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TIIVISTELMÄ
Työn tarkoituksena oli laatia hoidon yleissuunnitelma Oulun kaupungin omistamille,
metsät

ja

vesialueet

yleissuunnitelma

on

-yksikön
1464

hoitovastuulla
hehtaarin

oleville

otos

taajamametsille.

keskeisimmiksi

Tämä

katsotuista

taajamametsäalueista, joita ovat asutuksen ja teiden läheisyydessä sijaitsevat metsät.
Suunnitelma on tehty taajamametsien hoidon tueksi ja sen tavoitteena on nostaa esille
taajamametsien hoidon merkitystä ja erityispiirteitä, kuten virkistys-, maisema- ja
luontoarvojen korostumista.

Suunnitelman

pohja-aineistona

perustuvaa

Tforest

käytettiin

Oulun

kaupungin

-metsikkökuviotietokantaa.

metsäsuunnitelmaan

Pohja-aineistosta

rajattiin

suunnittelualueeksi teiden varsilta sekä kortteleiden ympäriltä maastossa sataa metriä
vastaava vyöhyke. Vyöhykkeen leveys perustuu lähimaiseman arvioituun ulottuvuuteen.
Suunnittelualueen rajaamisessa ja karttojen laatimisessa hyödynnettiin paikkatietoohjelmaa, jolla tehtiin myös yhteenvedot suunnittelutyön pohja-aineistona käytetyistä
metsäsuunnitelman tiedoista.

Työn keskeinen tulos on hoidon yleisohjeistus, jonka runkona on taajamametsien
hoitoluokitus ja jota tarkennettiin edelleen kehitysluokkakohtaisilla hoito-ohjeilla.
Suunnittelualueen metsät luokiteltiin hoito-ohjeistuksessa käytettyihin hoitoluokkiin
paikkatieto-ohjelmalla ja aineisto toimitettiin tilaajan käyttöön. Lisäksi arvioitiin
suunnittelualueen
suunnittelualueelle

hoitotöiden
ja

kiireellisyys

neljälle

sekä

pienalueelle.

hoitotöiden

kustannukset

Suunnitelmaan

sisältyy

koko
myös

kirjallisuuskatsaus.

Inventoinnin mukaan hoitotöiden tarvetta on noin 513 hehtaarin pinta-alalla, josta
taimikonhoitotöitä on 72 ha ja hakkuutöitä 441 ha. Taimikonhoitotöihin arvioitiin
tarvittavan varoja noin 15 890 euroa ja hakkuutöihin noin 282 150 euroa. Hakkuutöiden
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kustannuksista henkilötyönä suoritettavien hakkuiden arvioidut kustannukset ovat noin
176 340 euroa ja koneellisesti suoritettujen hakkuiden noin 105 800 euroa.

Hakkuutähteiden keruuta esitetään maisemallisesti tärkeimmille teiden varsille ja
asutuksen

välittömässä

läheisyydessä

oleville

alueille,

kahdelle

eri

toimintavaihtoehdolle. Mikäli hakkuutähteet kerätään noin 103 hehtaarin pinta-alalta,
joka on 20 % hoitotöitä vaativien metsien pinta-alasta, saavutetaan ympäristönhoidon
kannalta korkeintaan tyydyttävä taso. Ympäristönhoidon näkökulmasta tavoitellumpi
vaihtoehto on kerätä hakkuutähteet 205 hehtaarin pinta-alalta, jolloin 40 %
hoitotoimenpiteitä vaativien metsien pinta-alasta tulee siistityksi. Hakkuutähteiden keruu
on ylivoimaisesti kallein työvaihe, johon arvioidaan tarvittavan työvaroja ensimmäiseksi
mainitussa toimintavaihtoehdossa noin 102 610 euroa ja toiseksi mainitussa noin 205
220 euroa.
Myyntipuuta työkohteilta arvioidaan kertyvän noin 14 110 m3 ja niistä saatava
kantorahatulo on noin 237 000 euroa.

Jos työ ajoitetaan tehtäväksi viiden vuoden

aikana, on vuosittainen käsittelypinta-ala noin 102 ha. Työvarojen arvioitu tarve on noin
59 600 euroa vuodessa ilman hakkuutähteiden keruuta ja hakkuutähteiden keruun
kanssa toimintavaihtoehdosta riippuen noin 80 120 – 100 640 € / vuosi.

Kaikkia taajamametsiä ei voida hoitaa samalla tavalla. Taajamametsien hoitoa ohjaavat
lukuisat eri tekijät, kuten metsän pääasiallinen käyttötarkoitus, metsän merkitys,
metsästä

saatavat

aineettomat

hyödyt,

erilaiset

arvot

ja

arvostukset.

Hoitotoimenpiteiden ajoittamisen ohjeena voidaan vanhemmissa metsissä pitää
puuston kuntoa, nuoremmissa metsissä voidaan noudattaa yleisiä metsänhoidon
suosituksia.

Asiasanat: Taajamametsä, suojametsä, lähimetsä, hoitoluokitus, metsänhoito, Oulu.
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JOHDANTO

Oulun kaupunki omistaa noin 14 800 hehtaaria metsätalousmaata, josta metsät ja
vesialueet -yksikön hoitovastuulla olevien taajamametsien osuus on noin 4 500
hehtaaria. Tämän lisäksi katu ja viherpalvelut -yksikön hoidettavana on noin 420
hehtaaria

viheralueisiin

ja

kevyenliikenteenväyliin

rajoittuvia

puistometsiä

ja

suojaviheralueita.

Taajamametsät ovat merkittävä osa kaupunkirakennetta ja niiden hoito on tärkeää.
Oulun kaupungin omistamille metsille on vuonna 1998 laadittu metsien hoidon tueksi
metsäsuunnitelma. Kyseinen suunnitelma sopii ohjeeksi talousmetsien hoidolle, muttei
välttämättä sellaisenaan sovellu taajamametsien hoidon ohjeeksi taajamametsien
lukuisten erityispiirteiden vuoksi.

Kaikkia taajamametsiä ei voida hoitaa saman mallin mukaisesti, vaan hoidon tulisi
tapahtua kunkin metsän pääasiallisen käyttötarkoituksen ja merkityksen mukaan.
Hoitomenetelmien valintaan vaikuttaa merkittävästi taajamametsien sijainti tiheän
asutuksen

äärellä.

Talousmetsien

metsänkäsittelyn

ohjeeksi

laadittua

kehitysluokkajakoa ei voida sellaisenaan pitää hoidon ajoittamisen ohjeena ja tämä
vaikeuttaa taajamametsien hoitotöiden toteutuksen ajankohdan suunnittelua.

Taajamametsien hoidossa puuntuotanto ei ole ensisijainen hoidon päämäärä, vaan
hoitoa ohjaavat monet aineettomat hyödyt, erilaiset arvot ja arvostukset. Hoidon
päätavoitteina tulisi olla miellyttävän lähimaiseman, virkistysarvojen, monimuotoisuuden
sekä

suojavaikutusten

ylläpitäminen

ja

kulutuskestävyyden

säilyttäminen

sekä

lisääminen. Myös asukasyhteistyön, tiedottamisen ja osallistamisen merkitys korostuu
taajamametsien hoidossa.

Tämä suunnitelma on tehty taajamametsien hoidon tueksi ja sen tavoitteena on nostaa
esille

taajamametsien

hoidon

merkitystä.

Työ

on

laadittu

Oulun

Seudun

Ammattikorkeakoulun Luonnonvara-alan yksikön opiskelijoiden Kaisu Kulmalan ja
Mikko Parttimaan opinnäytetyönä.
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Suunnitelmassa keskityttiin asutuksen ja teiden läheisyydessä sijaitseviin metsiin, jotka
kaupungin käyttöluokituksessa on määritelty lähivirkistysalueiksi tai suojametsiksi.
Suunnitelma on 1464 hehtaarin otos Oulun kaupungin metsät ja vesialueet -yksikön
hoidossa

olevista

taajamametsäalueista,

eikä

se

sisällä

talousmetsiä,

kaukovirkistysalueita, suojelualueita, suojelualuevarauksia eikä luonnonhoitometsiä.

Suunnittelutyön tekemistä ohjasi seurantaryhmä, johon kuuluivat:

Veli Puolakka, Tekninen keskus/metsät ja vesialueet, kaupunginmetsänhoitaja
Riitta Niemelä, Tekninen keskus/metsät ja vesialueet, luonnonvarasuunnittelija
Marketta Karhu, Ympäristövirasto, ympäristönsuojelusuunnittelija
Leena Kallioniemi, Tekninen keskus/asemakaavoitus, kaavoitusarkkitehti
Reijo Lammasniemi, Rakennusvalvonta, tarkastusarkkitehti
Minna Siurua, Tekninen keskus/ katu- ja viherpalvelut, suunnitteluhortonomi
Raili Hokajärvi, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, metsänhoitaja
Pauli Juntunen, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, metsänhoitaja
Pirjo Siipola, Oulun seudun ammattikorkeakoulu, arkkitehti
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1 SUUNNITELMAN KESKEISET KÄSITTEET

Taajamametsä

Taajamametsät ovat taajaman lähialueen virkistysarvoja ja suojavaikutuksia tarjoavia
metsiä

(Komulainen

1995,

179).

Yleisnimitystä

taajamametsät

käytetään

kaupunkialueella sijaitsevista rakennetun ympäristön puisto- ja suojametsistä, ulkoilu- ja
suojelumetsistä sekä rakennettaviksi suunnitelluista metsäalueista. Näiden metsien
hoidossa keskeisenä tavoitteena on luoda ja ylläpitää pitkäikäinen puusto, kaunis ja
viihtyisä asuin-, työ- ja virkistysympäristö sekä vaihteleva, elinvoimainen ja kulutusta
kestävä metsäluonto. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2001, 24.)

Lähimetsä

Taajamametsien hoitoluokitus (2002, 12) määrittelee lähimetsät puistomaisina,
luonnonmukaisina alueina, joissa on luonnonkasvillisuus. Lähimetsät sijaitsevat tiiviin
asutuksen äärellä ja runsaan käytön vuoksi niihin kohdistuu tavallisesti voimakasta
kulutusta. Tavallisesti lähimetsät ovat pieniä, pinta-alaltaan yleensä alle puolen
hehtaarin

metsäkuvioita.

Keskeisimmät

tavoitteet

lähimetsien

hoidossa

ovat

maisemakuvan sekä monipuolisen ja elinvoimaisen kasvillisuuden ylläpitäminen.

Suojametsä

Liikenneväylien, teollisuusalueiden ja muiden suojaavaa vyöhykettä vaativien kohteiden
reuna-alueilla sijaitsevia metsiä kutsutaan suojametsiksi. Suojametsät lieventävät muun
muassa melu-, pöly-, näkö- tai tuulihaittoja ja niiden kasvillisuuden rakenne sekä tiheys
vaihtelevat metsän pääasiallisen suojatarkoituksen mukaan. Hoidon päämääränä on
suojametsissä kasvillisuuden monikerroksisuuden, peittävyyden ja muiden suojaa
antavien vaikutusten ylläpitäminen. (Taajamametsien hoitoluokitus 2002, 14.)
Kehitysluokka
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Kehitysluokkajaottelu on laadittu alun perin talousmetsien metsänkäsittelyn pohjaksi
(liite 1). Puuston vallitsevin ikäryhmä määrää metsän kehitysluokan, joka siis kuvaa
metsikön taloudellista ja metsänhoidollista kehitysvaihetta puuston iän, rakenteen ja
kehitysvaiheen edellyttämän metsänkäsittelyntavan mukaan. (Häyrynen 1998, 21 -22.)

Hoitoluokka

Hoidon suunnittelun helpottamiseksi taajamametsät voidaan jakaa hoitoluokkiin (liite 2).
Kullekin hoitoluokalle on määritetty tietty hoitotavoite sekä hoidon taso sillä perusteella,
mikä metsän tehtävä on kaupunkirakenteessa. (Komulainen 1995, 42.)
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TAAJAMAMETSÄT JA NIIDEN HOITO

2.1 Metsien merkitys kaupunkiympäristössä
Metsät kuuluvat olennaisena osana kaupunkirakenteeseen ja niiden kasvukunnon
säilyttäminen on kaupunkialueella merkittävä tavoite. Maankäyttö- ja rakennuslain
(5.2.1999/132.) mukaan kaavoitettavalla alueella tai sen lähiympäristössä on oltava
riittävästi puistoja tai muita lähivirkistykseen soveltuvia alueita. Kaavoituksen avulla
ohjataan

metsien

ja

muiden

viheralueiden

säilymistä

sekä

sijoittumista

kaupunkirakenteessa, ja pyritään näin luomaan edellytyksiä hyvälle elinympäristölle.

Kankaan & Kokon (2001, 18) mukaan metsillä on lähes poikkeuksetta useampi kuin yksi
käyttötarkoitus, ja näin ollen myös lukuisia eri merkityksiä. Komulainen (1995, 11 -13,
18, 50) mainitsee useita taajamametsien keskeisiä merkityksiä. Metsät kaupungeissa
tarjoavat

asukkaille

mahdollisuuden

virkistäytymiseen

luonnonläheisessä

ja

luonnollisessa ympäristössä, jossa voi kuitenkin nähdä tietynasteisia kulttuurivaikutteita.
Tällaisia ovat niin metsänhoitotoimenpiteiden vaikutukset kuin metsässä mahdollisesti
näkyvät muut ihmisen toiminnan jäljet, kuten muinaismuistomerkit. Virkistyskäyttö voi
olla ulkoilua, marjastusta tai sienestystä metsän sijainnista ja koosta riippuen. Sijainnin
ja koon lisäksi metsän käyttömuotoihin ja merkitykseen vaikuttavia tekijöitä ovat puuston
ikä sekä puulajikoostumus. Puuntuotanto ei ole taajamametsien ensisijainen tarkoitus,
mutta taajamametsillä on silti taloudellinen merkityksensä. Valtaosa niistä saatavista
hyödykkeistä on kuitenkin aineettomia.

Kangas ym. (2001, 18) toteavat kaikilla metsillä olevan myös ekologiset merkityksensä.
Taajamametsät ovat kaupunkiympäristön biologisen monimuotoisuuden säilymisen
kannalta elintärkeitä alueita ja niiden lajiston monimuotoisuus on eräs ympäristön
viihtyisyyttä lisäävä tekijä (Komulainen 1995, 26). Muun muassa Konijnendijk (1999),
Komulainen (1995) ja Tenhola (2000) tuovat esiin taajamametsien keskeisen
merkityksen

asumisviihtyvyyden

kannalta.

Metsä

elävöittää

kaupunkikuvaa

ja

metsämaisema tarjoaa ihmisille esteettisiä elämyksiä. Taajamametsiä voidaan myös
käyttää ympäristökasvatuksen välineenä
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Komulainen (1995, 11 -13, 92) toteaa metsillä olevan lisäksi monia suojaavia
vaikutuksia. Metsät peittävät ja rajaavat tehokkaasti näkymiä eri kohteiden välillä ja niillä
on kyky vaimentaa melua, sitoa ilman epäpuhtauksia sekä vähentää tuulisuutta, mikä
osaltaan tasoittaa myös ympäristön lämpötilaeroja. Metsien suojaominaisuudet
vaihtelevat eniten metsän tiheyden sekä metsänreunan muodon mukaan (Gustavsson
& Ingelög 1994, 314). Suojavaikutusten ylläpitämisessä keskeinen rooli on nimenomaan
pienpuustolla.

2.2 Taajamametsien hoitoa ohjaavat tekijät

2.2.1 Arvot ja arvostukset
Taajamametsiin liittyy useita erityyppisiä arvoja ja arvostuksia. Varsinkin arvostusten
huomioonottaminen tuottaa ongelmia nimenomaan siitä syystä, että ne muuttuvat
jatkuvasti ja niiden konkreettinen mittaaminen voi olla hankalaa. Eri käyttötarkoitusta
palvelevissa metsissä korostuvat erilaiset arvot, mutta vähemmän korostuvia arvoja ei
silti tulisi jättää kokonaan huomioonottamatta.

Maisemalliset, luonto- ja virkistysarvot korostuvat asutuksen läheisyydessä sekä muilla
alueilla, joilla ihmisiä liikkuu säännöllisesti. Useimmat ihmiset toivovat asutuksen
läheisyydessä olevan metsää, mutta toisaalta pihan ja metsän rajalla kasvavat puut
nähdään toisinaan myös haittana, koska niiden koetaan haittaavan puutarhakasvien
kasvua sekä roskaavan tai varjostavan pihaa.

Asutuksen tuntumassa ja liikenneväylien varrella taajamametsien suojavaikutus on
arvokas ominaisuus. Toisaalta tienvarsimetsissä suojavaikutukseen liittyviä näkökohtia
sekä maisema-arvoja on sovitettava yhteen muun muassa turvallisuusnäkökohtien
kanssa. Kulttuuriarvot saattavat olla keskeisiä rakennetun ympäristön läheisyydessä
sekä toisaalta hyvinkin syrjäisissä kohteissa.

Monimuotoisuuden turvaaminen taajamametsissä on taattu lain nojalla ja yleisten
ohjeistusten turvin, mutta yksilöiden kokemien luontoarvojen huomioonottaminen
12

hoidossa voi sen sijaan olla vaikeaa. Monimuotoisuuden säilyttäminen ja lisääminen
merkitsevät käytännössä muun muassa lahopuuston lisäämistä, mahdollisimman suurta
eliölajimäärää metsässä ja biodiversiteetiltään arvokkaiden elinympäristöjen suojelua.

Metsien arvostus vaihtelee lukuisten tekijöiden mukaan, voimakkaimmin siihen
vaikuttanevat kuitenkin puuston ikä ja puulajikoostumus (Lyytikäinen 2002, 27).
Rihtniemi (1995, 6) toteaa miellyttävästä metsästä ja sille parhaiten soveltuvista
hoitomenetelmistä olevan helposti yhtä monta käsitystä kuin on asukkaitakin. Tämä
tekee kaikkien toiveiden huomioonottamisen jotakuinkin mahdottomaksi.

Maisemallisesti miellyttävimpänä koetaan Kankaan ym. (2001) mukaan vanha, mäntytai

koivuvaltainen

sekametsä

tai

lehtimetsä.

Erään

tutkimuksen

mukaan

virkistyskäytössä mieluisimmaksi metsäksi koetaan helppokulkuisuutensa ja hyvän
näkyvyyden

vuoksi

varttunut

tai

voimakkaasti

harvennettu

nuori

mäntymetsä

(Lyytikäinen 2002, 27). Tiheät ja pimeät hoitamattomat metsät koetaan yleensä
pelottavina. Virkistyskäytössä olevien metsien toivotaan yleensä olevan viihtyisiä,
helppokulkuisia ja käyttäjilleen turvallisia sekä kestävän runsastakin kulutusta
(Komulainen 1995, 11 -13). Metsän viihtyisyys on subjektiivinen kokemus, mutta se
riippuu paljolti metsämaisemasta sekä luonnon monimuotoisuudesta.

Rihtniemen (1995, 6) mukaan taajamametsien hoidossa keskitytään edelleen enemmän
puuston laadun kuin metsän esteettisen laadun hoitamiseen. Toisaalta metsän
maisemallinen arvo riippuu suuresti nimenomaan puiden elinvoimaisuudesta ja sen
hoitamisesta

(Komulainen

1995,

92).

Komulainen

muistuttaa

(1997,

17)

taajamametsissä elinvoimaisuuden heikkenevän nopeammin kuin talousmetsissä.
Elinvoimaisuuden säilyttäminen ja käyttöarvon turvaaminen edellyttää säännöllisiä
hoitotoimenpiteitä,

mutta

tästä

aiheutuvien

kustannusten

suuruuden

takia

hoitotoimenpiteistä saatetaan tinkiä. Hoidetulla metsällä on kuitenkin myös rahallinen
arvonsa, jolloin osa kustannuksista voidaan kattaa muun muassa puunmyyntituloilla.
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2.2.2 Lainsäädäntö ja kaavoitus
Metsien hoidon perustason ohjaus tapahtuu lainsäädännön sekä kaavoituksen kautta
(Tenhola 2000, 8 -13). Ylimpänä ohjeena on kaavatyypistä ja sen sisältämistä
varauksista riippuen joko metsälaki (1.1.1997/1093) tai maankäyttö- ja rakennuslaki
(5.2.1999/132), joiden lisäksi metsän hoitamisessa ja käytössä on noudatettava
luonnonsuojelulain (20.12.1996/1096) säädöksiä. Metsälaki toimii hoidon ensisijaisena
ohjeena

maa-

ja

metsätalouskäyttöön

tarkoitetuilla

alueilla,

yleiskaavojen

virkistysalueilla ja maakuntakaavojen alueilla. Asemakaava-alueella keskeisin vaikutus
hoitotoimenpiteisiin on maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella toimenpiderajoituksella.
(Niskala 2000, 5.) Kaikilla alueilla on myös pyrkimyksenä noudattaa yleisten
metsänhoitosuositusten ja maisemanhoito-ohjeiden sisältöä. Suojelualueeksi varatuissa
metsissä

hoitoa

ohjaavat

alueen

suojelumääräykset

sekä

aluekohtaiset

hoitosuunnitelmat.

Tenholan (2000, 11 -13) mukaan valtaosa kaupunkialueiden metsistä sijaitsee
kaavassa

virkistyskäyttöön

(V)

varatuilla

alueilla,

toisinaan

myös

maa-

ja

metsätalouskäyttöön tarkoitetuilla alueilla (M). Hoidolle asettavat lisävaatimuksia
alueelle kaavassa mahdollisesti esitetty toissijainen käyttötarkoitus (taulukko 1).
Maankäyttö- ja rakennuslain (5.2.1999/132) mukaan kaavoihin voidaan sisällyttää
alueiden käyttöä rajoittavia määräyksiä, joilla rajoitetaan tietyntyyppistä toimintaa tai
joilla suojellaan maiseman, luonnonarvojen, rakennetun ympäristön, kulttuurihistorian tai
muiden erityisten ympäristöarvojen takia arvokkaita alueita ja asemakaavatasolla jopa
yksittäisiä rakennuksia.

Eräs kaavaan sisältyvä määräys on toimenpiderajoitus, joka on voimassa asemakaavaalueella, kunnan päätöksellä yleiskaava-alueella sekä alueilla, joilla laaditaan tai
muutetaan asemakaavaa tai yleiskaavaa. Kyseinen rajoitus edellyttää maisematyölupaa
niille

toimenpiteille,

jotka

muuttavat

maisemaa

merkittävästi.

Kaupunkialueella

tonttipuiden kaatamiseen vaaditaan lupa. Pääperiaatteena on, ettei lupaa myönnetä
toimenpiteelle, joka vaikeuttaa alueen käyttöä kaavassa varattuun tarkoitukseen tai
turmelee maisemaa ja kaupunkikuvaa. (Maankäyttö- ja rakennuslaki 5.2.1999/132.)
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Taulukko 1. Talousmetsä- (M) ja virkistysalueiden (V) kaavamerkinnät (Tenhola
2000, 9-11).

Maakuntakaava
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Yleiskaava
Maa- ja metsätalousvaltainen alue

Asemakaava
Maa- ja
metsätalousalue

MU

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta

Maa- ja
metsätalousalue, jolla
on erityistä ulkoilun
ohjaamistarvetta

MY

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
erityisiä
ympäristöarvoja

Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on
erityisiä
ympäristöarvoja

Maa- ja
metsätalousalue, jolla
on erityisiä
ympäristöarvoja

V

Virkistysalue

Virkistysalue

Virkistysalue

M

VP
VL

Puisto
Lähivirkistysalue

VK

Lähivirkistysalue
Leikkipuisto

VU

Urheilu- ja
Urheilu- ja
virkistyspalvelujen alue virkistyspalvelujen alue

VR

Retkeily- ja ulkoilualue

VV
EV

Retkeily- ja ulkoilualue
Uimaranta-alue

Suojaviheralue

Suojaviheralue

Maisematyölupamenettely Oulun kaupungissa

Lupamenettelyn käytännön toteutus voi vaihdella paikkakunnittain. Esimerkiksi Oulun
kaupungin alueella tonttien puunkaatolupien hakeminen tapahtuu asiakkaan tekemällä
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puunkaatoilmoituksella,

joka

ei

sisällä

varsinaisen

maisematyöluvan

tapaan

valitusoikeutta (liite 3). Rakennusvalvonta arvioi puiden kaatamisen tarpeellisuuden
puiden maisemallisen merkityksen ja puiden kunnon mukaan joko ilmakuvien
perusteella tai käymällä kohteessa. Tämän jälkeen rakennusvalvonnan viranomainen
päättää yhdessä hakijan kanssa kaadettavista ja kaatamatta jätettävistä puista.
Puunkaatolupa

voidaan

evätä,

jos

järkevää

syytä

puun

kaatamiselle

tai

metsänhoitotoimenpiteille ei löydy. Maisemallisesti arvokkaita puita ei kaadeta, mikäli ne
eivät ole lahovikaisia. Vaaralliset puut edellytetään kaadettaviksi kaupunkialueella. (R.
Lammasniemi, henkilökohtainen tiedonanto 26.6.2003)

Normaaleihin

metsänhoitotoimenpiteisiin

ei

Oulun

kaupungin

alueella

vaadita

varsinaista maisematyölupaa, vaan pelkkä ilmoitus hakkuun suorittamisesta riittää.
Poikkeuksen muodostavat erityiskohteet, joilla on esimerkiksi merkittäviä maisemallisia
arvoja. Keskeisillä alueilla hakkuun suorittamiseen vaaditaan lupa, jotta lupapäätökselle
saadaan myös asianmukainen valitusoikeus. (R. Lammasniemi, henkilökohtainen
tiedonanto

26.6.2003)

Oulun

kaupungin

on

tehtävä

kaikista

suoritettavista

myyntipuuhakkuista metsänkäyttöilmoitus Metsäkeskukselle. Metsänkäyttöilmoitus on
tehtävä vähintään 14 vuorokautta ja aikaisintaan kaksi vuotta ennen työn aloittamista.

2.2.3 Metsikkökohtaiset hoidon tavoitteet
Taajamassa on käyttötarkoitukseltaan vaihtelevia metsäalueita. Metsän hoitoa ja sen
suunnittelua

voidaan

käyttötavoitteet

ja

selkeyttää

käytön

ja

yksinkertaistaa

vaatimuksia

tukevat

asettamalla

hoitotavoitteet.

metsäkohtaiset
Eräs

tällainen

konkreettinen hoidon työväline on Taajamametsätyöryhmän vuonna 2002 laatima
valtakunnallinen taajamametsien hoitoluokitus. Luokituksen avulla voidaan koota yhteen
tuotto- ja kustannusrakenteeltaan sekä hoitotoimiltaan samantyyppisiä hoitokohteita.
(Taajamametsien hoitoluokitus 2002, 10.)
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2.2.4 Hoidon kustannukset ja hyödyt
Taajamametsien hoidon päätavoitteena on ylläpitää viihtyvyyttä, virkistystä ja
maisemallista arvoa. Taajamametsillä on taloudellinen arvonsa, mutta niille ei aseteta
erityisiä

taloudellisia

tuottovaatimuksia.

Taloudellista

tuottoa

tärkeämpiä

ovat

taajamametsistä saatavat aineettomat hyödyt, kuten virkistys mahdollisuudet ja
elinympäristön viihtyisyyden lisääntyminen. Näitä aineettomia arvoja pystytään nykyisin
jossain määrin mittaamaan ja käyttämään suunnittelussa hyväksi.

Komulaisen (1995, 50) mukaan talousmetsien hoitoon verrattuna taajamametsien
tehokas

hoito

on

kallista,

mutta

kuitenkin

huomattavasti

edullisempaa

kuin

rakennettujen puistojen hoito. Hoidon kustannukset vaihtelevat suuresti hoitotarpeen,
hoidon aikavälin, puulajin, iän ja metsikköhistorian mukaan. Puistometsiä hoidetaan
tavallisesti noin 5-10 vuoden ja ulkoilumetsiä 7-15 vuoden välein. Kaupunkialueella
hoitoajankohta vaihtelee metsikön tarpeen mukaan. Hoidon viivästyminen aiheuttaa
lisäkustannuksia, koska tällöin hoitotoimenpiteitä voidaan joutua toteuttamaan tavallista
lievempinä ja usein toistuvina.

Taajamametsien hoidon kustannuksia lisäävät myös hoidon kuviokohtainen suunnittelu,
metsien

valmentaminen

rakennuskäyttöön

ja

kehittäminen

puistoiksi,

kulutuskestävyyden parantaminen, harvemmat leimikot, varovainen työtapa, asutuksen
ja teiden läheisyys, hakkuutähteiden keruu, kasvi- ja eläinkunnan hoito, valvonta ja
vartiointi työmaalla sekä tiedotus ja asukasyhteistyö. Lisäksi henkilötyönä suoritettavien
töiden suuri määrä, pienet käsittely-yksiköt ja käsiteltävän kohteen valmistelevat työt,
kuten kuvion uudelleenrajaus, lisäävät työvoiman tarvetta ja näin myös hoidon
kustannuksia. (Komulainen 1995, 50 -51.)

Komulaisen (1995, 50) mukaan puusta saatavat tulot ovat taajamametsissä keskimäärin
30

-

40

%

pienemmät

talousmetsiin

verrattuna.

Esimerkiksi

puistometsissä

kustannukset ovat kolmanneksen ja ulkoilumetsissä 20 prosenttia talousmetsien hoidon
kustannuksia korkeammat. Taloudellista tuloa vähentäviä tekijöitä ovat puistometsissä
ja suojavyöhykkeillä metsän pidennetty kiertoaika, vähäarvoiset puulajit, kulutuksen
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aiheuttamat vauriot, puuston elinvoiman heikkeneminen ja siitä johtuva puuston kasvun
väheneminen.

2.2.5 Tiedottaminen, osallistaminen ja asukasyhteistyö
Taajamametsien hoidossa edellytetään yhteistoimintaa kaupungin metsänhoidosta
vastaavien sekä asukkaiden välillä. Junkkari (7.-8.8.2003) on luetellut yhteistyön
haasteellisuutta lisääviä tekijöitä. Tällaisia ovat muun muassa erilaisten mielipiteiden
suuri määrä, kaupungin eri alueiden välillä vallitseva kirjoittamaton tasapuolisuuden
vaatimus, asukkaiden kiinnostus ja tietämys niin metsänhoidosta kuin metsäluonnosta
yleensä, tiedottamisen ulottaminen mahdollisimman monelle asianosaiselle sekä tiedon
esittäminen kaikille ymmärrettävässä muodossa.

Junkkarin (7.-8.8.2003) mukaan asukkaiden kanssa tulisi toimia yhteistyössä jo hoidon
suunnitteluvaiheessa. Yhteistyö tuo suunnitteluun asukkaiden paikallistuntemuksen
sekä toisaalta saa asukkaat sitoutumaan asuinympäristönsä hoitoon. Osallistaminen on
nykyisin keskeinen osa suunnitteluprosessia. Sen avulla voidaan lisätä vuorovaikutusta
osapuolten välillä ja ottaa huomioon eri osapuolten näkemykset kokonaisuuden
kannalta parhaan ratkaisun saavuttamiseksi (Leskinen 1998, 85).

Aktiivisella tiedottamisella pyritään lisäämään suunnittelun ja koko taajamametsien
hoidon avoimuutta sekä luottamusta osallisten välillä (liite 4). Tiedottamisen tulisi
tapahtua mahdollisimman monella tavalla, jotta se tavoittaisi asukkaat kattavasti. Lisäksi
yksipuolisen tiedon jakamisen ohella tulisi panostaa asukkaiden mielipiteiden
kuulemiseen.

Asukkaiden

antama

palaute

auttaa

metsänhoitotoimenpiteiden

toteutuksen suunnittelua, mutta yhteydenotot aiheuttavat myös lisätöitä kaupungin
toimijoille.

Avoimuuden

kautta

voidaan

vähentää

epätietoisuudesta

johtuvia

yhteydenottoja. Tiedottaminen voi tapahtua esimerkiksi tiedotusvälineiden tai työmaalle
sijoitettujen maastokylttien avulla (kuva 1) (Junkkari, 7.-8.8.2003).
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KUVA 1. Esimerkki maastotiedotteesta.

2.3 Taajamametsän hoitotoimenpiteet
Taajamametsien hoidossa toteutetaan samoja hoitomenetelmiä ja noudatetaan
pääsääntöisesti

samoja

metsänhoidon

suosituksia

kuin

talousmetsissäkin.

Taajamametsien hoitotoimenpiteet kuitenkin ajoitetaan eri perustein kuin talousmetsissä
ja hoitomenetelmät valitaan ennen kaikkea metsän pääasiallisen käyttötarkoituksen
mukaan. Taajamametsät pyritään säilyttämään kasvi- ja eläinlajistoltaan monipuolisina.
Taajamametsissä hakkuujätteet kerätään keskeisimmiltä paikoilta, kuten maanteiden ja
kevyenliikenteenväylien varsilta. Taajamametsissä hakkuujätteet kerätään talousmetsiä
useammin pois myös metsäalalta.

Metsänhoitotöiden aikaväli ja hoidon voimakkuus riippuvat Komulaisen (1995, 59 -114)
mukaan kohteen herkkyydestä, puulajeista ja hakkuutähteiden keruumahdollisuuksista.
Mikäli hakkuutähteiden kerääminen on vaikeaa, metsää tulisi harventaa harvoin ja
kerralla melko voimakkaasti. Eri puulajit reagoivat hoitotoimenpiteiden viivästymiseen
eri tavalla. Jos hoitotoimenpiteet ovat yleisiin suosituksiin nähden pahasti myöhässä, ne
tulisi toteuttaa lievinä ja usein toistuvina.
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2.3.1 Metsän nuorentaminen
Taajamametsissä aktiivista uudistamista tehdään vähän tai ei ollenkaan ja tästä syystä
taajamametsien kohdalla tulisikin uudistamisen sijasta puhua nuorentamisesta.
Metsikön nuorentamisajankohta riippuu Hyvän metsänhoidon suositusten (2001, 28 -29)
mukaan metsälle asetetuista tavoitteista. Metsikön uudistuskypsyys määritetään joko
puuston keskiläpimitan, iän tai kunnon mukaan (taulukko 2).

Taajamametsissä suositellaan käytettäväksi uudistamisessa pidennettyä kiertoaikaa,
koska taajamametsistä ei haeta taloudellista voittoa. Yleisesti ottaen käytetään
taajamametsissä 30 % pitempää kiertoaikaa kuin talousmetsissä. Esimerkiksi männyn
uudistamiskypsyyden ikä kuivahkolla kankaalla talousmetsissä on 100-130 -vuotta. Näin
ollen taajamametsissä männyn pidennetty kiertoaika olisi 130-160 -vuotta. Jos puuston
kunto on hyvä, uudistamisikää voidaan siirtää jopa 160-180 -vuoteen.

TAULUKKO 2. Metsän uudistuskypsyyden määrittäminen talousmetsissä.

Mänty

Keskiläpimitta, cm

Ikä, v

Tuore kangas

26-29

100-140

Kuivahko kangas

24-27

110-150

Kuiva kangas

23-25

130-160

23-26

100-130

23-24

60-70

Kuusi
Lehtomainen ja tuore kangas

Hies- ja rauduskoivu
Lehtomainen ja tuore kangas

Nuorentamisen menetelminä voidaan käyttää mm. kaistalehakkuuta, jossa metsäkuvion
reunaa siirretään puun pituuden levyinen kaistale, jonka annetaan uudistua luontaisesti.
Nuorennettavan metsän sisällä kasvaville taimiryhmille voidaan myös tehdä kasvutilaa
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vanhimpia puita poistamalla. Muita uudistamismenetelmiä ovat luontainen uudistaminen
siemenpuiden avulla tai puiden istuttaminen pienialaisiin aukkoihin.

Taajamametsissä

suositaan

luontaista

uudistamista,

mutta

joskus

joudutaan

viljelemään. Käytännössä metsäalalle valitaan uuden puuston syntymistä edistettäessä
aina kasvupaikalla parhaiten menestyvä puulaji - kuusi, mänty tai rauduskoivu. Muita
puulajeja suositaan silloin, kun puusto muuten jäisi aukkoiseksi. Kaiken kaikkiaan
sekametsiä tulisi suosia, koska ne ovat mieluisa elinympäristö riistalle, rikastavat
maisemaa ja lisäävät luonnon monimuotoisuutta. Sekakasvustoa suositaan erityisesti
havupuuvaltaisissa metsiköissä. Maanmuokkauksena taajamametsissä käytetään
kuokkalaikutusta. Koneellista maanmuokkausta ei juurikaan käytetä.

2.3.2 Taimikonhoito
Hyvän metsänhoidon suositusten (1997; 25, 50 -51) mukaan taimikonhoidon
tarkoituksena on saada metsään kehityskelpoinen puusto, jolloin turvataan metsikön
laatu tulevaisuudessa. Taajamametsissä puulajivalikoima on vaihtelevampi kuin
talousmetsissä, niissä suositaan sekapuustoa ja metsään jätetään myös harvinaisempia
puulajeja. Metsässä tulisi olla taimia tasaisesti jakaantuneena vähintään sama määrä
kuin suositeltu istutustiheys, joka vaihtelee puulajin ja metsän kasvatustavoitteen
mukaan.

Taajamametsissä
kasvatustiheyksiä.

käytetään
Joissakin

metsätalouden
paikoissa

joudutaan

ohjetiheyksistä
harventamaan

poikkeavia
taimikkoa

harvemmaksi ja joissakin paikoissa joudutaan jättämään tiheämmäksi. Taimien kasvuun
lähtöä tuetaan poistamalla niiden ympäriltä heinikkoa sekä raivaamalla vesakkoa,
tämän lisäksi taimikonhoitoon kuuluu myös ajallaan suoritettu harvennus. Liian tiheässä
kasvaneiden puuntaimien latvus supistuu ja puiden kasvukunto heikkenee. (Häyrynen
1997, 205).
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2.3.3 Harvennukset
Harvennushakkuissa valitaan kasvatettavaksi laadultaan ja kasvukyvyltään parhaita
puita ja poistetaan heikoimpia puita. Taajamametsissä säännöllisillä harvennuksilla
luodaan puille kasvutilaa, jolloin latvusten elinvoimaisuus ja vastustuskyky lisääntyvät
puiden

valon,

veden

sekä

ravinteiden

saannin

parantuessa

sekä

hoidetaan

metsämaisemaa (Komulainen 1995, 17).

Taajamametsien harvennukset suositellaan tehtäväksi harvennusmallien mukaisesti,
viimeistään silloin kun kasvamaan jätettävän puuston elävä latvus on männyllä
supistunut noin 40 prosenttiin, koivulla noin 50 prosenttiin ja kuusella noin 60 prosenttiin
puun pituudesta. Jos latvus supistuu tätä pienemmäksi, puun kasvu ja reagointi
harvennuksen tuomaan lisätilaan hidastuu. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2001,
56.)

Harvennuksilla vaikutetaan myös metsän monimuotoisuuteen, sillä siinä poistetaan
tulevaisuuden potentiaalista lahopuustoa. Tästä syystä harvennuksissa tulisikin jättää
metsään kuollutta puuta, josta ainakin puolet maapuita.

2.3.4 Hakkuutähteiden kerääminen
Metsän hakkuista jää jälkeen tavallisesti runsaasti hakkuutähteitä, joita ovat
hukkarunkopuu ja latvusmassa. Hukkarunkopuuksi luetaan alamittaiset latvat, joita
muodostuu katkottaessa puita pituusvaatimusten mukaan sekä alamittaiset rungot, jotka
eivät täytä puutavaran mittavaatimuksia. Hukkarunkopuuta ovat lisäksi vialliset,
ainespuun joukosta poistettavat rungonosat sekä metsään puunkuljetusvaiheessa
epähuomiossa jäävä valmis puutavara. Latvusmassaa taas ovat puun elävät ja kuolleet
oksat lehtineen ja neulasineen. (Hakkila, Nurmi & Kalaja 1998, 7-13.)
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KUVA 2. Harventamaton koivikko.

KUVA 3. Koivikko harvennushakkuun jälkeen.
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Taajamametsien näkyvimmillä kohteilla hakkuista jäljelle jääneet hakkuutähteet
kerätään tavallisesti pois. Hakkuutähteiden kerääminen helpottaa metsässä liikkumista
ja kaunistaa metsän maisemaa. Varsinkaan karuimpien kasvupaikkatyyppien metsissä
hakkuutähteiden kerääminen ei kuitenkaan ole hyvä asia, koska hakkuutähteiden
mukana metsästä poistuu ravinteita. Nurmen & Kokon (2001, 35 -36) hakkuutähteiden
mukana poistuvaa ravinnemäärää voidaan säädellä sen mukaan, kerätäänkö
hakkuutähteet pois tuoreina vai kuivuneina. Yleisesti ottaen kaikkea hakkuujätettä ei
kerätä pois, vaan osan annetaan aina maatua metsään. Osa hakkuutähteistä voidaan
myös myydä asukkaille polttopuuksi. Mahdollisia polttopuun keruupaikkoja tiedustellaan
kaupunkialueella vilkkaasti.

2.4 Metsämaiseman hoito

2.4.1 Miellyttävä metsämaisema
Metsämaisema on muun maiseman tavoin dynaaminen kokonaisuus, joka muuttuu
jatkuvasti ja kehittyy pitkän ajan kuluessa. Tästä syystä maisema tulisi ottaa huomioon
kaikessa

metsänkäsittelyssä.

Bellin

(1999,

104

-105)

mukaan

miellyttävässä

maisemassa avaintekijöitä ovat toisaalta monimuotoisuus, toisaalta tietynasteinen
yhtenäisyys, jonka aste vaihtelee maisemassa olevien erilaisten muotojen, tekstuurin,
värien ja rytmin osalta. Hännisen ym. (1997, 12) mukaan maiseman monimuotoisuus
koostuu

avoimien

ja

suljettujen

tilojen

sekä

näkymien

vaihtelusta,

vedestä,

pinnanmuodoista, kallioista, vaihtelevasta kasvillisuudesta sekä taustamaisemasta
mahdollisesti esiin nousevista erityispiirteistä. Maiseman yhtenäisyyden vaikutelma
syntyy näiden maisemassa olevien eri toimintojen sulautuessa toisiinsa.

Asutuksen lähellä sijaitsevien metsien kohdalla korostuu nimenomaan lähimaiseman
hoitaminen (Hänninen, Oulasmaa & Salpakivi-Salomaa, 1997, 12). Teiden ja
kevyenliikenteenväylien varsilla sekä risteysalueiden äärellä sijaitsevien metsien
maisemanhoidossa

keskeisempää

on

huomioida

turvallisuustekijät

kuitenkaan

maiseman viihtyisyyttä unohtamatta. Komulaisen (1995, 92) mukaan taajamametsissä
monipuolinen lähimaisema syntyy ennen kaikkea puuston tiheyden, puulajien sekä
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puuston ikärakenteen vaihtelusta. Tavallisesti miellyttävimmäksi koetaan vanha, mäntytai lehtipuuvaltainen metsä. Puulajivalinnoilla voidaan vaikuttaa merkittävästi metsän
tuntuun. Metsään voidaan luoda valoisuuden ja avaruuden tuntua lehtipuilla sekä
toisaalta korostaa varjoja havupuiden avulla. Taajamametsien lähimaisemaan voidaan
tietoisesti vaikuttaa valitsemalla kasvatettavaksi kullekin kasvupaikalle luontaisesti
sopiva puulaji.

Lähimaisema saattaa kangasmetsissä muuttua ihmisen aiheuttaman kasvilajiston
muuttumiskehityksen takia. Metsän ja asuintonttien rajalla muuttumiskehitys on
seurausta lähinnä metsään luvattomasti kasatun puutarhajätteen, kuten haravointi- ja
nurmikonleikkuujätteiden rehevöittävästä vaikutuksesta. Metsämaan rehevöitymisen
takia metsän luontaista lajistoa uhkaavat nopeasti kasvutilaa valtaavat suuret
ruohovartiset kasvit, kuten nokkonen (Urtica dioica), pujo (Artemisia vulgaris), palsami
(Impatiens coll.) sekä maitohorsma (Epilobium angustifolium). Rehevöitynyt metsämaa
edesauttaa myös tonttien pihapuuna suositun pihlajan (Sorbus aucuparia) liiallista
leviämistä metsäluontoon. (Mykkänen 1999, 25 -30.)

2.4.2 Kasvustotilat
Rihtniemen (1995, 43) mukaan kasvustotilat ovat metsän näkyviä rakenteita, jotka
muodostuvat kasvuston pysty- ja vaakasuuntaisista rajauksista sekä puustoasetelmista.
Metsässä kulkija hahmottaa ympäristöään ja orientoituu metsän sisällä nimenomaan
tilojen avulla. Tilojen hahmottumiseen ja luonteeseen vaikuttavat tilojen rajausten
selkeys ja kasvuston sulkeutuneisuuden aste sekä tilojen muoto ja sen eri elementtien
mittasuhteet. Tilat voivat liittyä toisiinsa vapaasti lomittain tai niiden välille saattaa
muodostua selvä raja. Metsässä kuljettaessa tilojen vaihtelu voidaan kokea tilasarjoina.
Tilojen kokemiseen metsässä vaikuttaa myös vahvasti metsäkuva, jolla tarkoitetaan
aistein havaittavaa kuvaa metsästä. Metsäkuva vaihtelee yksittäisten ihmisten
tunnekokemusten,

kasvupaikkojen

ominaisuuksien,

metsän

maiseman,

hoitotoimenpiteiden aikaansaaman hoitojäljen sekä muuttuvien olosuhteiden mukaan.

Kulkijan näkökulmasta avautuva metsäkuva sisältää useita erilaisia tilallisia kerroksia;
taivaskerros, latvustokerros, ”kulkijan kerros” ja maastokerros (Kuva 4). Tavallisesti
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tilarakenteita muokataan lähinnä kulkijan kerroksen tasossa. Kulkijan kerros on puiden
runkojen ja pienpuuston kokonaisuus, joka ulottuu pohjakasvillisuudesta kolmeen,
neljään metriin tai tätä ylempänä sijaitseviin latvustokerroksen alimpiin oksiin. Metsän
sisäisistä tiloista eri suuntiin muodostuvien näkymien syvyyden rajaavat kulkijan tasossa
olevat väliverhot ja muu taustamaisema, jotka muodostavat tavallaan tilojen reunan.
Tilojen tunnelmaan vaikuttavat lisäksi sekä puiden runkojen että pensaskerroksen ja
pienpuuston pintarakenne. Tilojen hahmottamista ja näkymiä eri tilojen välillä voidaan
säädellä

reunan

rakennetta

muokkaamalla

(Kuva

5).

Näkemien

säätelyssä

kasvillisuuden kerroksellisuudella on merkittävä rooli. (Rihtniemi 1995, 47 -50.)

KUVA 4. Kasvuston tilallinen kerrosjako
(Rihtniemi 1995, 46.)
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KUVA 5. Vasemmalla avoin sauma, oikealla jyrkkä suljettu sauma. (Rihtniemi
1995, 47- 48. )
Latvustokerroksen oksiston ja lehvästön rajatessa näkemän ylöspäin muodostuu
metsään sulkeutunut pilaritila. Väljässä pilaritilassa näkemä jatkuu paikoitellen latvusten
läpi ja tila on valoisa kaikkina vuodenaikoina. Puuston alainen huonetila (Kuva 6.)
rajautuu sekä latvuston että puiden runkojen suunnassa siten, että kulkijan tasosta
katsottuna näkemä pysähtyy väliverhoon tai reunaan useasta suunnasta ja taivaalle
näkymiä muodostuu latvuston läpi pilkahduksittain tai latvuksessa olevista aukoista.
(Rihtniemi 1995, 55 -57.)

Lehväkäytävä
kulkijankerroksessa
vaakasuunnassa,

tai

-halli
sekä

jolloin

rajautuu
pysty-

oksisto

että

muodostaa

matalalla kulkijan yläpuolella ikään kuin huoneen
katon ja näkemä vaakasuunnassa rajautuu
yhdeltä tai useammalta sivulta. Tiheikkö on
ahdas tila, jollaisessa näkemä on hyvin lyhyt ja
jossa kulkeminen on hankalaa. (Rihtniemi 1995,
55 -57.)
KUVA 6. Puuston alainen
huonetila. (Rihtniemi 1995, 56.)
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Latvustokerroksessa olevat aukot muodostavat metsän sisälle aukeita tiloja. Aukea voi
olla valokuilu (Kuva 7), jonka halkaisija on puolet puuston pituudesta tai avoin huonetila
(Kuva 8), jonka halkaisija on puolesta runkomitasta koko runkomittaan. Metsäaukio on
yhden tai kahden runkomitan levyinen aukea. Viimeksi mainittua leveämmät, mutta alle
neljän runkomitan pituiset tilat ovat aukeita. (Rihtniemi 1995, 57 -59.)

KUVA 7. Valokuilu. (Rihtniemi

KUVA 8. Avoin huonetila (Rihtniemi

1995, 58.)

1995, 58).

2.4.3 Puustoasetelmat
Rihtniemen (1995, 46 -50) mukaan tilojen tuntua voidaan luoda ja korostaa myös
erilaisten puustoasetelmien avulla. Elinvoimaiset ja maisemallisesti hienot yksittäispuut
voidaan jättää maamerkiksi metsän sisäosiin tai kiintopisteeksi metsänreunaan. Kahden
puun ryhmä voi muodostaa metsämaisemassa ikään kuin portin. Tämä porttiaihe
voidaan liittää esteeseen, kuten väliverhoon, tiheikköön tai metsänreunaan ohjaamaan
kulkua ja rajaamaan kahta erilaista ympäristöä.

Avoimessa tilassa puuryhmä muuttaa tilan painopistettä. Vapaasti kasvaneella
puuryhmällä on ehyt ja tuuhea latvusto, hakkuissa vapautettujen puuryhmien painopiste
sen sijaan saattaa olla hyvinkin korkealla, paljaan rungon määrästä ja latvuksen koosta
riippuen. Kun puuryhmän rungot sijaitsevat ympyrän, soikion tai neliönmuotoisessa
asetelmassa lähes säännöllisin välein ja niiden keskelle jää tyhjä tila, rungot luovat
vaikutelman sisätilasta. (Rihtniemi 1995, 46 -50.)
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Puurivi on vahvasti alueita toisistaan rajaava puustoasetelma. Tilavaikutelman tuntuun
vaikuttavat merkittävästi rivin kaaren ja puiden tiheyden vaihtelevuus. Puukujannetta voi
luontevasti käyttää vain paikoissa, joissa kulkua todella ohjataan johonkin kohteeseen.
Parhaiten maisemaan sopii kujanne, joka koostuu metsän pääpuulajista. (Rihtniemi
1995, 46 -50.)

2.5 Monimuotoisuus taajamametsissä
Monimuotoisuus on luonnon oma selviytymismekanismi ulkoisia häiriötekijöitä vastaan.
Metsälain (1.1.1997/1093) mukaan metsänomistaja on velvollinen suojelemaan metsien
monimuotoisuutta.

Metsien biologinen monimuotoisuus tarkoittaa käytännössä luonnossa esiintyvää
ekosysteemien,

lajien

sekä

lajien

perimän

vaihtelua.

Keskeistä

biologisen

monimuotoisuuden suojelussa on vaateliaiden, harvinaisten ja uhanalaisten eliölajien
olemassa olevien ja mahdollisten elinympäristöjen vaaliminen. (Hyvän metsänhoidon
suositukset 2001, 14.) Arvokkaiden elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttämisen
lisäksi metsissä tulisi huolehtia lahoavan puuaineksen riittävyydestä, koska vähintään
viidennes Suomen kaikista metsälajeista on riippuvaisia lahopuusta (Annila 1998, 147,
155).

Metsän eliöstön lajikoostumus vaihtelee kasvupaikan viljavuuden, maaperän kosteuden,
metsikön syntytavan, puulajikoostumuksen ja puuston tiheyden mukaan (Komulainen
1995,

59

-114).

Hyvän

metsänhoidon

suositusten

(2001,

55,

57)

mukaan

monimuotoisuutta voidaan turvata aktiivisin metsänhoidon keinoin läpi metsän koko
elinkaaren. Hännisen ym. (1997, 5-6) mukaan metsiin on monimuotoisuuden
edistämisen kannalta tärkeää jättää myös vähemmän hoidettuja ja kokonaan
hoitamattomia alueita esimerkiksi metsäalueen sisäosiin, vesistöjen varsille ja
kosteikkoalueille. Komulaisen (1995, 147) ja Annilan (1998, 147,155) mukaan
monimuotoisuutta voidaan lisätä suosimalla monipuolista puustoa ja aluskasvillisuutta
sekä edistämällä kasvillisuuden kerroksellisuutta.
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Hyvän metsänhoidon suositusten (2001, 53) mukaan taimikkojen vähäinen vesakko
voidaan jättää raivaamatta erityisesti paikoissa, joissa se ei haittaa kasvatettavien
puiden kehitystä ja tulevaa ensiharvennusta. Tällaisia kohteita ovat kosteat painanteet,
kalliokot sekä metsien reunavyöhykkeet. Havupuuvaltaisiin taimikoihin tulisi jättää myös
jonkin verran lehtipuita sekä muita biologisen monimuotoisuuden kannalta tärkeitä puita,
kuten haapaa (Populus tremula) ja raitaa (Salix caprea).

Lahoavaa puuainesta tulisi Hyvän metsänhoidon suositusten (2001, 53, 55, 57) mukaan
jättää metsään läpi koko metsikön kiertoajan. Metsässä tulisi olla jatkuvasti kuollutta
puuta, josta ainakin puolet maapuita. Lahopuiden lisäksi harvennuksissa säästetään
monimuotoisuudelle ja maisemalle arvokkaita eläviä puita sekä puuryhmiä, jotka
mahdollisesti tulevaisuudessa jätetään metsäalan uudistushakkuussa säästöpuiksi.
Myös elävät katajat tulee säästää.

Lahopuun osuutta voidaan lisätä jättämällä yksittäiset pystyyn kuolleet puut,
tuulenkaadot, lumenmurrot ja kolopuut korjaamatta. Kuitenkin esimerkiksi tervaroson tai
kuusen juurikäävän vaivaamat puut on aina korjattava pois hakkuissa tuhonaiheuttajien
vähentämiseksi metsässä. (Häyrynen 1997, 261.)

Metsien

kasvillisuuden

monimuotoisuudessa

merkittävä

tekijä

on

myös

reunavaikutteinen suokasvillisuus. Reunavaikutteista kasvillisuutta esiintyy useimmiten
ohutturpeisilla kasvupaikoilla ja/tai kasvupaikoilla, jotka saavat usein ravinnelisää pintaja/tai pohjavesien mukana tai suoraan kivennäismaasta. Reunavaikutus ilmenee
korpisuutena, lähteisyytenä ja luhtaisuutena. (Annila 1998, 164.)

2.6 Metsien kulutuskestävyys
Taajamametsiin

kohdistuu

niiden

ensisijaisesta

käyttötarkoituksesta

riippuen

vaihtelevansuuruista kulutusta. Kauniskankaan (1994, 52) mukaan kasvillisuuden
kulutuskestävyys merkitsee sitä käytön määrää, jonka alue kestää muuttumatta
ekologisesti. Kulutus aiheuttaa muutoksia kenttä- ja pohjakerrosten kasvillisuudessa ja
vähentää humuskerrosta, jolloin maaperässä alkaa tapahtua rakenteellisia muutoksia.
Maan mururakenteen heikentyessä ja kasvualustan tiivistyessä kasveille aiheutuu
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puutetta ravinteista sekä vedestä ja tämä näkyy kasvien elinvoimaisuudessa. Puissa
kulutuksen vaikutukset näkyvät enemmän paksuuskasvussa kuin pituuskasvussa.
Kokonaisuudessaan puiden kasvu hidastuu, kun niille elintärkeät sienirihmastot
vähentyvät tai kuolevat. Heikentyessään puut ovat alttiimpia sienitaudeille ja
hyönteistuhoille.

Lajeista arimpia kulutukselle ovat jäkälät. Sammalet sekä varsinkin kovalehtiset varvut
kestävät kulutusta paremmin, muttei niidenkään kulutuskestävyys ole hyvä. Lehtensä
pudottavat varvut kestävät tallaamista ikivihreitä lajeja enemmän. Ruohot kestävät
tallaamista paremmin kuin varvut, parhaiten kulutusta kestävät heinät ja niiden osuus
kasvustossa tavallisesti lisääntyy kulutuksen kasvaessa. Eri kasvupaikkatyyppien
kulutuksen sietokyky voidaan päätellä niiden vallitsevan kasvillisuuden perusteella.
(Kauniskangas 1994, 52 -53.)

Kulutuskestävyyttä voidaan parantaa ohjaamalla kulutusta rakennetuille reiteille tai
parhaiten kulutusta kestäville kohteille, säännöllisillä puuston harvennuksilla sekä pohjaja kenttäkerroksen kasvillisuuden muuttamisella kulutuskestävämpään suuntaan.
Komulaisen (1995, 169) mukaan kulutuskestävyyden parantamiseen tulisi kiinnittää
erityistä huomiota koulujen, leikkipaikkojen tai uimarantojen lähimetsissä sekä
läpikulkumetsiköissä. Jo aiheutuneiden kulumisvaurioiden korjaaminen on kallista ja
huomattavasti

vaikeampaa

kuin

kulutuskestävyyden

parantamiseen

tehtävien

toimenpiteiden suorittaminen. Kasvillisuuden vahvistamiseksi puustoa tulisi harventaa
säännöllisesti sekä suorittaa tarvittaessa kylvöjä ja terveyslannoituksia. Myös
kateaineilla ja parhaiten kulutusta kestäviä puulajeja suosimalla voidaan lisätä alueiden
kulutuskestävyyttä.

Harvennusten seurauksena metsän valo-olosuhteet muuttuvat ja tällä edistetään sekä
puiden

että

aluskasvillisuuden

hyvinvointia.

Valon

lisääntyminen

muuttaa

aluskasvillisuuden lajikoostumusta paremmin kulutusta kestäväksi. Kohteet, joissa
maaperä on paljastunut, puiden juuristoa suojaamaan ja pintakasvillisuutta elvyttämään
voidaan käyttää kateainetta. Pintakasvillisuuden tulisi kyetä kasvamaan kateaineen läpi,
eikä kateaine saisi myöskään estää puiden juuriston veden- ja ilmansaantia. Puiden
kasvun elpyminen kateaineen levityksen jälkeen on tavallisesti hidasta pintakerroksen
tiivistymisen vuoksi. (Komulainen 1995, 170.)
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Komulaisen (1995, 169 -170) mukaan metsien hoitoa suunniteltaessa olisi hyvä
määrittää ne alueet, joille kulutuskestävyyden vuoksi voi tai ei voi ohjata ulkoilua sekä
kiireellisiä kulutuskestävyyden parantamistoimenpiteitä vaativat alueet. Kulutusta
voidaan tehokkaasti ehkäistä riittävän kattavan ja mieluiten rakennetun polkuverkoston
avulla. Polkuverkoston rakentamisessa tulisi pyrkiä luonnolliseen lopputulokseen;
luonnonmukaiseen metsikköön soveltuvat parhaiten kapeat ja kevyet polut.

2.7 Suojavaikutukset ja niiden lisääminen

2.7.1 Ilman epäpuhtaudet
Nurmen (2002, 43) mukaan kasvillisuus sitoo ilmasta erityisen tehokkaasti nimenomaan
karkeita hiukkasia. Myös pienhiukkasia ja monia kaasumaisia epäpuhtauksia pidättyy
kasvillisuuteen, mutta niiden poistuminen ilmasta on yleensä karkeisiin hiukkasiin
verrattuna

vähäisempää.

Liikenneväylien

varrella

epäpuhtauksien

pidättyminen

suojavyöhykemetsikköön on voimakkainta aivan tien vieressä noin 10 -15 metrin
matkalla.

Nurmi (2002, 45) viittaa Löfströmin (1987) sekä Maddersin ja Lawrencen (1982)
tutkimuksiin suojakaistan oikeanlaisesta rakenteesta. Liikenteen aiheuttamilta haitoilta
suojaavan vyöhykkeen leveys tulisi mitoittaa tien liikennemäärän mukaan. Nurmen
(2002,

45)

mukaan

suojakaistametsikön

tulisi

olla

niin

lähellä

tietä

kuin

liikenneturvallisuuden säilymisen kannalta on mahdollista.

Nurmen (2002, 46) mukaan epäpuhtauksien pidättymistä tehostavat monilajisuus,
kasvien kasvutapojen erot, pensaskerros, eri-ikäinen puusto ja korkeat puut. Lähellä
tietä sijaitseva metsäkaista pidättää eniten ilman epäpuhtauksia, kun metsänreuna on
kasvillisuudeltaan monikerroksinen ja kohtalaisen tiheä. Kauempana tiestä sijaitsevan
suojavyöhykkeen tulisi olla rakenteeltaan epäsäännöllinen ja sisältää runsaasti
korkeusvaihtelua.

Tällöin

ilmavirtojen

pyörteisyyden

tehostuminen

edistää

epäpuhtauksien tunkeutumista kasvuston sisälle. Liian tiheä, tasainen ja liuskamainen
suojavyöhykkeen laita aiheuttaa ilmavirran nousemisen metsän ylle, jolloin myös
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epäpuhtauksien pidättyminen saattaa heikentyä. Reunakasvillisuuden optimaalisen
tiheyden määrittely on ristiriitaista.

Tehokkaimmin epäpuhtauksia pidättävät puut, koska niillä on suuri ja aktiivinen
lehvästö. Havupuut ovat huomattavasti tehokkaampia hiukkasten pidättäjiä kuin
lehtipuut. Havupuita tulisi suosia myös niiden ympärivuotisen pidätyskyvyn vuoksi.
Aivan tien reunassa on viisainta suosia lehtipuita, koska ne sietävät saasteita selvästi
havupuita paremmin. Lehtipuilla lehtien karvaisuus ja karkeus sekä puiden suuri koko ja
kasvutavan epäsäännöllisyys tehostavat hiukkasten pidättymistä. (Niemi 2002, 43 -44.)

2.7.2 Melu
Meluhaitan vähentäminen onnistuu käytännössä vain riittävän, vähintään sata metriä
leveän metsävyöhykkeen avulla. Melusuojakasvillisuuden tulisi sijaita mahdollisimman
lähellä melun lähdettä ja vähintään 25 -30 metrin etäisyydellä melulta suojattavasta
kohteesta. Alle 50 metriä leveässä vyöhykkeessä melua voidaan vähentää maastoa
muotoilemalla ja alle 15 metrisellä vyöhykkeellä ainoastaan rakentamalla meluaita.
Meluhaitan kokemista saattaa jonkin verran vähentää myös suoran näköyhteyden
kokemisen melun lähteen ja melulta suojattavan kohteen välillä. (Komulainen 1995,
118)

Komulaisen (1995, 119) mukaan parhaiten melulta suojaavat suurikokoiset ja
karhealehtiset puut ja pensaat. Myös suuri ja tiheä, alas ulottuva latvus sekä
mahdollisimman pitkä viheriöimiskausi lisäävät kasvillisuuden melunsuojatehoa.

2.7.3 Tuuli
Nurmi (2002, 10) viittaa McNaughtonin (1989) esittämiin käsityksiin tuulen kulusta
metsän reunassa ja metsän sisällä. Aukean laidalla epätasainen metsänreuna aiheuttaa
ilmavirtausten pyörimisen. Pyörteiden voimakkuus riippuu siitä, pääseekö ilmavirtaus
etenemään metsän sisällä vai kohoaako suurin osa virtauksesta metsän ylle. Metsän
sisällä tuulen nopeus hidastuu siirryttäessä kauemmaksi aukon reunasta tai
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lähemmäksi maanpintaa. Kapeissa metsävyöhykkeissä osa ilmavirroista kaartuu
puuston yli, mutta osa pääsee tunkeutumaan suoraan vyöhykkeen läpi.
Liian tiheä kasvillisuus voimistaa ilmavirtojen pyörteisyyttä (Nurmi 2002, 43).
Komulaisen (1995, 120 - 121) mukaan tuulihaittaa voidaan vähentää eristämällä
suojauksen kohde riittävän laajalla puustolla sekä katkaisemalla selvät tuulensolat
kasvillisuudella. Tiheällä kuusi-istutuksella voidaan vaimentaa pohjois- ja koillistuulia,
kun taas etelä- ja lounaistuulien vaimentamiseen sopii parhaiten talviaikaan auringon
valon lävitseen päästävä lehti- tai sekapuusto. Tuulensuojavaikutuksen voimakkuus
riippuu

kasvillisuuden

tiheydestä

ja

suojavyöhykkeen

kasvilajeista.

Parhaita

tuulensuojakasveja ovat jäykkäversoiset, tuulta ja myrskyä kestävät ja ikivihreät kasvit.
Tuulensuojapuiden latvusten tulisi olla suuria ja sopivan tiheitä sekä ulottua riittävän
alas.
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3 SUUNNITELMAN AINEISTOT JA MENETELMÄT

3.1 Suunnitelman rajaus ja suunnittelualueen inventointi
Suunnitelman kohteena olivat asutuksen ja teiden välittömässä läheisyydessä
sijaitsevat

metsät,

jotka

Oulun

kaupungin

metsien

käyttöluokituksessa

ovat

lähivirkistysalueita tai suojametsiä (liite 5). Suunnitelma on otos (1464 ha) tärkeimmistä
Oulun

kaupungin

metsät

taajamametsäalueista,

eikä

ja
se

vesialueet

yksikön

sisällä

talousmetsiä,

hoitovastuulla

olevista

kaukovirkistysalueita,

suojelualueita, suojelualuevarauksia ja eikä luonnonhoitometsiä.

Suunnitelman pohja-aineistona oli yhteensä 2307 hehtaaria taajaman läheisyydessä
sijaitsevia metsät ja vesialueet -yksikön hoidossa olevia metsiä. Pohja-aineistosta
rajattiin suunnittelualueeksi teiden varsilta sekä kortteleiden ympäriltä maastossa sataa
metriä vastaavat vyöhykkeet. Vyöhykkeen leveys perustui lähimaiseman arvioituun
ulottuvuuteen. Suunnittelualuerajausta muokattiin myös ohjausryhmän esittämien
kommenttien mukaan ja siihen lisättiin merkittäviksi katsottuja kohteita (kartta 01).
Aluerajaus tehtiin MapInfo -paikkatieto-ohjelmalla. Työssä hyödynnettiin teiden
keskilinjat ja kortteleiden rajat sisältäviä XCity:n paikkatietoaineistoja, peruskarttaaineistoa

sekä

Oulun

kaupungin

metsäsuunnitelmaan

pohjautuvaa

Tforest

-

metsikkökuviotietokantaa.

Suunnittelussa

hyödynnettiin

Tforest

-metsikkökuviotietokannan

sisältämiä

inventointitietoja, jotka on kerätty vuonna 1998 ja joita on osin päivitetty vuonna 2000.
Tarvittavat inventointitiedot suunnittelualueesta koottiin paikkatieto-ohjelmalla SQL kyselyiden avulla. Kyselyillä selvitettiin muun muassa suunnittelualueen kokonaispintaala, eri kehitysluokkien kokonaispinta-alat, hoitotoimenpiteiden kiireellisyys sekä eri
hoitoluokkien osuus.
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3.2 Hoidon yleisohjeistus
Hoidon yleisohjeistuksen runkona käytettiin taajamametsätyöryhmän 2002 julkaisemaa
taajamametsien

hoitoluokitusta

(luku

2.2.3).

Kyseisen

luokituksen

esittämät

hoitotavoitteet olivat lähtökohtana hoitoluokkakohtaisten ja edelleen tarkempien
kehitysluokkakohtaisten hoidon yleisohjeiden laatimiselle (luku 5). Lähimetsille, ulkoiluja virkistysmetsille, suojametsille sekä valmennusmetsille laadittiin luokkakohtaiset sekä
tarkemmat kehitysluokkakohtaiset hoito-ohjeet. Erityisalueille ja suojelualueille kirjattiin
ainoastaan hoidon yleisohjeet.

Hoidon yleisohjeistus laadittiin pääosin yleisiä hyvän metsänhoidon suosituksia ja
Pohjois-Suomen metsänhoitosuosituksia mukaillen. Laatimisessa hyödynnettiin myös
kirjallisuutta sekä ohjausryhmän jäsenten ja suunnittelijoiden omia tietoja aiheesta.
Kirjallisen ohjeistuksen lisäksi suunnittelualueen metsät luokiteltiin hoito-ohjeistuksessa
käytettyihin hoitoluokkiin paikkatieto-ohjelmalla (kartta 02). Luokittelussa käytettiin
Viherympäristöliiton julkaisemia hoitoluokituskoodeja (liite 2).

3.3 Hoitotöiden kiireellisyyden arviointi
Hoitotöiden kiireellisyyden arviointi tehtiin Oulun kaupungin metsäsuunnitelmaan
pohjautuvan Tforest -metsikkökuviotietokannan sisältämän hakkuiden ja taimikonhoidon
kiireellisyysluokituksen pohjalta. Kiireellisyysluokka on metsäsuunnitelmassa esitetty
niille metsille, joilla on inventoinnin perusteella katsottu olevan hoitotarvetta.
Metsäsuunnitelmassa kiireellisyysluokka ”kiireellinen” tarkoittaa heti tehtävää hoitotyötä,
”1. kiireellinen” 1-5 vuoden sisällä tehtävää hoitotyötä ja ”2. kiireellinen” 5-10 vuoden
sisällä tehtävää hoitotyötä. Lisäksi metsäsuunnitelman kiireellisyysluokituksessa on
ehdotettu kuvioita, joilla voidaan haluttaessa suorittaa suunnitelmakauden aikana
hoitotöitä. Koska metsäsuunnitelma on laadittu jo vuonna 1998, kiireellisyysluokka
”kiireellinen” tarkoittaa tässä suunnitelmassa heti tehtävää hoitotyötä, ”1. kiireellinen”
vuosina 2004-2006 tehtävää ja ”2. kiireellinen” vuosina 2007-2008 tehtävää hoitotyötä
(R. Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 3.12.2003).
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Yleissuunnitelman laatimisen aikana pohja-aineistoa päivitettiin ja kiireellisyyden
arviointi sisältää vain ne kuviot, joille ei kiireellisyyden arviointiin mennessä ollut
toteutettu kuvioille esitettyjä hoitotoimenpiteitä. Arvio esitettiin alueittain (taulukko 3,
kartat 04, 05, 06 ja 07) paikkatieto-ohjelman avulla laadittuina teemakarttoina, joissa
näkyivät kiireellisyysluokitetut kuviot sekä niille ehdotetut hoitotoimenpiteet.

TAULUKKO 3. Suunnittelualueen aluejako kaupunginosittain.

Alue 1 Taskila,

Linnanmaa,

Kaijonharju,

Kuivasjärvi,

Oinaansuo,

Jylkynkangas, Ritaharju, Rajakylä, Pateniemi ja Herukka.

Alue 2 Toppila,

Koskela,

Takalaanila,

Isko,

Kynsilehto,

Puolivälinkangas,
Haapalehto,

Laanila,

Korvensuora,

Pyykösjärvi,
Rannanperä,

Hönttämäki, Rusko ja Kaijonharju

Alue 3 Nokela, Lintula, Mäntylä, Hiironen, Kaukovainio, Knuutilankangas,
Talonpojankangas, Oulunsuu, Saarela, Kirkkokangas ja Myllyoja

Alue 4 Kiviniemi, Kaakkuri, Iinatti, Maikkula, Heikkilänkangas ja Madekoski

3.4 Kustannusten ja tulojen arviointi
Hoitotoimenpiteiden kokonaiskustannukset ja tulot arvioitiin metsille, jotka sisältyvät
hoitotöiden

kiireellisyyden

arviointiin.

Arvioidut

kustannukset

laskettiin

koko

suunnittelualueelle (taulukko 6, s. 59) sekä neljälle pienalueelle (liite 6). Hoitotöiden
kustannusarviot laadittiin hoitotoimenpiteiden todennäköisten kustannusten pohjalta ja
ne ovat ohjeellisia.

Taimikonhoidon keskimääräiset kustannukset vaihtelevat kilpailutettuina välillä 180-260
€ / ha (R. Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 8.10.2003). Kustannusarviossa
käytettiin näiden lukujen keskiarvoa 220 € / ha.

Taimikonhoidon keskimääräiset

hehtaarikustannukset kerrottiin kiireellisyysluokiteltujen taimikoiden pinta-alalla.
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Hakkuiden

kustannukset

arvioitiin

käyttäen

lähtökohtana

sitä,

että

hakkuiden

kokonaispinta-alasta 50 % tehtäisiin koneellisesti ja 50 % henkilötyönä. Koneellisesti
suoritettujen hakkuiden keskimääräisiksi kustannuksiksi arvioitiin 15 € / m3 ja
henkilötyönä suoritettujen 25 € / m3. (R. Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto
8.10.2003.)

Hakkuiden

kustannukset

kerrottiin

harvennettavien

metsien

hakkuukertymillä. Hakkuukertymät saatiin kertomalla harvennettavien metsien pinta-ala
oletusarvona käytetyllä puuston hakkuupoistumalla (32 m3 / ha) (V. Puolakka,
henkilökohtainen tiedonanto 28.11.2003).

Hakkuutähteiden keruu miestyönä, kuormaus ja kuljetus maksavat yhteensä noin 800–
1300 €/ha. (R. Niemelä, henkilökohtainen tiedonanto 8.10.2003.) Kustannusarviossa
hakkuutähteiden keruun kustannukset arvioitiin 20 ja 40 prosentille hoitotoimenpiteitä
vaativien metsien pinta-alasta (taulukko 7, s. 60).

Hakkuiden

arvioidut

tulot

laskettiin

hakkuiden

kokonaiskertymän

pohjalta.

Kokonaiskertymä saatiin kertomalla hakkuiden pinta-ala puuston keskimääräisellä
hehtaarikohtaisella poistumalla 32 m3 / ha (V. Puolakka, henkilökohtainen tiedonanto
28.11.2003).

Arvioidut

tulot

saatiin

kertomalla

hakkuiden

kokonaiskertymä

todennäköisellä kantohinnalla, jona arviossa käytettiin 16,8 € / m3 (V. Puolakka,
henkilökohtainen tiedonanto 28.11.2003).

4 SUUNNITTELUALUEEN METSÄT

Suunnittelualueella sijaitsevien taajamametsien kokonaispinta-ala on noin 1464
hehtaaria. Suunnittelualueella on kaikkia metsien kehitysluokkia, kokonaispinta-alasta
valtaosa metsistä on nuorta (02) ja varttunutta (03) metsää (taulukko 4, kartta 03). Myös
uudistuskypsää (04) metsää on varsin paljon.
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TAULUKKO 4. Suunnittelualueen metsien kehitysluokkakohtaiset pintaalat.

Kehitysluokka

Pinta-ala (ha)

Osuus pinta-alasta (%)

A0

Aukea

2,9

0,2

T1

Nuori taimikko

15,8

1,1

T2

Varttunut taimikko

110,8

7,5

Y1

Ylispuustoinen taimikko

46,2

3,2

02

Nuori metsä

525,1

35,9

03

Varttunut metsä

464,2

31,7

04

Uudistuskypsä metsä

265,0

18,1

05

Suojuspuumetsikkö

1,0

0,1

S0

Siemenpuumetsikkö

0,3

0

Luokittelematon metsä

32,6

2,2

1464 ha

100 %

Yht.

Valtaosa

eli

yhteensä

1225

ha

suunnittelualueen

metsistä

on

luokiteltu

metsätaloudelliselta kannalta katsoen kehityskelpoisuudeltaan hyväksi. Kyseisissä
metsissä on kasvupaikalle sopiva puulaji ja metsän käsittely on ollut hyvän
metsänhoidon vaatimusten mukaista. Kehityskelpoisuudeltaan tyydyttäviä metsämaita
on aukkoisuuden ja harvan tai vähäisen puuston takia 131 ha ja ylitiheän tai
hoitamattoman puuston vuoksi 39 ha. Aukkoisuuden ja vähäisen tai harvan puuston
vuoksi kehityskelvottomiksi luokiteltuja metsiä on noin 28 ha.

Valtaosa (1170 ha) suunnittelualueen metsistä on kivennäismaita eli kangasta.
Turvemaista alueella korpea on 161 ha, rämettä 123 ha ja nevaa 2,3 ha. Yleisin
kasvupaikkatyyppi suunnittelualueen metsissä on tuore kangas, vastaava suo ja
mustikkaturvekangas, jota on noin 60 % suunnittelualueen kokonaispinta-alasta
(kuva 9).
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KUVA 9. Eri kasvupaikkatyyppien osuus suunnittelualueen metsistä.
Kuiva kangas,
vastaava suo ja
varputurvekangas Muut
1%
5%
Lehtomainen kangas,
vastaava suo ja
ruohoturvekangas
4%

Tuore kangas,
vastaava suo ja
mustikkaturvekangas
60 %

Kuivahko kangas,
vastaava suo ja
puolukkaturvekangas
30 %

Metsäsuunnitelmaan
puistometsä

(891

oli
ha).

kirjattu

useimpien

Suojametsäalueiksi

metsäkuvioiden
oli

luokiteltu

käyttötarkoitukseksi
yhteensä

161

ha,

ulkoilumetsäksi 22 ha, ulkoilureitiksi 35 ha, entiseksi maa-ainesten ottopaikaksi 1,2 ha,
linjanvarsimetsäksi 17 ha, erikoismetsiksi 4,5 ha metsää ja metsätalousmaaksi
yhteensä 329 ha metsää.

Hoidon yleisohjeistuksen mukaisista hoitoluokista suunnittelualueella on eniten
suojametsää (800 ha). Lähimetsäksi luokiteltuja metsiä alueella on 470 ha,
valmennusmetsää 8 ha, erityisalueita 158 ha ja ulkoilu- ja virkistysmetsiä 27 ha.

Suunnittelualueen

metsistä

on

kiireellistä

hoitotarvetta

katsottu

vuoden

1998

metsäsuunnitelman mukaan olevan noin 59 hehtaarilla (taulukko 5). Tästä pinta-alasta
kiireellisten taimikoiden osuus on noin 16 ha ja harvennettavien metsien osuus noin 43
ha.
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TAULUKKO

5.

Hoitotöiden

kokonaispinta-alat

hehtaareina

yleissuunnitelmassa

käytettyjen kiireellisyysluokkien mukaan jaoteltuna

Kiireellisyys

Taimikonhoito

Hakkuut

Yht.

Heti

15,7

43

58,7

2004-2006

43,2

178,3

221,5

2007-2008

13,3

178,6

191,9

41

41

440,9

513,1 ha

Voidaan käsitellä 2004-2008
Yht.

72,2
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5 HOIDON YLEISOHJEISTUS

5.1 Lähimetsät
Lähimetsät ovat tavallisesti tiiviin asutuksen äärellä sijaitsevia metsiä, joihin kohdistuu
asutustyypistä riippuen vaihtelevan suuruinen käyttöpaine. Usein lähimetsiin on
kulkemisen myötä muodostunut polkuverkostoja ja metsiä käytetään muun muassa
läpikulkureitteinä,

leikkipaikkana

ja

lähivirkistysalueina.

Lähimetsät

rajautuvat

asuintontteihin sekä usein myös yleisiin kulkuväyliin.

KUVA 10. Asutuksen lähimetsää.

Lähimetsien

tulisi

ensisijaisesti

tarjota

asutukselle

turvallinen

ja

viihtyisä

virkistysympäristö sekä monipuolinen lähimaisema niin tonttien ja metsän raja-alueilla
kuin teidenkin varsilla. Toisaalta lähimetsissä tulisi kiinnittää huomiota myös metsän
suojavaikutusiin. Päämäärien saavuttamiseksi lähimetsän kasvillisuuden tulisi kestää
voimakastakin päivittäistä kulutusta ja kulutuskestävyyden parantamiseksi erilaiset
kasvupaikkatyypit

tulisi

ottaa

huomioon

kaikkialla

lähimetsissä

tapahtuvissa

hoitotoimenpiteissä. Erityistä huomiota kulutuskestävyyteen ja sen parantamiseen tulisi
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kiinnittää

koulujen,

leikkipaikkojen

tai

uimarantojen

lähimetsissä

sekä

läpikulkumetsiköissä (Komulainen 1995, 169).

Lähimetsien

hoidossa

noudatetaan

metsän

elinkaaren

alkuvaiheessa

yleisten

metsänhoitosuositusten mukaisia hoitoperiaatteita. Ensin metsään pyritään luomaan
elinvoimainen puusto, jota myöhemmässä vaiheessa käsitellään enemmän kyseisen
hoitoluokan päämäärien edellyttämällä tavalla. Hoidossa toteutetaan myös asukkaiden
taholta tulleita toiveita, kuten yksittäisten puiden kaatamista, pienpuuston säilyttämistä
näkösuojana tai yksittäisten puiden säilyttämistä.

Aukea (A0)

Aukeat pyritään mahdollisuuksien mukaan uudistamaan luontaisesti tai vaihtoehtoisesti
istuttamalla. Taimet istutetaan muokkaamattomaan maahan tai maanpinta muokataan
kevyesti esimerkiksi kuokkalaikutuksella.

Siemenpuumetsikkö (S0)

Osa siemenpuista poistetaan, kun taimien määräksi hehtaarilla on vakiintunut
mäntyvaltaisilla 1500, kuusivaltaisilla 1300 ja koivuvaltaisilla kuvioilla 1200 -1300
kappaletta. Osa siemenpuista jätetään maisemapuiksi. Täydennysistutusta harkitaan,
jos luontaisella uudistamisella ei näytetä saavuttavan suositeltuja vähimmäistiheyksiä.

Pieni taimikko(T1) (alle 1,3 m)

Heinikko tai vesakko raivataan, mikäli ne selvästi haittaavat taimien kasvua. Kuusen
kasvua vesakko ei haittaa, koska se tarvitsee suojakseen varjostavaa puustoa.
Mäntytaimikoissa vesakkoa sen sijaan tulee perata esimerkiksi reikäperkauksena
poistamalla taimien ympäriltä puut noin 0,5-1 metrin etäisyydeltä. Havupuutaimikoihin
jätetään koivuja ja muita lehtipuita. Taimikon perkauksen ajoittamisella keskikesälle
voidaan vähentää uudelleenvesoittumista. Tällöin on kuitenkin noudatettava tarkkuutta
varsinkin havupuutaimikossa, ettei perkauksessa tuhottaisi vesakon piilossa olevia
taimia. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2001, 50)
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Vesakon perkaamisessa vältetään perkausjätteiden kasaamista, koska tasaisena
mattona ne eivät erotu maastosta yhtä selvästi kuin kasattuna. Taimikoiden
perkausjätteet voidaan kerätä pois asukkaiden toimesta, mikäli he niin haluavat.
Kaupunki vastaa sovittaessa niiden poiskuljetuksesta.

Varttunut taimikko (T2) (yli 1,3 m)

Mikäli taimikko on ylitiheä tai havupuutaimikoissa lehtipuusto haittaa merkittävästi
kasvatettavien

taimien

kehitystä,

taimikolle

tehdään

aikaistettu

harvennus

reikäperkauksena. Mäntyvaltaiseen taimikkoon jätetään mäntyä ja koivua yhteensä noin
4000 tainta hehtaarille, kuusivaltaisesta taimikosta poistetaan kuusen taimien kasvua
haittaavat lehtipuut ja koivikot harvennetaan kahdessa vaiheessa, jolloin ensimmäinen
harvennus tehdään puuston ollessa 2-3 metristä ja taimia jätetään 4000 kappaletta
hehtaarille. Männyn kylvötuppaat harvennetaan 2-3 metrin pituudessa jättämällä yksi
taimi kuhunkin kylvökohtaan. Ohjetiheyteen kylvötaimikko harvennetaan viimeistään 5-8
metrin valtapituudessa. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2001, 51 -52.)

Taimikonharvennuksessa syntyvän jätteen osalta voidaan noudattaa samoja ohjeita
kuin perkausjätteestä on annettu. Hakkuujätettä ei kerätä pois, mutta asukkaat voivat
kerätä ne pois niin halutessaan. Kaupunki huolehtii sovittaessa poiskuljetuksesta.

Aikaistetusta harvennuksesta huolimatta taimikkoon tehdään myös varsinainen
harvennus sen ollessa ohjepituuden mittaista, mänty ja kuusi valtapituudeltaan alle 7
metristä ja koivu alle 9 metristä. Taimikko voidaan harventaa ohjetiheyteen myös
aikaistetussa harvennuksessa, mutta tällöin kasvatettavien puiden laatu saattaa
muodostua tavoiteltua huonommaksi kuin jos harvennus olisi tehty taimikon
ohjepituudessa. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2001; 51, 79.)

Taimikonharvennus tehdään yleisten metsänhoitosuositusten mukaan mäntyvaltaisen
taimikon ollessa 3-6 metrin, kuusivaltaisen taimikon 2-5 metrin ja koivuvaltaisen
taimikon 3-9 metrin valtapituudessa. Tällöin poistetaan kasvupaikalle sopimattomia
puita, huonolaatuisia, vioittuneita ja kehityksessä jälkeenjääneitä puita sekä tarvittaessa
kasvatettavan pääpuulajin taimia. Mäntyvaltaiselle taimikolle ohjetiheys on taimikon
pituuden ja kasvupaikan mukaan 1800 - 2500, kuusivaltaiselle 1800 - 2000 ja
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koivuvaltaiselle taimikolle 1600 tai 2000 (4000) kappaletta hehtaarilla. Mikäli taimikossa
ei ole suositellun kasvatustiheyden edellyttämää määrää kasvatuskelpoisia pääpuulajin
taimia, taimikkoon jätetään täydennykseksi minkä tahansa muun puulajin taimia. Myös
muita puulajeja jätetään metsän monimuotoisuuden lisäämiseksi, mikäli niistä ei ole
haittaa pääpuulajin kehitykselle. Turvemailla taimikonhoitotiheys voi olla suositusten
mukaisia tiheyksiä lievästi harvempi, jolloin myös ensiharvennusta voidaan siirtää
myöhempään ajankohtaan. (Hyvän metsänhoidon suositukset 2001, 51)

Taimikonharvennuksissa säästetään monimuotoisuuden lisäämiseksi pystyssä seisovaa
ja maassa makaavaa lahopuustoa erityisesti lähimetsän sisäosissa, asutuksen lähellä
suositaan maassa makaavaa lahopuustoa turvallisuusriskien vähentämiseksi. Luonnon
monimuotoisuudelle ja maisemalle arvokkaita eläviä puita ja puuryhmiä jätetään
tuleviksi säästöpuiksi.

Ylispuustoinen taimikko (Y1)

Kohteessa tehdään ylispuuhakkuu eli siemen-, suojus- tai verhopuusto poistetaan, kun
ala on taimettunut yleisissä metsänhoitosuosituksissa esitettyjen ohjetiheyksien
mukaisesti. Osa ylispuista säästetään maisemapuiksi. Ohjetiheys mäntyvaltaisilla
kuvioilla on 1500, kuusivaltaisilla 1300 ja koivuvaltaisilla kuvioilla 1200 -1300 kappaletta
hehtaarilla.

Nuori metsikkö (02) ja varttunut metsikkö (03)

Ensiharvennusta joudutaan aikaistamaan, mikäli taimikonhoito on jäänyt tekemättä tai
se on tehty liian lievänä. Aikainen harvennus on tarpeen myös silloin, kun
huonolaatuista
lisävaltapuiden

valtapuustoa

poistamalla

kasvuedellytykset

halutaan

ja

varmistaa

latvusten

hyvälaatuisten

elinvoimaisuus.

Jos

ensiharvennusmetsikössä on paljon korjuuta haittaavaa alikasvosta tai se on ylitiheä,
voidaan raivauksella saada harvennuksen ajankohtaa lykättyä pari kolme vuotta.
Raivauksessa

poistetaan

korjuuta

haittaava

alikasvos.

(Hyvän

metsänhoidon

suositukset 2001, 56.) Ensiharvennus voidaan suorittaa noin 14 - 15 metrin pituudessa.
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Niin

ensiharvennus

kuin

myöhemmät

harvennuksetkin

suositellaan

tehtäväksi

harvennusmallien mukaisesti. Puunkorjuumenetelmä valitaan kohteen herkkyyden ja
sijainnin mukaan. Yleisperiaatteena on, että pienialaiset (<0,5 ha) hakkuut voidaan
suorittaa henkilötyönä ja suuremmilla kohteilla työ suoritetaan harkinnan mukaan
koneellisesti. Henkilötyötä suositaan kulutuskestävyydeltään herkillä kohteilla sekä
asutuksen ja teiden välittömässä läheisyydessä. Varttuneiden metsien harvennuksissa
käytetään mahdollisuuksien mukaan koneellista korjuuta. Alueella liikkuvien ulkoilijoiden
turvallisuuden vuoksi hakkuupaikalla on oltava valvoja tai hakkuusta on tiedotettava
selkeästi, ettei ulkoilijoille satu vahinkoja.

Ensiharvennuksen jälkeen lähimetsän käsittelyissä otetaan ensisijaisesti huomioon
hoitoluokitusten tavoitteet kuitenkaan hyvän metsänhoidon suosituksia unohtamatta.
Hoitotoimenpiteiden avulla pyritään ennen kaikkea luomaan lähimaisemaan vaihtelua.
Miellyttävän lähimaiseman ylläpitämiseksi ja korostamiseksi hoidossa otetaan huomioon
metsäkuvan ja kasvuston tilarakenteiden merkitys (luku 2.4, s. 24).

Tonttien ja metsän reuna-alueilla pyritään harvuudeltaan vaihtelevaan puustoon, jolloin
saadaan paikoitellen näkymiä metsän sisälle. Tonttien eteläreunalla sijaitsevissa
metsissä puita poistetaan enemmän, mikäli ne varjostavat voimakkaasti asutusta. Mikäli
metsä on kapea ja se rajautuu esimerkiksi pyörätiehen tai toisiin tontteihin, pienpuustoa
jätetään vaihtelevasti ryhmittäin asutuksen näkösuojaksi. Pienpuustoa voidaan
asukkaiden toiveesta jättää lähimetsään tonttien rajalle enemmänkin. Etenkin
lähimetsien sisäosissa mukaillaan hoitotoimenpiteissä maaston muotoja. Sisäosissa
pyritään vaihteleviin puustotiloihin.
Polkujen ja muiden kulkuväylien ympäristössä raivataan pienpuustoa ryhmittäin
turvallisuuden ja näkyvyyden parantamiseksi ja luodaan kulkureittien lähimaisemaan
vaihtelevuutta erilaisten puustotilojen avulla. Polkujen ulkopuolella kulkemista pyritään
ohjaamaan kasvillisuuden avulla esimerkiksi jättämällä tiheä pensaikko estämään kulku
erityisen herkälle alueelle. Kulkua ohjataan maaston parhaiten kulutusta kestäviin
kohtiin jättämällä näihin paikkoihin melko avonaisia ja helppokulkuisia kohtia.
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KUVA 11. Pienpuustolla on keskeinen merkitys näkymien säätelyssä.

Jos

tarkoituksena

on

uudistaa

metsikkö

luontaisesti,

lähes

uudistuskypsässä

metsikössä tehdään väljennyshakkuu. Tällöin yksittäisiä puita ja puuryhmiä poistamalla
tehdään aukkoja, jotka oikealla kasvupaikalla taimettuvat luontaisesti.

Sekametsät

harvennetaan harvennusmallien alarajalle. Lähimetsien uudistumista voidaan nopeuttaa
istuttamalla kasvatettavan pääpuulajin taimia suojus- ja siemenpuuston alle. Kaikkialla
lähimetsissä säästetään mahdolliset erikoisuudet, kuten poikkeavan näköiset puut sekä
muut erityiset luontokohteet.

Voimakkaasti kuluneilla kohteilla, joissa maaperä on paljastunut, puiden juuristoa
suojaamaan ja pintakasvillisuutta elvyttämään voidaan käyttää kateaineita. Kateaine
tulisi valita kasvupaikan mukaan, jolloin turvataan kasvupaikalle luontaisesti kuuluvien
lajien kasvuedellytykset ja alueen luonnonläheinen yleisilme (Komulainen 1995, 170).

Tontin ja metsikön raja-alueelta kerätään hakkuutähteet pois, mikäli asukkaat niin
haluavat. Asukkaat huolehtivat hakkuutähteiden keräämisestä ja kaupunki hoitaa
sovittaessa hakkuutähteiden kuljetuksen. Mikäli asutusta ei ole kohteen välittömässä
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läheisyydessä, mahdollisesta hakkuutähteiden keräämisestä ja poiskuljetuksesta vastaa
kaupunki.

Uudistuskypsä metsikkö (04)

Lähimetsissä voidaan noudattaa 30 prosenttia talousmetsien ohjekiertoaikaa pidempää
kiertoa (taulukko 2, s. 20). Nuorentamisen aloittamisen ajankohdan määrää ennen
kaikkea metsikön terveydentila.
suositeltua

uudistusjäreyttä

Asutuksen lähimetsää voidaan nuorentaa jo ennen

ja

-ikää,

mikäli

puuston

kunnossa

näkyy

selviä

heikentymisen merkkejä.

Nuorentaminen toteutetaan pieninä aloina ja luontaista uudistamista hyväksikäyttäen,
kun siihen on edellytyksiä. Lisäksi aktiivisessa uudistamisessa eli metsänviljelyssä
suositaan kevyttä maanpinnan käsittelyä, kuten kuokkalaikutusta.

Pienialaisissa

lähimetsissä,

erityisesti

mäntyvaltaisissa

kasvatusmetsiköissä,

kuivahkoilla ja sitä karummilla kasvupaikoilla, nuorentaminen voidaan toteuttaa
poimintahakkuina. Tällöin metsää kasvatetaan ja uudistetaan samanaikaisesti, jolloin
puuston peittävyys ja eri-ikäisyys säilyy koko ajan ja samalla vältytään keinotekoisen
uudistamisen tuomilta maisemahaitoilta.

Liikenneväyliin rajoittuvissa lähimetsissä

voidaan poimintahakkuiden avulla turvata puuston suojavaikutusten jatkuvuus.

5.2 Ulkoilu- ja virkistysmetsät
Ulkoilu- ja virkistysmetsät ovat laaja-alaisempia kuin lähimetsät ja sijaitsevat
kauempana asutuksesta, mutta niihin kohdistuu silti voimakkaita käyttöpaineita suurten
taajamien

lähistöllä.

Hoidon

ensisijaisena

tavoitteena

on

luoda

miellyttävä

virkistysympäristö sekä säilyttää ja turvata alueen maisema, alkuperäinen kasvillisuus,
eläimistö ja ulkoilumahdollisuudet. Lähimetsistä poiketen ulkoilu- ja virkistysmetsille
asetetaan myös puuntuotannollisia tavoitteita.
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Kyseisen hoitoluokan metsissä voidaan noudattaa pidennettyä kiertoaikaa, mutta
tällöinkin tulisi turvata metsän puuntuoton jatkuvuus. Kyseisen hoitoluokan metsien
kierron alkupuoliskolla pyritään kasvattamaan elinvoimainen puusto, jota myöhemmin
käsitellään virkistyskäytön tarpeet huomioon ottaen. Erityisesti metsien sisäosien
hoidossa

voidaan

kaikissa

vaiheissa

käyttää

sellaisenaan

puuntuotannollisten

tavoitteiden mukaisia hyvän metsänhoidon periaatteita. Kulkureittien varrella käsittelyt
toteutetaan kevyempiä, mutta toimenpiteissä vältetään liikaa siistimistä luonnollisen
yleisilmeen saavuttamiseksi.

Aukea (A0)

Aukeiden suhteen noudatetaan samoja ohjeita kuin lähimetsien kohdalla on annettu.

Siemenpuumetsikkö (S0)

Siemenpuumetsiköiden

suhteen

noudatetaan

samoja

ohjeita

kuin

lähimetsien

siemenpuumetsiköille on annettu.

Pieni taimikko (T1) ja varttunut taimikko (T2)

Pienen ja varttuneen taimikon osalta ulkoilu- ja virkistysmetsissä voidaan noudattaa
heinän- ja vesakontorjunnassa samoja ohjeita kuin lähimetsille on annettu. Myös
monimuotoisuus

otetaan

huomioon

yleisten

metsänhoitosuositusten

mukaisesti

taimikonharvennuksissa.

Raivausjätteet pyritään sijoittamaan raivauksen yhteydessä muutamien metrien päähän
poluista ja muista kulkuväylistä, tällöin polut pysyvät avoimina ja vältytään
raivausjätteiden ylimääräiseltä siirtelyltä. Ulkoilu- ja virkistysmetsien polut pidetään
vapaina raivausjätteistä, mutta muualta maastosta raivausjätteitä ei kuitenkaan kerätä
pois laajemmassa mittakaavassa.
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Ylispuustoinen taimikko (Y1)

Ylispuustoisen taimikon osalta voidaan noudattaa samoja ohjeita kuin lähimetsien
kohdalla on annettu.

Nuori metsikkö (02) ja varttunut metsikkö (03)

Alueella liikkuvien ulkoilijoiden turvallisuuden vuoksi hakkuupaikalla on oltava valvoja tai
hakkuusta on tiedotettava selkeästi, ettei ulkoilijoille satu vahinkoja.

Rakennettujen

reittien

kasvatusmetsissä

varrella

pyritään

vaihtelevasti

harvaan

ulkoilu-

ja

virkistyskäytössä

olevissa

puustoon.

Harvennuksissa

voidaan

kulkuväylien lähiympäristössä luoda erilaisia puustotiloja (luku 2.4.2, s. 25) ja
puustoasetelmia (luku 2.4.3, s. 28). Turvallisuuden tunnun parantamiseksi polkujen
lähiympäristössä pyritään välttämään liian tiheää aluspuustoa. Myös näkymät polkujen
ja autoteiden risteyskohdissa tulee säilyttää avoimina.

Kulkua ohjataan maaston parhaiten kulutusta kestäviin kohtiin jättämällä näihin
paikkoihin melko avonaisia ja helppokulkuisia kohtia. Herkissä kohteissa kulkemista
pyritään ohjaamaan kasvillisuuden avulla esimerkiksi jättämällä tiheä pensaikko
estämään kulku erityisen herkälle alueelle. Niillä kohteilla, joilla voimakas kulutus on
paljastunut maaperän, voidaan käyttää kateaineita puiden juuriston suojaamiseksi ja
pintakasvillisuuden elvyttämiseksi.

Harvennushakkuissa syntyvän hakkuujätteen kohdalla noudatetaan samoja ohjeita kuin
raivausjätteelle on annettu. Ulkoilu- ja virkistysmetsien polut pidetään vapaina
hakkuutähteistä ja polkujen varsille pyritään jättämään kapea hakkuutähteetön kaista,
mutta muualta maastosta hakkuujätteitä ei kerätä pois.

Uudistuskypsä metsikkö (04)

Ulkoilu- ja virkistysmetsää nuorennetaan tai uudistetaan aktiivisesti, kun puuston järeys
tai ikä on ylittänyt uudistuskypsyyden rajan (taulukko 2, s. 20). Polkujen varrella metsää
aletaan nuorentaa, kun puuston kunnossa näkyy selviä heikentymisen merkkejä, jopa
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ennen kuin puusto on saavuttanut uudistuskypsyyden. Lähes uudistuskypsässä ulkoiluja virkistysmetsässä voidaan toteuttaa väljennyshakkuu, kuten lähimetsien kohdalla on
esitetty.

5.3 Suojametsät
Suojametsät ovat pääväylien, teollisuusalueiden, sorakuoppien, moottoriratojen tms.
reunamilla sijaitsevia metsiä, jotka toimivat melu-, pöly-, näkö- tai tuulensuojana.
Yhdellä metsällä voi olla useita suojatarkoituksia. Suojametsän hoitoa ohjaa kuitenkin
ensisijaisesti se suojavaikutus, jonka lisäämiseen metsällä on edellytyksiä.

Meluhaittoja voidaan vähentää vähintään sata metriä leveillä suojavyöhykkeillä.
Melusuojametsässä kasvillisuuden tulee sijaita mahdollisimman lähellä melun lähdettä
ja vähintään 25 -30 metrin päässä suojeltavasta kohteesta. Pölysuojametsiksi jätetään
melusuojametsiä kapeampia, mutta vähintään 50 metriä leveitä vyöhykkeitä ja
näkösuojametsiksi kapeita, luonnonmukaisia viheralueita.

Kapeilla,

aidantyylisillä

lumi-

ja

tuulisuojametsillä

ennaltaehkäistään

tuulisolien

muodostumista ja ohjataan lumen kinostumista. Kyseiset metsät voivat olla hyvinkin
leveitä, jos hoidon ensisijainen tavoite on lumi- ja tuulihaittojen ehkäiseminen, eikä
kyseistä kuviota hoideta melu- tai pölysuojametsänä (Taajamametsien hoitoluokitus
2002, 16).

Hoidolla pyritään takaamaan kasvillisuuden monikerroksisuus, peittävyys ja muut
suojaavat vaikutukset. Suojavyöhykkeiden rehevyyttä ja monikerroksisuutta pidetään
yllä runsaan lajimäärän avulla (kuva 12). Suojametsien hoitotoimenpiteet tulee tehdä
usein toistuvina ja lievinä, jotta niiden suojavaikutukset eivät äkillisesti huonontuisi.
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KUVA 12. Monikerroksinen metsän reunavyöhyke. (Rihtniemi 1997.)

Pieni taimikko (T1) (alle 1,3m), varttunut taimikko (T2) (yli 1,3m) ja ylispuustoinen
taimikko (Y1)

Taimikon varhaisessa hoidossa voidaan pääosin noudattaa samoja hoito-ohjeita, kuin
lähimetsille on edellä esitetty. Vesakonperkauksessa pyritään ensisijaisesti antamaan
tilaa kasvatettaville pääpuulajeille, mutta kasvamaan jätetään myös muita puulajeja.
Metsänreunan puustoa kasvatetaan taimikkovaiheessa suosituksia harvempana. Tällöin
tuuli

pääsee

metsän

sisään

ja

epäpuhtaudet

suodattuvat

metsikköön,

eikä

suojavaikutuksen kannalta tärkeä puiden alaoksisto karsiudu liikaa. Oksiston liiallisen
karsiutumisen estämiseksi myös oikea-aikainen taimikonharvennus on tärkeää.

Pölysuojametsissä pyritään sekapuustoon, melusuojametsissä suositaan erityisesti
nopeakasvuisia puulajeja ja tuulensuojametsissä suojattavan kohteen pohjois- ja
koillispuolella

kuusia,

etelä-

ja

lounaispuolella

lehti-

tai

sekapuustoa.

Tuulensuojavaikutusta voidaan lisätä myös tiheän pensaskerroksen avulla.
Perkaus- ja harvennusjätteiden osalta menetellään samoin kuin lähimetsissä. Taimikon
vesakonperkauksissa tai harvennuksissa syntyvää jätettä ei kerätä pois.
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Nuori metsikkö (02) ja varttunut metsikkö (03)

Kasvatusmetsiköissä voidaan käyttää pääsääntöisesti lähimetsien hoito- ohjeistusta.
Suojavaikutuksen kannalta oleellisinta on huolehtia puuston kerroksellisuudesta sekä
monilajisuudesta. Suojametsän puustosta 20 prosenttia tulisi olla pioneerilajeja
(Komulainen 1995, 117 -118). Reuna-alueilla suositaan lehtipuustoa ja valoa vaativia
lajeja,

keskiosissa

varjoa

kestäviä

lajeja.

Suojametsän

keskiosa

jätetään

havupuuvaltaiseksi, jotta metsän suojavaikutus säilyisi talviaikaankin. Mäntyvaltaisessa
suojametsässä

tulee

olla

runsaasti

pienpuustoa,

jotta

metsällä

olisi

riittävä

suojavaikutus.

Teiden varrella lehtipuut (pioneeripuut) kestävät parhaiten vaihtelevaa pienilmastoa,
liikenteen epäpuhtauksia ja lumen aurauksen aiheuttamia haittoja. Sopivan etäisyyden
päähän liikenneväylistä (5-10 metriä) pyritään muodostamaan monikerroksisia tuuheita
pensasryhmiä. Risteysalueilla sen sijaan avataan turvallisuuden vuoksi näkymiä
raivaamalla pensaskerroksen puustoa.

Pölysuojametsässä

pyritään

sekapuustoon,

koska

se

sitoo

parhaiten

ilman

epäpuhtauksia. Epäpuhtauksien sitomiskykyä voidaan parantaa kasvattamalla metsän
sisäosassa mahdollisimman korkeaa ja vanhaa puustoa, koska vanhan puuston
saasteiden suodatuskyky on korkeampi kuin nuoren puuston. Tuulensuojametsissä
pyritään sopivasti (40 - 50 %) tuulta läpäisevään kasvillisuuteen. Kaikissa suojametsissä
suositaan ja pyritään kasvattamaan puita, joiden lehvästö ulottuu mahdollisimman alas
ja joilla on suuri ja tiheä latvus. Hakkuujätteiden osalta menetellään samoin kuin
lähimetsissä.

Uudistuskypsä metsikkö (04)

Suojametsiä nuorennetaan samojen ohjeiden mukaan kuin lähimetsiä. Nuorentaminen
toteutetaan pieninä aloina suojavaikutuksen säilyttämiseksi ja luontaista uudistamista
hyödynnetään, kun siihen on edellytyksiä. Suojametsää voidaan nuorentaa valikoivilla
hakkuilla tai kaistalehakkuilla. Tällöin puuston peittävyys ja eri-ikäisyys säilyy koko ajan.
Aktiivisessa uudistamisessa suositaan kevyttä maanpinnan käsittelyä. Suojametsien
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reuna-alueiden taimikko (10 -15 m) perustetaan melko harvana (1000 -2000 tainta/ha),
jotta tuuli pääsee metsän sisään ja epäpuhtaudet suodattuvat metsikköön.

5.4 Valmennusmetsä
Valmennusmetsiä ovat yleis- ja asemakaavassa rakennettavaksi merkittyjen alueiden
metsät

(Taajamametsien

hoitoluokitus

2002,

18).

Valmennusmetsien

hoidon

päämääränä on valmentaa puusto muuttuvia valo- ja vesiolosuhteita sekä lisääntyvää
kulutusta silmällä pitäen, ja säästää uusille asuntoalueille valmis perusrehevyys.
Parhaat tulokset saadaan toteuttamalla valmennus noin 10 vuotta ennen rakentamista
(Knuuti 2001, 21).

Yleiskaava-alueella metsää valmentavat käsittelyt tapahtuvat suuralueittain. Tavoite on
5-15 vuoden sopeutumisaika ennen rakentamista. Koska alueelle ei ole tehty vielä
yksityiskohtaisempaa kaavoitusta, hoitotoimenpiteiden toteuttajalla ei ole tarkkaa tietoa
siitä, miten rakennukset, tielinjat ja viheralueet alueelle tulevat sijoittumaan.
(Taajamametsien hoitoluokitus 2002, 19.)

Asemakaava-alueella on valmis tai valmistumassa oleva kaava. Käsiteltävän alueen
kunnallistekniikka

on

rakentumassa

valmennettavissa

luovutuskuntoon.

ja

tontit

Alueen

on

valmennettu

hoitotoimenpiteet

tai
ovat

ne

ovat

tyypillisiä

rakentamisen jälkeen jäävien viheralueiden hoitoa sekä valmentamista tulevaa käyttöä
varten. Alueen puustoa tulee käsitellä siten, että kunnallistekniikan rakentamisen ohella
myös rakennusalueen kasvillisuuden suojaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.
Rakentamisen

aikana

tonttien

puut

tulisi

suojata

vaurioiden

ehkäisemiseksi.

(Taajamametsien hoitoluokitus 2002, 19.)
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KUVA 13. Asuntoalueille jätetyt metsäsaarekkeet vähentävät
viherrakentamisen tarvetta.

Aukea (A0)

Uudistaminen toteutetaan, mikäli kohteen rakentaminen on epävarmaa. Muuten aukeita
ei uudisteta. Uudistaminen toteutetaan noudattaen samoja ohjeita kuin lähimetsille on
annettu.

Siemenpuumetsikkö (S0)

Siemenpuumetsikköjen suhteen noudatetaan samoja ohjeita kuin lähimetsille on
annettu.

Pieni taimikko (T1), varttunut taimikko (T2) ja ylispuustoinen taimikko (Y1)

Taimikoiden hoidossa noudatetaan lähimetsien kohdalla annettuja ohjeita. Yleiskaavaalueen valmennusmetsissä taimikot voidaan harventaa normaaliin tiheyteen, mutta
asemakaava-alueen

valmennusmetsissä

harvennus

voidaan

suorittaa
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voimakkaampana ja jättää puut suosituksia harvempaan tiheyteen. Ylispuut poistetaan
taimikosta, mikäli ne eivät ole maisemallisesti merkittäviä.

Nuori metsikkö (02) ja varttunut metsikkö (03)

Yleiskaava- ja asemakaava-alueen valmennusmetsissä suoritetaan harvennukset siten
kuin lähimetsien kohdalla on ohjeistettu, paitsi että harvennettavassa kohteessa
jätetään

puita

harvempaan

kuin

yleisissä metsänhoito-ohjeissa on suositeltu.

Ensiharvennuksessa sekä varttuneempien metsien harvennushakkuissa kasvamaan
jätetään yleiskaava-alueen valmennusmetsissä kaikkein elinvoimaisimpia puita. Samoin
menetellään asemakaava-alueen valmennusmetsissä, mikäli alueella oleva kaava on
vasta

valmistumassa.

Mikäli

kaava

on

valmis,

alueen

kunnallistekniikka

on

rakentumassa tai tontit luovutetaan lähiaikoina tai on jo luovutettu, kiinnitetään
hakkuissa erityistä huomiota puiden soveltuvuuteen pihoille sekä niiden maisemalliseen
merkitykseen alueella. Tällöin pyritään luomaan tilaa puille, jotka aikanaan kehittyvät
katseenvangitsijoiksi pihoihin tai puistoihin.

Asemakaava-alueen valmennusmetsien luovutettavilla tonteilla suositaan suurilatvaisia
puita, koska ne kestävät laajan juuristonsa ja yhteyttävän pintansa ansiosta parhaiten
rakentamisen rasituksia. Parhaiten rakentamisen muutoksia kestävät kuivahkojen
maiden männyt, myös kalliomaiden harvahkot männiköt ja kumpareiden puusto
soveltuvat hyvin tonttipuustoksi ja sopeutuvat rakentamiseen. Rumiksi karsiutuneet ja
tiheässä kasvaneet puut kaadetaan ja tonttien rakentamattomiksi jäävillä osilla sekä
puistoalueilla pyritään säilyttämään puustoa myös yhtenäisenä.

Vanhat kuusikot pyritään uudistamaan yli kymmenen vuotta ennen rakentamista
lehtipuu- tai mäntyvaltaiseksi sekametsäksi, joka soveltuu hyvin sekä pihoille että
puistoihin. Äkillinen valo-olosuhteiden muutos ja tuulisuuden lisääntyminen ovat
vahingollisia kuuselle. Kuuset kaatuvat helposti myrskyissä ja alavien sekä kosteiden
maiden rakentaminen saattaa padota vettä niiden juuristoalueelle ja aiheuttaa puiden
pystyyn kuivumisen.
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Uudistuskypsä metsikkö (04)

Valmennusmetsää

ei

varsinaisesti

uudisteta,

vaan

niitä

harvennetaan

ja

elinvoimaisimpia sekä kauniita puita säästetään niin yleiskaava- kuin asemakaavaalueenkin valmennusmetsissä.

5.5 Erityisalueet
Erityisalueilla tarkoitetaan niitä taajaman viheralueita, joita ei voida mitenkään sisällyttää
muihin

hoitoluokkiin.

Erityisalueiden

hoito

suunnitellaan

kuviokohtaisesti.

Erityisaluekohteena voidaan esittää mikä tahansa kohde, jolla on muusta ympäristöstä
erityisesti poikkeava käyttötarkoitus tai joka vaatii ympäröivästä luonnosta ja muista
viheralueluokista poikkeavaa hoitoa esimerkiksi siihen liittyvien luontoarvojen takia.
(Taajamametsien hoitoluokitus 2002, 21.) Mahdollisuuksien mukaan erityisalueita
säilytetään myös luonnontilaisina.

KUVA 14. Näkymä Myllyojanpuistosta.
Eritysalueiksi voidaan luokitella taajaman viheralueita, joiden olemus poikkeaa niin
paljon muista hoitoluokista, ettei niitä voida yhdistää muihin luokkiin.

Erityisalueita

voivat olla esimerkiksi uimarantojen läheisyydessä sijaitsevat metsät, lampia ympäröivät
metsät tai metsät joiden halki virtaa oja, joki tai puro.
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Tässä

yleissuunnitelmassa

Oulun

kaupungin

alueella

erityisalueiksi

on

hoitoluokituksessa katsottu muun muassa Ahvenojan, Herukkaojan, Kalimenojan,
Kaupunginojan, Kuivasojan ja Myllyojan varsi sekä Huutilammen, Lintulammen,
Lämsänjärven, Pyykösjärven ja Kuivasjärven ympäristö.

Näiden alueiden hoidon

ohjeistukset eivät sisälly tähän yleissuunnitelmaan, vaan ne tulee laatia erikseen.

5.6 Suojelualueet
Suojelualueita ovat valtioneuvoston, lääninhallitusten, kuntien, ympäristökeskusten ja
muiden viranomaisten tekemillä päätöksillä suojellut alueet. Suojelun tarkoituksena on
turvata alueen luontoarvoja ja suojellun lajiston säilyminen. Tästä johtuen jokainen
kohde vaatii oman hoitosuunnitelmansa. Jokaisella erillisellä suojelualueella on lajinsa
tai tavoitteensa mukainen suojeluohjelma tai ainakin varaus jonkin asteisesta
suojelusta. Suojelualueiksi luokitellaan muun muassa luonnonpuistot, kansallispuistot,
rauhoitusalueet, metsälain nojalla suojellut alueet, luonnonsuojelulain nojalla suojellut
alueet,

lehtojen,

lintuvesien-

tai

yksilöityihin

suojeluohjelmiin

kuuluvat

alueet,

muinaismuistolain nojalla rauhoitetut kohteet ja Natura-alueet. Lisäksi luokkaan kuuluvat
perintömetsät ja yhteisesti sovitut, mutta ilman laajempaa suojelustaustaa olevat alueet.
(Taajamametsien hoitoluokitus 2002, 22.)

Oulun kaupungin omistamilla mailla sijaitsevat seuraavat luonnonsuojelualueet:
Letonniemi, Kempeleenlahti, Harakkalampi, Isokangas, Asmonkorpi, Huutilampi,
Pilpasuo ja Räkäsuo (Utajärvi). Näistä Kempeleenlahti, Letonniemi, Pilpasuo ja
Räkäsuo

kuuluvat

Natura

–suojeluohjelmaan.

(Luonnon

monimuotoisuutta

merenrantalehdoista avosoille 2002.) Suojelualueiden hoidon suunnittelu ei sisälly
tähän työhön.
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6 ARVIO HOITOTÖIDEN KUSTANNUKSISTA JA TULOISTA

Kustannusarvion laskentaperiaatteet on esitetty luvussa 3.5 (s. 37). Inventoinnin
mukaan hoitotöiden tarvetta on noin 513 hehtaarin pinta-alalla, josta taimikonhoitotöitä
on 72 ha ja hakkuutöitä 441 ha (taulukko 4). Taimikonhoitotöihin arvioitiin tarvittavan
varoja noin 15 890 euroa ja hakkuutöihin noin 282 150 euroa (taulukko 6). Hakkuiden
kustannukset on laskettu siten, että hakkuiden kokonaispinta-alasta 50 % arvioidaan
tehtävän henkilötyönä ja 50 % koneellisesti. Hakkuutöiden kustannuksista henkilötyönä
suoritettavien hakkuiden arvioidut kustannukset ovat noin 176 340 euroa ja koneellisesti
suoritettujen hakkuiden noin 105 800 euroa.

TAULUKKO 6. Hoitotöiden arvioidut kokonaiskustannukset euroina.

Kiireellisyys

Taimikonhoito

Hakkuut

Koneellinen

henkilötyönä

hakkuu ja

ja lähikuljetus

lähikuljetus

Yht.

Heti

- 3454

- 17 180

- 10 308

- 30 942 €

2004-2006

- 9504

- 71 320

- 42 792

- 123 616 €

2007-2008

- 2926

- 71 440

- 42 864

- 117 230 €

- 16 400

- 9840

- 26 240 €

- 176 340 €

- 105 804 €

- 298 028 €

Voidaan käsitellä
2004-2008

Yht.

- 15 884 €

Hakkuutähteiden keruuta esitetään maisemallisesti tärkeimmille teiden varsille ja
asutuksen välittömässä läheisyydessä oleville alueille n. 103 – 205 hehtaarin pintaalalle, joka on n. 20 - 40 % hoitotoimenpiteitä vaativien metsien pinta-alasta (taulukko
7). Hakkuutähteiden keruu on ylivoimaisesti kallein työvaihe ja siihen arvioidaan
tarvittavan työvaroja 102 610 – 205 220 euroa.
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TAULUKKO 7. Hakkuutähteiden keräämisen, kuormauksen
ja kuljetuksen kokonaiskustannukset.

Osuus, jolta hakkuutähteet

Osuus

kerätään pois

hehtaareina

Yht.

20 %

102,6

- 102 610 €

40 %

205,2

- 205 220 €

Myyntipuuta työkohteilta arvioidaan kertyvän n. 14 110 m3 ja niistä saatava
kantorahatulo on noin 237 000 euroa (taulukko 8 & 9). Työ ajoitetaan tehtäväksi viiden
vuoden aikana, jolloin vuosittainen käsittelypinta-ala on noin 102 ha. Työvarojen arvioitu
vuosittainen tarve on noin 59 600 euroa ilman hakkuutähteiden keruuta ja
hakkutähteiden keruun kanssa noin 80120 – 100 640 €.

TAULUKKO

8.

Hakkuiden

kokonaiskertymät

kiireellisyysluokittain kuutiona.

Kiireellisyys

Hakkuut

Heti

1374,4

2004-2006

5705,6

2007-2008

5715,2

Voidaan käsitellä 2004-2008
Yht.

1312
14107,2 m3

TAULUKKO 9. Hakkuiden arvioidut tulot euroina, kun
kantohinta on 16,8 € / m3.

Hakkuiden pinta-ala (ha)

Hakkuukertymä m3

Yht.

440,9

14 107,2

237 001 €
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Taajamametsien hoidolla on useita erityispiirteitä, joita tässä työssä on pyritty tuomaan
kattavasti esille. Hoitoa ohjaavat erityisesti metsän pääasiallinen käyttötarkoitus, metsän
merkitys, metsästä saatavat aineettomat hyödyt sekä erilaiset arvot ja arvostukset.

Taajamametsien hoito edellyttää laaja-alaista suunnittelua, johon tulee ottaa mukaan
kaikki osalliset. Tällöin voidaan ottaa huomioon erilaisia taajamametsiin liittyviä arvoja ja
arvostuksia. Eri osapuolten välisen jatkuvan vuorovaikutuksen tuloksena on mahdollista
sovittaa yhteen eriäviäkin mielipiteitä ja tavoitteita.

Yksiselitteisten ohjeiden puuttuminen aiheuttaa ongelmia taajamametsien hoidon
suunnittelussa
puuntuotannon

ja

toteutuksessa.

vuoksi

ja

tästä

Taajamametsiä
syystä

ei

kasvateta

metsätaloudelliset

ensisijaisesti

ohjeistukset

ja

metsäsuunnitelmat eivät välttämättä sovellu sellaisenaan taajamametsien hoidon tueksi.
Tässä

suunnitelmassa

esitetty

hoidon

yleisohjeistus

pohjautuu

metsätalouden

hoitosuosituksiin, mutta hoito-ohjeistuksen laatimisessa suosituksia on sovellettu
nimenomaan taajamametsien hoidon erityispiirteet huomioonottaen.

Hoidon yleisohjeistuksen rungon muodostavat hoitoluokat määräytyvät kunkin metsän
pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan ja tiettyyn hoitoluokkaan kuuluvat kohteet ovat
hoitotoimiltaan samantyyppisiä. Hoitoluokkakohtaiset ohjeet toimivat suuntaa antavana
ohjeena. Yksityiskohtainen suunnittelu tehdään hoitotoimenpiteiden toteuttamisen
yhteydessä ja siinä otetaan huomioon kunkin kohteen erityispiirteet. Tietyllä
metsäkuviolla voi esimerkiksi olla enemmän kuin yksi käyttötarkoitus ja tämä tulee ottaa
huomioon sovellettaessa hoidon yleisohjeita käytäntöön.

Kirjallisen hoidon yleisohjeistuksen laatimisen ohella suunnittelualueen kuviot luokiteltiin
paikkatieto-ohjelmalla

hoitoluokkiin

ja

luokitus

on

tilaajan

hyödynnettävissä

paikkatietomuodossa. Oulun kaupungin metsäsuunnitelman sisältämää käyttöluokitusta
tarkempi hoitoluokitus auttaa yksilöimään metsien hoitoa kullekin metsäkuviolle
parhaiten sopivaksi. Hoitoluokituksessa ei ole luokiteltu suojametsiä kaikkiin niille

61

esitettyihin

luokkiin,

mutta

muuten

hoitoluokitus

on

tilaajalle

käyttökelpoinen

sellaisenaan, mikä vähentää tilaajan työmäärää ja helpottaa hoidon yleisohjeistuksen
käyttöönottoa. Yleissuunnitelmassa hyödynnetyn taajamametsien hoitoluokituksen
laatinut, eri kaupunkien edustajista koottu taajamametsätyöryhmä julkaisee ilmeisesti
vuonna 2003 oman hoidon työselityksensä. Kyseinen työselitys tarjonnee lisää hyviä
ratkaisuja taajamametsien hoidon ohjeistamiseen.

Hoitotoimenpiteiden ajoittamiselle ei hoidon yleisohjeistuksessa ole esitetty tarkkoja
ohjeita. Päälinjana voidaan kuitenkin esittää, että vanhojen metsien kohdalla hoidon
ajoituksen

tulisi

perustua

ensiharvennettavissa

ennen

metsissä

kaikkea

voidaan

puuston

noudattaa

kuntoon.

yleisiä

Taimikoissa

hoidon

ja

ajoittamiselle

annettuja, ohjetiheyksiin perustuvia suosituksia.

Metsien hoitotoimenpiteille tulisi saada myös asukkaiden hyväksyntä. Eräs keino
yhteisymmärryksen

saavuttamiseksi

on

aktiivinen

tiedottaminen

ja

asukkaiden

kuuleminen. Käytännössä asukkaille tulee tiedottaa sekä heidän asuinympäristössään
tapahtuvista metsänhoitotoimenpiteistä että niiden merkityksestä metsän kehitykselle.
Tiedottamisen lisäksi asukkaille tulisi myös antaa mahdollisuus kertoa näkemyksiään.
Tämä edellyttää kuitenkin työtä molemmilta osapuolilta. Käytännössä yhteistyötä
voidaan toteuttaa muun muassa järjestämällä aktiivisesti asukastilaisuuksia. Eräs
mahdollisuus vuorovaikutuksen tehostamiseksi olisivat internet -sivut.

Asukkaiden vapaaehtoinen työpanos on useimmiten ratkaisevan tärkeä muun muassa
hakkuutähteiden keräämisessä. Yhteistyön toimivuuden takaamiseksi osapuolten tulisi
sopia

yhteiset

pelisäännöt,

jolloin

vältyttäisiin

väärinkäsityksistä

johtuvilta

lisäkustannuksilta ja -työltä. Asukkaiden kaupungin metsään luvattomasti sijoittamat
puukasat rumentavat taajamametsien maisemaa ja kompostikasat taas aiheuttavat
taajamametsissä ei-toivottua metsäluonnon muuttumiskehitystä. Tonttien rajamailla
tapahtuvien rajanylityksien vähentämiseksi asukkaita voitaisiin ainakin muistuttaa
tiedottamalla vallitsevista säännöistä, kuten kaupungin jätehuoltomääräyksistä ja
maanomistukseen liittyvistä lainkohdista. Kaikkiin rajanylityksiin puuttuminen aiheuttaisi
huomattavasti lisätyötä.
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Hoitotöiden kiireellisyyden arvioinnissa pyrittiin tuomaan esiin ne alueet, jotka vaativat
lähimmän viiden vuoden aikana hoitotoimenpiteitä. Arvioinnin pohjana on käytetty
metsäsuunnitelman tietoja, jotka ovat taimikoiden ja ensiharvennettavien metsien osalta
luotettavia. Sen sijaan vanhempien metsien hoidon kiireellisyyden ja ajoittamisen
tarkempaan

määrittämiseen

mahdollisuuksia.

tulisi

Taajamametsissä

paneutua
tulisi

enemmän

säilyttää

kuin

sekä

tässä

vanhoja

työssä
metsiä

oli
että

luonnontilaisia alueita sopiva osuus taajamametsien kokonaispinta-alasta. Sopivan
osuuden määrittäminen vaatisi usean asiantuntijatahon yhteisymmärryksessä laatiman
periaatepäätöksen.

Kustannusarvio on yleisluontoinen ja suuntaa antava arvio hoitotöistä aiheutuvista
kustannuksista. Hoitotoimenpiteiden kustannusväli on suuri ja kustannusarvion
laatimisessa käytettiin arvioituja keskimääräisiä kustannuksia. Tarkka kustannusarvio
olisi edellyttänyt suunnittelualueen kuvioiden yksityiskohtaista maastoinventointia.
Taajamametsien

hoidon

kustannusten

arvioinnissa

ei

ole

otettu

huomioon

lisäkustannuksia aiheuttavia seikkoja, kuten työtä hidastavia ja rajoittavia tekijöitä.

Koneellisesti ja henkilötyönä suoritettujen hakkuiden arvioidut kokonaiskustannukset
eivät ole yksiselitteisiä, eikä niitä pitäisi tulkita suoraviivaisesti koneellisen hoidon
käyttämisen eduksi. Monitoimikoneen käytön etuna on kiistämättä työn nopeus ja
edullisuus, mutta tiheään asutetulla taajama-alueella vaakakupissa tulisi painaa myös
hoitomenetelmien turvallisuus asukkaille sekä työn jättämät jäljet. Varsinkin asutuksen
lähellä pienten metsäkuvioiden koneellinen käsittely on hankalaa. Koneellista korjuuta
käytetään lähinnä suurehkojen metsäkuvioiden sisäosissa ja tällöinkin metsän
reunaosien hakkuut suoritetaan useimmiten henkilötyönä. Taajamametsien hoidossa
tulot eivät ole pääasia. Taajamametsistä saatavat tulot ovat tavallisesti pieniä, eivätkä
ne kata hoitotöistä aiheutuvia kustannuksia.

Oulun kaupungin edelleen kasvaessa myös taajamametsien hoito kohtaa uusia
haasteita. Erityisesti osallistamisen ja asukasyhteistyön lisääminen on tarpeen, jotta
taajamametsien hoitotavat tyydyttäisivät mahdollisimman monia osapuolia. On selvää,
että

hyvä

taajamametsien

hoito

vaatii

huomattavia

taloudellisia

panostuksia.

Taajamametsistä saatavat aineettomat hyödyt ovat kiistattomia ja taajamametsiä tulisi
hoitaa niiden itseisarvonsa vuoksi.
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Tämä

yleissuunnitelma

esittää

ehdotuksen

hoidon

suunnittelun

sekä

hoidon

rationalisoimiseksi. Taajamametsien hoidon kehittämiseksi voitaisiin tässä työssä
esitettyjä

kehitysluokkakohtaisia

Yleissuunnitelmaan

sisältyvä

hoidon
laaja

yleisohjeita

edelleen

kirjallisuuskatsaus

toimii

tarkentaa.
hyvänä

perehdyttämisteoksena kaikille taajamametsien hoidosta kiinnostuneille.
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