn istutus

113,7

39

500

56850

Kuusen istutus

152,6

59

580

88508

2,4

1

890

2136

Muun puulajin istutus
0,9
0
890
				
Hakkuusuunnite v. 2011 - 2020 hakkuutavoittain ha ja kertymä puutavaralajiettain m³									
Istutus yhteensä
269,6
43		

801

Kuva: Ari Juntunen

Rauduskoivun istutus

7. Hakkuusuunnite hakkuutavoittain, hakkuupinta-alat ja -kertymä m³ puutavaralajeittain

														
														
Hakkuutapa

Hakkuuala		

Tukkikertymä, m³		

Kuitukertymä, m³				

Kertymä yht.			

ha

%

Mänty

Kuusi

Yht

Mänty

m³

Kuusi

Koivu

Muu

Yht

m³/ha

148295
		

Uudistaminen yhteensä

%

623,6

100		

Heinäntorjunta

12,7		

100

354382
1270

217,4

4

2325

289

2630

1464

832

4389

35

6688

9318

4

43

Taimikonhoito

795,1		

200

159020

Ensiharvennus

2476,1

47

3489

235

3729

63740

3568

13160

395

80858

84587

32

34

Nuoren metsän kunnostus

564,6		

250

141150

Harvennus

2027,2

38

19421

3423

22932

45903

8258

17043

647

71764

94696

36

47

Pienpuuston hoito

12,6		

200

2520

7,1

0

199

287

486

115

229

47

8

398

885

0

125

Täydennysviljely

36,4		

600

21840
34419

Ylispuiden poisto

Kaistalehakkuu

274,6

5

9028

6889

16034

7595

8011

6763

216

22467

38501

15

140

Kasvatus- ja terveyslannoitus

163,9		

210

Verhopuuhakkuu

47,4

1

224

74

324

308

271

3312

57

3923

4247

2

90

Uudisojitus (soistuneet kankaat)

159,2		

160

25472

Suojuspuuhakkuu

43,9

1

392

189

605

363

106

1387

25

1857

2462

1

56

Kunnostusojitus

160

238368

Siemenpuuhakkuu

209,4

4

12851

3277

16147

7621

2915

1103

79

11701

27848

11

133

				

														

Muut työt yhteensä				

Yhteensä

50

				

														

Kaikki yhteensä				

Avohakkuu

5303,1

100

%			

47929

18

14663

62887

6

24

127109

48

24190

9

47204

18

1462

1

199656

76

262544

100

1489,8

100			

Harvennushakkuut 		

89

%											

Uudistushakkuut		

11

%			
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