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1. JOHDANTO
1.1 Sanginjoen ulkometsä
Oulun kaupunginvaltuusto on tehnyt 29.1.2018 § 3 päätöksen, jossa Sanginjoen ulkometsän itäosaan perustetaan luonnonsuojelulain 24 § tarkoittama luonnonsuojelualue. Suojelualueen pintaala on noin 1127 hehtaaria. Oulun kaupunginvaltuuston päätöksessä Sanginjoen ulkometsän länsiosa jää suojelualueen ulkopuolelle. Tämän alueen pinta-ala on noin 1444 hehtaaria. Monikäyttöalueelle laaditaan oma hoito- ja käyttösuunnitelma.
Kaupunginvaltuusto toteaa 29.1.2018 § 3 tekemässään päätöksessä seuraavaa:
”Kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun kaupunki hakee Sanginjoen alueelle luonnonsuojelulain
24 pykälän mukaista, noin 1127 ha suuruisen luonnonsuojelualueen perustamista korvauksetta yhdyskuntalautakunnan 28.11.2017 § 598 esittämällä tavalla ja sen esittämin rauhoitusmääräyksin.
Perustettavaan luonnonsuojelualueeseen sisältyvät ennallistamista tarvitsevat metsäkuviot, vähintään 300 ha, hoidetaan myöhemmin hyväksyttävän hoito- ja käyttösuunnitelman mukaisesti. Suojelualueen ulkopuoliselle metsäalueelle tehdään pikaisesti erillinen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Sanginjoen ulkometsän hoidossa lähtökohtana on virkistyskäytön ja luonnon monimuotoisuuden
edistäminen. Hakkuussa tavoitteena on eri-ikäiset ja –rakenteiset metsät. Hoito- ja harvennushakkuut suunnitellaan siten, että hakkuukuvioiden puuston monipuolista rakennetta ja monikerroksellisuutta lisätään, samoin lehtipuustoa suositaan ja lisätään. Alueen hakkuut tehdään jatkuvan kasvatuksen periaatteella.”
Suojelualueen ulkopuoliselle osalle eli Sanginjoen monikäyttömetsän alueelle 2020-2030 laadittu
hoito- ja käyttösuunnitelma pitää sisällään muun muassa esityksen metsien hoidosta ja hakkuista
jatkuvan kasvatuksen periaatteella, toimenpiteiden vaikutuksista virkistyskäyttöön ja monimuotoisuuteen sekä alueella esiintyvään riistaeläimistöön ja linnustoon. Lisäksi käsitellään tarvittavat
metsänhoitotyöt ja soiden ennallistamista sekä tiestön kunnostaminen.

1.1.1 Yleiskaava
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Sanginjokea koskevan osayleiskaavan 15.12.1999. Ympäristöministeriö vahvisti kaavan 23.3.2001 ja kaava tuli voimaan 7.5.2002 (564-Y2002/1).
Osayleiskaavassa Sanginjoen ulkometsä on merkitty maa- ja metsätalousalueeksi merkinnöillä M
ja MU, lukuun ottamatta Isokankaan (331 ha) ja Asmonkorven (2,5 ha) alueita, jotka ovat luonnonsuojelulain perusteella rauhoitettuja (merkinnällä SL). Myllykankaan (10,1 ha) alue on varattu
rauhoitettavaksi alueeksi yleiskaavassa. Loppulan ympäristö on merkinnällä PY. Holtinkylän ympäristössä, Sanginjoen varressa on MY-aluetta.
M = Maa- ja metsätaloudenharjoittamiseen varattu alue, jolle ei saa rakentaa asuintiloja sisältävää
rakennusta.
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MU = Maa- ja metsätalousvaltainen alue, jolla on ympäristöarvoja tai ulkoilun ohjaamistarvetta.
Alueen käytössä on huomioitava ympäristöarvojen säilyminen. Rakennuslain 124 a § nojalla alueella ei sallita yli yhden hehtaarin suuruisia eikä metsäalueiden rajoja muuttavia avohakkuita ilman
kaupunginhallituksen lupaa.
MY = Maa- ja metsätalousalue, jolla on ympäristöarvoja. Alueen pääkäyttötarkoitus on maa- ja
metsätalous. Rakennuslain 124 a § nojalla alueella ei sallita yli yhden hehtaarin suuruisia eikä metsäalueiden rajoja muuttavia avohakkuita ilman kaupunginhallituksen lupaa.
PY = Julkisten palvelujen ja hallinnon alue
SL = Luonnonsuojelualue

Metsänhakkuista osayleiskaavassa todetaan mm. seuraavaa:
● metsät uudistetaan ensisijaisesti luontaisesti
● metsien kiertoaika on 100 vuotta ja sitä voidaan jatkaa 110-140 vuoteen moninaiskäyttötarpeen
mukaan
● puulajivalinnassa pyritään siihen, että metsiköissä olisi lehtipuuta 10-20 %
Osayleiskaavan mukainen ulkoilun ohjaaminen tapahtuu Sanginjoella kulkevien retkeilyreittien ja
niihin liittyvien rakenteiden perusteella.

1.1.2 Metsälaki
Sanginjoen monikäyttöalueen eli Sanginjoen länsiosa on suojelualueen ulkopuolinen metsäalue.
Puuston käsittelyä ohjaa siten metsälaki sekä Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta
ja käytöstä.

1.2 Maantieteellinen sijainti
Sanginjoen ulkometsä on Oulun kaupungin omistuksessa oleva yhtenäinen noin 2500 hehtaarin
suuruinen metsäalue. Eteläpuolella alue rajoittuu Oulujokeen laskevaan Sanginjokeen sekä joen
pohjoisrantaa kulkevaan Sanginjoentiehen (tie nro 8331). Pohjoisessa alue päättyy entiseen Kiimingin kuntarajaan sekä sivuaa Kalimenojaa, joka laskee mereen Oulun pohjoispuolella. Oulun
keskusta ulkometsän länsiosaan on linnuntietä noin 10 km ja nykyiselle Hiukkavaaran asuinalueelle etäisyys on reilu 3 kilometriä. Ajomatka Oulun keskustasta Sanginjoelle on 14-22 km.
Alueelle pääsee etelästä Sanginjoentieltä, pohjoisesta Korpi-Ylikiimingintieltä (tie nro 833) sekä
lännestä Hiukkavaarasta.
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Kuva 1 Monikäyttömetsän alue korostettu tumman vihreällä värillä

1.3 Hoito- ja käyttösuunnitelman tavoitteet
Hoito- ja käyttösuunnitelman keskeiset tavoitteet:
1. Monitavoitteisuus: suunnitelman tulisi sovittaa yhteen Oulun kaupungin, eri sidosryhmien sekä
kaupunkilaisten mahdollisesti ristiriitaiset tavoitteet ja toiveet
2. Kestävyys: sosiaalinen, taloudellinen, ekologinen ja kulttuurinen kestävyys paranee
Hoito- ja käyttösuunnitelma ohjaa metsien hoidon, virkistyskäytön sekä riistan- ja luonnonhoidon
kuviokohtaista suunnittelua ja käytännön toteutusta.
Suunnitelma laaditaan kymmeneksi vuodeksi ja sen toteutumista seurataan vuosittain. Tällöin
voidaan tutkia tarkemmin, kuinka suunnitelmaa on noudatettu, onko tavoitteisiin päästy ja ovatko
suunnitelman toteutumisen edellytykset vielä voimassa sekä millaisia muutoksia tulisi mahdollisesti tehdä.

1.4 Suunnitelman laadinta
Oulun kaupungin yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut teki 27.4.2018 päätöksen, jonka perusteella
laaditaan Sanginjoen ulkometsän alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma. Käyttösuunnitelman läpivientiä varten perustettiin kaksi erillistä työryhmää.
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Oulun kaupunginvaltuuston 29.1.2018 § 3 päätöksessä Sanginjoen ulkometsän länsiosa jää suojelualueen ulkopuolelle. Tälle metsätalousalueelle laaditaan nyt oma hoito- ja käyttösuunnitelma.
Suunnitelma laaditaan kaupunginvaltuuston tekemän päätöksen linjauksia noudattaen.

1.4.1 Ennakkosuunnittelu
Ennakkosuunnittelun tavoitteena oli hahmottaa Sanginjoen ulkometsän aikaisempi käyttö ja käyttöhistoria, nykytila, alueen monikäyttö, luontoarvot, muut erityispiirteet sekä tulevaisuuden visiot.
Ennakkosuunnittelussa käytettiin hyväksi mm. seuraavia tietolähteitä ja menetelmiä:
● voimassa oleva metsäsuunnitelma (Tapio ForestKIT)
● kuviokartat ja raportit
● Oulun kaupungin metsien hoito- ja käyttösuunnitelma 2011–2020
● Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009–2020
● Sanginjoen elinkeino- ja matkailuselvitys 2010
● muut alueelta laaditut selvitykset
● metsokohdeinventointi 2011
● Oulun Sanginjoen ulkometsäalueen kävijätutkimus 2006
● vanhat metsäsuunnitelmat vuosilta 1898–2009
● yleiskaava
● peruskartat
● ilmakuvat ja satelliittikuvat
● puuston korkeusmallit
● rinnevalovarjostus
● vanhat peruskartat, ilmakuvat ja kuviokartat alueelta
● vanhat ojitus- ja lannoitussuunnitelmat
● aiemmat leimikkosuunnitelmat
● muinaismuistokohteet
● tehdyt aloitteet ja päätökset
● henkilöhaastattelut
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1.4.2 Maastotyöt
Maastotyöt tehtiin vuoden 2018 aikana. Tässä vaiheessa tutkittiin metsien rakennetta ja kehitystä
sekä perehdyttiin suometsien tilanteeseen. Lisäksi kartoitettiin alueella olevan metsätiestön kunto
ja parannustarpeet. Maastotöiden yhteydessä kartoitettiin retkeilyyn liittyviä rakenteita ja kulkuyhteyksiä sekä huomioitiin riistaan ja alueen virkistyskäyttöön liittyviä asioita.

1.4.3 Hoito- ja käyttösuunnitelman laadinta
Hoito- ja käyttösuunnitelma on tehty ennakkosuunnittelun ja alueen nykytilaan perehtymisen
sekä maastotöiden perusteella.
Metsien hoidon osalta hyödynnetään alueelta yli sadan vuoden aikana kerättyä aineistoa, jonka
pohjalta voidaan suunnitella alueen tulevaa käyttöä. Hakkuissa tavoitteena on eri-ikäiset ja –rakenteiset metsät kaupunginvaltuuston päätöksen mukaisesti. Lisäksi tuodaan esiin nykytiedon
mukaiset riskit ja mahdolliset korjaavat toimenpiteet.
Hoito- ja käyttösuunnitelma konkretisoituu metsänhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa.
Metsätiestön perusparannuksesta ja ylläpidosta laaditaan HKS:n perusteella suunnitelma. Ylläpitosuunnitelma sisältää vuotuiset toimenpiteet, joilla alueen tieverkko pysyy käyttökunnossa.
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2. HISTORIA
2.1 Ulkometsän perustaminen
Ruotsin kuningas Kaarle IX perusti Oulun kaupungin vuonna 1605 kruunun lahjoitusmaille. Tuolloin Sanginjoen ulkometsä lahjoitettiin kaupungille masto- ja hirsipuumetsäksi.
Sanginjoen varret säilyivät lähes rakentamattomina 1700-luvun isoonvihaan asti. Perälän talo,
joka oli alueen ainoa asutus, sijaitsi lähellä Sanginsuuta kuitenkin ulkometsän rajauksen lounaispuolella. 1700-luvun loppuun mennessä Sanginjokivarsi oli saanut jo vahvan uudisasutuksen.
Suurin osa asutuksesta sijoittui kuitenkin nykyisen ulkometsän ulkopuolelle. Holtinkosken talo
perustettiin 1750-luvulla ulkometsän välittömään läheisyyteen. Kontiokoski ja Laukkala perustettiin vuonna 1775, Viitajylhä 1780 sekä Koskela ja Pirttikoski 1790.
Ulkometsän etelälaitaa ja Sanginjokea myötäilevä tie rakennettiin kuvernöörin vuonna 1834 antaman päätöksen perusteella. Tie kulki Sanginsuusta Sankilammen taloon ja valmistui vuonna
1842. Sanginjokivarressa mainitaan 1800-luvun puolivälissä olleen 15 taloa. Kiertokoulun pito
aloitettiin alueella vuonna 1859. Kontiokosken kohdalla sijaitseva koulu perustettiin vuonna 1911.

2.2 Metsien käytön historiaa
Ennen 1800-luvun puoltaväliä Sanginjoen alueella ei ollut kovin suurta taloudellista merkitystä
kaupungille. Varhaisimpina aikoina ovat kaupungin metsät olleet eräänlaisina yhteismetsinä. Kaupunkikunnan jäsenet ovat saaneet ottaa niistä tarve- ja polttopuuta tavallisesti maksutta. Kun
metsätuotteet alkoivat saada taloudellista arvoa, alettiin metsiä hoitaa ja käyttää kunnan yhteiseen laskuun. Oulujokivarren metsänjaon yhteydessä 1800-luvun jälkipuolella Oulun pitäjä päätti,
että yhteisistä metsistä saa kotitarvepuun lisäksi hakata 20–40 syltä talon manttaalimäärän mukaisesti.
Jo 1800-luvulla metsävarojen riittävyydestä oltiin huolissaan ja esimerkiksi tervanpoltto kiellettiin
kokonaan Oulujoen pohjoispuolella Sanginjokea myöten. Maistraatin vuonna 1865 laatimassa,
kaupungin taloudellisen tilan parantamiseen tähtäävässä ohjelmassa todettiin, että metsänhoitajan tulee tutkia Sanginjoella olevia kaupungin ulkometsiä ja niiden hyödyntämistä.
Suurina nälkävuosina 1860-luvun loppupuolella ulkometsässä pantiin toimeen hakkuita hätäaputöinä. Metsiä alettiin hyödyntää ensimmäisen kerran suunnitelmallisesti. Työttömyystöinä
tehdyt hakkuut jatkuivat useiden vuosien ajan.
Vuosikymmenten hakkuut johtivat Sanginjoella monin paikoin huonosti uudistuviin aukkoihin.
Vuoden 1898 ensimmäisessä metsänhoitosuunnitelmassa ehdotettiin, että ns. lohkohakkuista
luovutaan, metsät jätetään tukkipuukasvulle järeytymään ja lähitulevaisuuden hakkuut suoritetaan apuharvennuksin.
Hakkuutavan muutoksella ja täydennyskylvöjen avulla aukeat olivat uudistuneet 1900-luvun alkupuolelle tultaessa ja metsistä saatiin edelleen polttopuuta ja sahatavaraa. Puita uitettiin Sanginjokea ja Oulujokea pitkin alajuoksulle. Luvatonta puiden kaatamista ja metsälaiduntamista
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esiintyi, minkä johdosta kaupungin metsäalueilla asuneet torpparit toimittivat metsänvartijan tehtäviä ulkometsässä.
1900-luvun alkuvuosikymmeninä Sanginjoen metsistä ryhdyttiin hakkaamaan puuta nousevan
metsäteollisuuden tarpeisiin. Teollinen puunkäyttö saavutti huippunsa toisen maailmansodan jälkeen. Sota-aikana ja sen jälkeen suoritetut pakkohakkuut johtivat paikoin liikahakkuisiin, jotka
huipentuivat 1943 ja 1947. Puuta korjattiin edelleen myös kaupungin omaan käyttöön. Oulun
kaupungin julkisia rakennuksia kuten osaa kouluista, lämmitettiin 1980-luvulle asti Sanginjoen
ulkometsästä saaduilla koivuhaloilla.
Sanginjoen metsätyyppi-inventointi tehtiin alustavasti vuonna 1898, jolloin laadittiin kaupungin
ensimmäinen metsänhoito- ja käyttösuunnitelma. Seuraavat suunnitelmat on laadittu vuosina
1906,1923,1952,1967,1983,1989,1998 ja 2009.
Sanginjoen metsien hoito on ollut erittäin intensiivistä ja suunnitelmallista. Kangasmaita on avohakattu ja viljelty yleensä männylle. Taimikoita on hoidettu risusavotoilla ja vesakkomyrkytyksin.
Suoalueiden ojitukset on aloitettu viimeistään 1900-luvun alussa. Ojituksia on tehty samoilla turvemaan kuvioilla vähintään kolmeen eri kertaan. Käytännössä kaikkia suoalueita on tuhkalannoitettu, monia alueita useaan kertaan. Lisäksi on tehty urealannoituksia kankailla ja heikkoravinteisilla turvemailla.
Harvennukset on tehty järjestelmällisesti ajan oppien ja lakien sekä säädösten mukaan alaharvennuksena. Voimaperäisen metsänhoidon ansiosta kokonaispuusto ja keskimääräinen hehtaaripuusto on noussut jatkuvasti. Puulajisuhteet ovat kehittyneet havupuiden suosimisen myötä varsin yksipuolisiksi mikä on ollut tavoitteellista aiemmin, kun metsiä on hoidettu tuottonäkökulmasta.
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Kuva 2 Sanginjoen ulkometsän kuviokartta 1920-luvulta
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3. LÄHTÖTILANTEEN KUVAUS JA ARVIOINTI
3.1 Maankäyttö
Sanginjoen monikäyttömetsän kokonaispinta-ala on noin 1444 hehtaaria. Tästä metsätalousmaata on 1390 hehtaaria. Oulun kaupungin omistuksessa oleva Suolampi on pinta-alaltaan 3,8
hehtaaria. Alueella oleva alle 0,5 hehtaarin Kangaslampi on yhteismaata.
Alueesta noin 47 hehtaaria jää pääasiassa teiden ja sähkölinjojen alle. Sanginjoella kulkee seitsemän eri metsäautotietä. Aluetta halkoo kolme suurjännitelinjaa, joiden leveydet vaihtelevat 50–
80 metriin. Lisäksi alueella kulkee pienempiä sähkölinjoja, jotka liittyvät asutuksen sähköverkkoon.
Oulun kaupungin omistamia maanviljelyksessä olevia peltoja on 3,1 hehtaaria. Pellot on vuokrattu
ja ne sijaitsevat Loppulan metsänvartijatalon läheisyydessä. Lisäksi ulkometsän alueella on yksityisessä omistuksessa olevaa, viljeltyä peltomaata noin 28 hehtaaria.

3.2 Maa-ala pääryhmittäin
Sanginjoen monikäyttömetsän kokonaispinta-ala on noin 1444 hehtaaria. Metsämaaksi luettavaa
aluetta on 1362 hehtaaria. Tämän lisäksi kitu- ja joutomaita on yhteensä 28 ha. Kangasmaita on
848 hehtaaria ja soita 542 ha, yhteensä 1390 hehtaaria.

Kuva 3 Pinta-alojen jakautuminen pääryhmittäin
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Vuonna 1906 laaditun hoito- ja käyttöohjelman mukaan heikkokasvuisten ja puuttomien alueiden
osuus oli 46 %. Vuoden 1922 metsäsuunnitelman mukaan koko ulkometsän alueella kehnokasvuista ja metsää tuottamatonta aluetta oli noin 40 % pinta-alasta. Nykyään metsämaan osuus on
98 % pinta-alasta ja heikkokasvuisia alueita on erittäin vähän (2 %).

Kuva 4 Metsämaiden tuottokyky vuonna 1922

Kitu- ja joutomaiden nykyinen pieni osuus (2 %) johtuu pääasiassa tehokkaasta metsänhoidosta.
Suurimmaksi osaksi Pohjois-pohjanmaan vähäpuustoiset alueet ovat rämeitä ja nevoja. Sanginjoen alueella turvemaiden ojitukset on aloitettu viimeistään 1920-luvulla. Lisäksi ojitusalueilla on
tehty terveyslannoituksia. Puustoa on hoidettu risusavotoilla ja harvennuksilla.

3.3 Kasvupaikat
Pääosa Sanginjoen monikäyttömetsän alueesta on ravinteisuudeltaan kuivahkoja (467 ha) sekä
tuoreita kankaita (356 ha) tai niitä vastaavia soita (yhteensä 417 ha). Pääpuulaji on mänty (Pinus
Sylvestris).
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0,28%

0,02%
3,62%

1,57%

Kasvupaikkatyypit
0,48%

Lehto, letto ja lehtomainen suo
ja ruohoturvekangas
Lehtomainen kangas, vastaava
suo ja ruohoturvekangas

7,39%

36,23%

Tuore kangas, vastaava suo ja
mustikkaturvekangas
Kuivahko kangas, vastaava suo
ja puolukkaturvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja
varputurvekangas

50,42%

Kitumaa
Joutomaa
Muu maa

Kuva 5 Monikäyttömetsän kasvupaikkatyypit

Kuviolla 589 (0,26 ha) on kostea lehtolaikku, jonka puusto on etupäässä vanhaa kuusikkoa.
Lehtomaisia kankaita tai niitä ravinteisuudeltaan vastaavia soita on 7 hehtaaria, laikuittain eri puolilla aluetta. Reilu kolmannes (2,4 ha) näistä alueista on korpia.
Karuja, kuivia kankaita on Ulko-Sangissa, Laukkalankallioilla ja Muuraiskankaan-Niileskankaan kivisimmillä osilla. Heikkoravinteisia, rahkaisia soita on reilu 100 hehtaaria.
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Kangasmaat,
ha

Suot,
ha

Yhteensä,
ha

Metsämaan kasvupaikat
Lehto, letto ja lehtomainen suo ja
ruohoturvekangas
Lehtomainen
kangas, vastaava suo ja

0,3

ruohoturvekangas
Tuore kangas, vastaava suo ja
mustikkaturvekangas
Kuivahko kangas, vastaava suo ja
puolukkaturvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja
varputurvekangas
Karukkokangas, vastaava suo ja

0,3

3,9

3,0

7,0

356,3

162,0

518,3

467,3

254,8

722,1

9,4

96,8

106,1
0,0

jäkäläturvekangas
Metsämaa
yhteensä

837,2

516,6

1 353,7

Kalliomaa ja hietikko

0,0

0,0

0,0

Lakimetsä ja tunturi

0,0

0,0

0,0

Kitumaa

0,0

22,6

22,6

Joutomaa

0,0

4,0

4,0

837,2

543,2

1 380,3

Kitu- ja joutomaan kasvupaikat

Metsätalousmaa yhteensä

Taulukko 1 Kasvupaikat Sanginjoen monikäyttömetsän metsämailla

Metsämaan kasvupaikat
0,29%
0,02%
8,68%
26,40%

Lehto
Lehtomainen kangas

29,34%

Tuore kangas
Kuivahko kangas
Kuiva kangas

34,58%

Rämeet
Korvet

0,70%

Kuva 6 Monikäyttömetsän metsämaan kasvupaikkatyypit
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3.3.1 Kuivahkot kankaat
Sanginjoella kangasmaiden kasvupaikoista vallitsevia ovat kuivahkot kankaat, joilla Pohjois-Pohjanmaalla esiintyy variksenmarja-puolukkatyyppi (Empetrum-Vaccinium, EVT). Kuivahkojen kankaiden osuus kangasmaiden pinta-alasta on 56 % eli 467 hehtaaria.
Kuivahkojen kankaiden puusto on melko hyvin kasvavaa mäntyä, jossa esiintyy sekapuuna koivua
ja kuusta. Sanginjoen kuivahkojen kankaiden puustosta noin 95 % on mäntyä. Kuusi nousee joskus kuivahkojen kankaiden pääpuulajiksi ja vaikuttaa silloin voimakkaasti pintakasvillisuuteen.
Sanginjoen kuivahkoilla kankailla koivu kasvaa kauttaaltaan sekapuuna ja alikasvoksena kuusta.
Metsien tulevassa käsittelyssä tulee ottaa huomioon, ettei kuusta tule päästää pääpuulajiksi EVT
metsätyypin metsissä. Sekapuuna ja alikasvoksena sitä kannattaa kasvattaa monimuotoisuutta
lisäävänä sekä riistaa suosivana tekijänä. Alikasvoskuusikon turhaa raivaamista tulee siis välttää,
mutta toisaalta pitää huolehtia siitä, ettei kuusi pääse valtaantumaan pääpuulajiksi.
Kenttäkerroksessa on runsaasti varpukasvillisuutta. Näkyvin varpulaji on tuoreisiin kankaisiin verrattuna pienikokoinen ja –lehtinen puolukka (Vaccinium vitis-idaea) sekä variksenmarja (Empetrum nigrum). Jonkin verran vähäisempänä kasvaa kanervaa (Calluna Vulgaris) ja mustikkaa (Vaccinium myrtillus), jonka yhtenäinen varvusto on matalakasvuista ja lehdet pieniä. Ruohoja ja heiniä
esiintyy harvakseltaan. Heinistä tavallisimpia ovat metsälauha (Deschampsia flexuosa) sekä harvahkoina ryhminä tai pieninä mättäinä esiintyvät hieta- ja metsäkastikka (Calamagrostis epigejos,
C. arundinacea)

Ylitiheiden metsien harventaminen Sanginjoella edesauttaa varvuston kehittymistä ja elinvoimaisuutta ja siten edesauttaa mm. virkistyskäyttöön liittyvää marjastusta.
Sammalisto peittää normaalisti 60–90 % EVT-kankaiden maanpinnasta. Valtalaji on seinäsammal
(Pleurozium schreberi), jonka ohella tavataan metsäkerrossammalta (Hylocomium splendens), kynsisammalia (Dicranum) ja kangaskarhunsammalta (Polytrichum juniperinum). Jäkäliä esiintyy vaihtelevasti. Päälajeina ovat yleensä sammalen seassa laikkuina kasvavat poronjäkälä (Cladonia rangiferina), sekä hirvenjäkälät (Cetraria), torvijäkälät (Cladonia) ja pilkkunahkajäkälä (Peltigera aphthosa).

3.3.2 Tuoreet kankaat
Tuoreita kankaita on kangasmaista 43 % eli 356 hehtaaria. Vallitsevana metsätyyppinä on puolukka-mustikka – tyyppi (Vaccinium-Myrtillus, VMT).
Tuoreen kankaan pääpuulajina on luontaisesti joko mänty tai kuusi. VMT-tyyppi soveltuu kuitenkin paremmin männyn kasvattamiseen. Rehevämmän pään MT-kankaat (mustikkatyyppi) soveltuvat kuusen kasvatukseen VMT-kankaita paremmin.
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Kuva 7 Tuoreiden kankaiden puusto

Yllä oleva pylväsdiagrammi havainnollistaa Sanginjoen tuoreiden kankaiden nykypuustoa. Erirakenteisen metsänkasvatuksen yhteydessä voi ongelmaksi muodostua karumman pään tuoreiden
kankaiden kuusettuminen. Nämä alueet ovat tällä hetkellä mäntyvaltaisia. Puuston hoidon ja hakkuiden yhteydessä tulee kiinnittää huomiota tähän asiaan. Heikkokasvuisen kuusikon ainoa kunnolla toimiva uudistamismenetelmä on käytännössä avohakkuu ja metsänviljely männylle.
Tuoreen kankaan varvusto on rehevää, yhtäjaksoista ja mättäistä. Päälajeina ovat mustikka ja puolukka, joiden ohella esiintyy kanervaa (Calluna Vulgaris), variksenmarjaa (Empetrum nigrum), vanamoa (Linnaea borealis), suopursua (Rhododendron tomentosum) sekä juolukkaa (Vaccinium uliginosum). Heiniä ja ruohoja on vähän. Runsaimmin esiintyy metsälauhaa.
Sammalisto on yhtäjaksoista ja rehevää, ei kuitenkaan patjamaisen tiivistä. Seinäsammal ja metsäkerrossammal esiintyvät tasaveroisina päälajeina. Niiden ohella tavataan korpikarhunsammalta
sekä korpi- ja rämerahkasammalta. Jäkäliä tavataan pieninä laikkuina.

3.4 Suometsät
Sanginjoen monikäyttömetsän suomaiden pinta-ala on yhteensä 543,25 ha. Suopinta-alasta reilu
viidennes (21,2 %) on korpia. Puustoisia, metsämaaksi luokiteltavia rämeitä on lähes ¾ (73,6 %).
Vähäpuustoisia kitumaan rämeitä on 24 hehtaaria (4,4 %). Yksi kuvio (nro 236) on lettoa. Tämän
metsälain 10 § perusteella suojellun joutomaan pinta-ala on 4 ha. Kyseinen lettokuvio sijaitsee
suolammen ympärillä.
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Kuva 8 Soiden jakautuminen alaryhmittäin

Lähes koko ulkometsän suoala on ojitettu. Useilla alueilla on ehditty tehdä ojituksia useaan kertaan. Pääosa kuvioista on myös lannoitettu tuhkalannoituksella. Suurin osa puustoisista soista
määritetään nykytilassa muuttumiksi tai turvekankaiksi.
Metsäojitetut suot on perinteisesti jaettu kolmeen kuivatusvaiheeseen: ojikko-, muuttuma- ja turvekangasvaihe.

3.4.1 Suotyypit
Oheisessa taulukossa on esitetty soiden jakautuminen vuoden 1952 metsäsuunnitelman perusteella sekä nykyinen tilanne. Rämeiden pinta-alan pienentyminen johtuu ohut turpeisten soiden
ja niiden reuna-alueiden siirtymisestä kangasmaiden luokkaan.

ALARYHMÄ
Korvet
Rämeet
Nevat
YHTEENSÄ

Pinta-ala Nyk. pinta- Erotus
(ha)
1952 (ha)
ala (ha)
106,20
117,85
-11,65
466,47
421,41
45,06
11,27
3,99
7,28
583,94
543,25
40,69

Taulukko 2 Soiden jakaantuminen 1952/nykytilanne
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3.4.2 Rämeet
Vuonna 1952 rämeistä reilu puolet oli luokiteltu ohutturpeisiksi kangasrämeiksi (270 ha). Nimenomaan kangasrämeistä on tapahtunut siirtymää kangasmaihin. Kangasrämeet (Kgr) ovat karujen
metsämaiden soistumia, joiden turvekerros on ohut. Turve on kohtalaisesti maatunutta puurahkaturvetta, jossa voi olla kivennäismaasekoitusta, johtuen ohuesta turvekerroksesta. Kangasrämeiden puusto on alun perin mäntyvaltaista mutta koivua ja kuusta esiintyy sekapuuna runsaasti.
Kangasrämeet ovat melko yleisiä soita. Kangasrämeet luokitellaan valtaosin puolukkaturvekankaiksi tai muuttumiksi.
Rahkarämeitä (23 ha) oli suurin piirtein nykyisten kitumaiden verran. Noin kolmanneksella rämeistä (160 ha) tarkempi suotyyppi ei ole tiedossa, mutta ovat kuitenkin valtaosin paksuturpeisia
ja ravinteisuudeltaan karuhkoja soita kuten isovarpurämeitä (IR), joita tehdyt lannoitukset ovat
rehevöittäneet.

3.4.3 Korvet
Korvista yli puolet (55 ha) oli luokiteltu vuonna 1952 kangaskorviksi (KgK). Kangaskorvet ovat
tuoreiden kankaiden soistumia, joissa turvekerros on ohut. Tästä johtuen puusto on luonnontilaisenakin melko kookasta ja suopuustoksi kohtuullisen hyväkasvuista. Kuusi on yleensä valtapuuna
mutta koivua esiintyy paikoin runsaastikin. Karuimmissa kangaskorvissa on myös mäntyä. Turve
on usein vain kohtalaisesti maatunutta; puujäännöksen osuus on suuri. Kangaskorvet luokitellaan
nykyisin pääsoin mustikkaturvekankaiksi.

3.4.4 Turvekankaat
Sanginjoen monikäyttömetsän suoalueista on turvekankaita noin puolet (50 %) metsämaaksi luokitelluista suomaista. Turvekankaiden suhteellisen korkea osuus johtuu lannoitusten ja ojitusten
tehokkuudesta sekä niiden varhaisesta aloittamisesta. Ensimmäisistä ojituksista on jo liki sata
vuotta aikaa. Turvekankaiden osuus tulee entisestään kasvamaan, kun muuttumista tapahtuu siirtymää turvekankaisiin.
Turvekankaan ja muuttumavaiheen raja on yleensä kuvattu varsin epämääräisesti. Yleisesti käytetyn määritelmän mukaan turvekangasvaiheessa kasvillisuus on saavuttanut suhteellisen pysyvän,
suokasvillisuudesta selvästi poikkeavan ja kangasmetsäkasvillisuutta muistuttavan koostumuksen.
Puusto on kasvultaan rinnastettavissa vastaavan kankaan kasvupaikan puustoon. Eräänä määritelmänä on käytetty suosammalien alle 25 % peittävyyttä pohjakerroksen tasapinnoilla.
Osa ulkometsän muuttumista on turvekankaiden rajapinnassa. On lähinnä määrittelykysymys
kumpaan luokkaan, jo varsin pitkälle edenneen pintakasvillisuuden sukkession perusteella, yksittäinen suokuvio luokitellaan.
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Kuva 9 Turvekankaiden jakautuminen

Ruohoturvekankaat
Reheviä ruohoturvekankaita on 2,4 hehtaaria eli niiden merkitys on vähäinen. Keskimääräinen
hehtaaripuusto on 223 m³/ha. Puustosta ¾ on koivua ja loput pääasiassa kuusta. Mäntyä esiintyy
sekapuuna.
Ruohoturvekankaat soveltuvat oikein hyvin eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen, koska varsinkin kuusta esiintyy runsaasti alikasvoksena.
Mustikkaturvekankaat
Mustikkaturvekankaiksi luokiteltuja alueita on yhteensä 121 ha. Niiden keskimääräinen puusto on
140 m³/ha. Puustosta 62 % on mäntyä, 21 % kuusta ja 16 % koivua. Muita lehtipuita, lähinnä
haapaa, esiintyy vähäisessä määrin sekapuuna.
Mustikkaturvekangas soveltuu kaikkien yleisimpien puulajien kasvatukseen. Mustikkaturvekankailla kannattaa huolehtia vesitalouden tilasta ja tarvittaessa tehdä kunnostusojitus.
Puolukkaturvekankaat
Puolukkaturvekankaita on yhteensä 113 ha. Keskimääräinen puusto on 111 m³/ha. Puustosta 83 %
on mäntyä, 4,5 % kuusta ja loput (12,5 %) hieskoivua.
Puolukkaturvekankaat soveltuvat parhaiten männyn kasvatukseen. Sekapuuna esiintyy koivua ja
kuusta. Käsittelyiden yhteydessä suositaan sekapuustoa.
Puolukkaturvekankaiden puusto on usein luontaisesti eri-ikäistä ja kokoista. Usein paras puusto
kasvaa ojien varsilla, sarkojen keskiosien ollessa puustollisesti heikompia. Kunnostusojitus tehdään tarvittaessa.
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Varputurvekankaat
Varputurvekankaita on noin 40 hehtaaria. Keskimääräinen puusto on 93 m³/ha.
Puustosta 96 % on mäntyä. Sekapuuna esiintyy jonkin verran koivua ja vähäisessä määrin kitukasvuista kuusta.
Osa varputurvekankaista soveltuu parhaiten ennallistettavaksi, johtuen puuston heikosta kasvusta. Huonokasvuisimpia kohteita ei kannata kunnostusojittaa.

3.4.5 Muuttumat
Suometsistä muuttumiksi luokiteltuja alueita on yhteensä 229 hehtaaria. Kaikki muuttumat ovat
metsämaata, jolloin keskimääräinen kasvu ylittää 1 m³/ha. Muuttumien keskipuusto on 110
m³/ha. Pääosa puusta on mäntyä (79 %). Yli 90 % muuttumista on nuoria ja varttuneita kasvatusmetsiä.
Muuttumat ovat ojitusalueita, joiden kasvu on selkeästi elpynyt tai avosoilla metsittyminen on
jokseenkin täydellistä. Alkuperäinen suokasvillisuus on jo vähentynyt, mutta se on kuitenkin edelleen vallitsevana. Sanginjoen muuttumilla ei ole metsälain 10 § tarkoittamia kohteita.

3.4.6 Ojikot
Ojikoiksi luokiteltuja alueita on yhteensä 29 hehtaaria ja valtaosa niistä on kitumaata (85 %). Ojikkojen keskimääräinen puusto on 25 m³/ha. Ojikkojen puustosta vajaa 60 % on mäntyä, 40 % koivua ja vähäisessä määrin esiintyy kuusta.
Kitumaan ojikot ovat ensisijaisesti ennallistettavia ojitusalueita. Ne eivät ole luonnontilaisia soita,
mutta suokasvillisuus ei ole kuitenkaan kovin paljon muuttunut. Puusto on yleensä keskittynyt
ojien varsiin.
Sanginjoen ojiikoilla ei ole metsälain 10 § tarkoittamia kohteita.

3.4.7 Metsäojituksen vaikutukset
Metsäojitus käynnistää prosessin, jossa suosammalien vallitsema kasvupaikka lähtee kehittymään
kohti turvemaan metsäekosysteemiä. Suokasvillisuus korvautuu suurelta osaltaan kivennäismaiden kasvillisuudella. Pohja- ja kenttäkerroksen kasvillisuuden muutokseen vaikuttaa kuivatussukkession lisäksi puuston latvuston sulkeutumisen myötä lisääntyvä varjostus. Ojitus muuttaa mikrobiologisia prosesseja ja maaperäeläimistön elinmahdollisuuksia turvemaassa.
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Pohjavedenpinnan tason lasku lisää hapellista hajotustoimintaa pintaturvekerroksessa ja
suoekosysteemin tuotos siirtyy suokasvillisuudesta puustoon. Puuston kasvatuksessa tukeudutaan alkuvaiheessa luonnontilaisen suon puustoon, joka on eri-ikäistä ja –kokoista.
Sanginjoen ulkometsän ojitukset aloitettiin viimeistään 1920-luvulla. Niiden ansiosta kasvullisen
metsämaan pinta-ala lisääntyi voimakkaasti. Käytännössä kaikilla turvemaan ojitusalueilla on
tehty lisäksi lannoituksia, jotka ovat osaltaan kiihdyttäneet puuston kasvua ja suoekosysteemin
muutoksia. Voidaan todeta, että Sanginjoen suoalueiden sukkessio on edennyt pääosin erittäin
pitkälle.
Suometsät ovat runsaspuustoisia keskipuuston ollessa noin 110 m³/ha. Parhaiden puustojen ollessa reilusti yli 200 m³/ha.

3.4.8 Lannoitusten vaikutukset puustoon ja maaperään
Sanginjoen suoalueita on lannoitettu tuhkalannoitteilla ainakin 1950-luvulta alkaen. Lannoituksen
vaikutukset näkyvät yhä selkeästi turvemaan kuvioilla.
Tuhkalannoitus on ns. terveyslannoitus, jolla pyritään nykykäsityksen mukaan puuston häiriöttömän kehityksen turvaamiseen. Vähätyppisillä (N) soilla ei tuhkalannoitus merkittävästi edistä
puuston kasvua. Terveyslannoituksella korjataan maaperän ravinne-epätasapainoa ja sitä kautta
edistetään puuston kasvua. Puutuhka itsessään ei lisää puuston kasvua, vaan lannoitettavan kohteen maaperässä tulee olla riittävästi typpeä, jotta kasvulle olisi riittävät edellytykset. Sanginjoella
lannoitukset ovat vaikuttaneet eniten puuston kasvuun paksuturpeisilla soilla.
Tuhkan vaikutus alkaa näkyä puustossa jo ensimmäisen kasvukauden aikana neulasmassan lisääntymisenä. Kalin vaikutukset näkyvät 20–25 vuotta ja fosforin 30–40 vuotta. Muutamissa suometsiköissä vaikutukset ovat ylittäneet yli 50 vuotta.
Tuhka nostaa turpeiden pH:ta 1-3 yksikköä, jolloin typpeä vapautuu ja hajotustoiminta vilkastuu.
Tuhkalannoitus edistää luontaista taimettumista sekä lehtipuiden ja pajujen määrää mäntymetsiköissä. Pinta-kasvillisuus rehevöityy, typen suosijat kasvavat lisäten täten alueen monimuotoisuutta.
Seuraavassa kartassa on kuvattu 1980-luvulla Sanginjoella tehtyjä lannoituksia. Urealannoitusta
on tehty erityisesti kangasmaille sekä karuille typpiköyhille soille kasvatuslannoituksena. Urean
sisältämä typpi parantaa puun kasvua. Osalla turvemaan kuvioita on tehty sekä tuhkalannoitusta
terveyslannoituksena, että urealannoitusta kasvatuslannoituksena. Suometsiä on lannoitettu
useita kertoja samoilla kuvioilla.
Ei ole tiedossa onko käytetty tuhka turvetuhkaa vai puutuhkaa. Mahdollisesti molempia on käytetty.
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Kuva 10 Toteutetut lannoitukset ulkometsän alueella 1984-1986
vihreä väri = tuhkalannoitus, punainen väri = urealannoitus
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3.4.9 Tuhkalannoituksen ympäristövaikutukset
Tutkimusten mukaan marjojen ja sienten ravinnepitoisuudet kasvavat (P, K, Ca, B). Raskasmetallipitoisuuksissa ei ole havaittu selvää muutosta, usein pitoisuudet (Cd, Ci, Ni) kuitenkin laskevat
pitkällä aikavälillä.
Boori ja kalium huuhtoutuvat helposti mistä on seurauksena ravinnemenetys. Fosfori sitoutuu
hyvin tuhkan Fe- ja Al-yhdisteiden kanssa. Raskasmetallit liukenevat erittäin hitaasti.

3.5 Puulajit
3.5.1 Tilanne vuonna 1906
Vuonna 1906 laaditun hoito- ja käyttöohjelman mukaan Sanginjoella on ollut edustettuna kaikki
tavallisimmat puulajit. Mänty on ollut yleisin puulaji myös tuolloin, kasvaen pääasiassa kankailla
ja rämeiden reunoilla. Kuusta on esiintynyt pääasiassa korvissa ja alavilla mailla. Lehtipuustoa on
ollut vähemmässä määrin sekapuustona ja haapaa mainitaan erityisesti kasvavan lohkohakkuualueiden reunoilla, joilla ennen on kasvanut havumetsää. Metsän mainitaan olevan yleensä tervettä laatua ja vartevaa.
Metsän mainitaan olleen eri-ikäistä ja ainoastaan poikkeustilassa yhtäjaksoisina metsikköinä. Eriikäisen puuston todetaan kasvavan enimmäkseen aivan sekaisin, pienissä ryhmissä.

3.5.2 Nykytilanne
Mänty (Pinus sylvestris) on edelleen yleisin puulaji Sanginjoen alueella. Kuusta (Picea Abies) esiintyy korvissa ja tuoreilla kankailla pääpuulajina sekä sekapuuna ja alikasvoksena lähes kaikilla kangasmailla. Hieskoivua (Betula Pubescens) on erityisesti turvemailla sekä sekapuustona käytännössä kaikilla kangasmailla. Rauduskoivua (Betula pendula) esiintyy kangasmailla sekapuuna sekä
yhdellä kuviolla pääpuulajina, vanhalle pellolle istutettuna.
Valtapuulajien lisäksi esiintyy runsaasti haapaa (Populus Tremula), pihlajaa (Sorbus aucuparia),
harmaaleppää (Alnus incana) sekä raitaa (Salix Caprea).
Pensaista esiintyy ainakin kataja (Juniperus communis), kiiltopaju (Salix phylicifolia), virpapaju (Salix aurita) sekä vaivaiskoivu (Betula nana).
Vierasperäisinä puulajeina esiintyy istutettuna yhdellä kuviolla douglaskuusta (Pseudotsuga menziesii) sekä useammalla kuviolla lehtikuusta (Larix sibirica). Kontiokoskella esiintyy kontortamäntyä (Pinus contorta).
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3.6 Ikäluokkajakauma
Puuston keski-ikä metsä- ja kitumailla on 74 vuotta. Puuston ikääntyessä vanhempien ikäluokkien
osuus tulee kasvamaan ja puuston keski-ikä nousee. Metsien erirakenteisuuden kasvaessa kaikilla
kuvioilla tulee aikanaan esiintymään iältään vanhaa ja järeää puustoa. Tällöin kuvioilla on kaikenikäistä puustoa eikä varsinaisia ikäluokkia enää esiinny.

Kuva 11 Ikäluokkien jakautuminen Sanginjoen monikäytttömetsän alueella

Metsien eri-ikäistyessä tulevaisuudessa ei varsinaisia ikäluokkia voida enää määritellä. Metsiköissä
on kaiken ikäistä ja kokoista puustoa. Alla olevassa taulukossa on kuvattu nykyinen ikäluokkien
jakaantuminen.
Puuston keski-ikä kuvaa kasvatettavan puuston keski-ikää. Vallitsevaa puustoa nuorempaa
alikasvosta ei ole huomioitu ikäluokissa tai puuston keski-iässä. Puuston riukuuntuneisuudesta eli
ylitiheydestä johtuen 20-80 vuotiaat metsiköt ovat runkokooltaan pieniä.
Virkistyskäytön ja lähimaiseman kannalta edustavimpia alueita ovat yli 80-vuotta vanhat metsiköt,
jotka
ovat
harvennushakkuista
johtuen
päässeet
järeytymään.
Vanhojen
metsäsuunnitelmatietojen perusteella vanhimman ikäluokan metsiköitä on käsitelty lukuisilla,
usein toistuvilla harvennushakkuilla. Nyt nämä alueet ovat retkeilyn ja muun virkistyskäytön sekä
maiseman kannalta edustavimpia kohteita.
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Pinta-ala
Ikäluokat

ha

%

A0 - Aukea

%

1-20

60

4,3 %

21-40

121

8,8 %

41-60

338

24,5 %

61-80

363

26,3 %

81-100

209

15,1 %

101-120

128

9,3 %

121-140

41

3,0 %

121

8,8 %

141E1 - Eri-ikäisrakenteinen
metsikkö
Yhteensä:

%
1 381

100,0 %

Taulukko 3 Ikäluokkien pinta-alat

3.7 Metsävarat
3.7.1 Tilanne vuonna 1901–1952
Sanginjoen metsät mitattiin vuonna 1901. Mittaus tehtiin männyn ja kuusen tukkirungoille. Mittaus suoritettiin 20 jalan korkeudelta (noin 6 metriä) ja puusto jaettiin läpimittaluokkiin 6-15 tuuman paksuudelta. Mittauksen perusteella ulkometsässä oli tuolloin reilu 200 000 havupuun tukkirunkoa, mikä tarkoittaa keskimäärin 130–150 runkoa metsämaan hehtaarilla. Pääosa rungoista
oli rinnankorkeusläpimitaltaan 20–25 senttimetriä. Arviolta reilut puolet tukkirungoista kasvoi nykyisen monikäyttömetsän alueella eli yli 110 000 tukkirunkoa / 37 000 m³, josta varsinaista nykykriteerit täyttävää tukkipuuta oli arviolta vajaa 30 000 m³.
Vuonna 1906 ainoastaan sahapuulla oli käytännössä taloudellista arvoa. Muun puuston tarkka
mittaaminen ei liene ollut tarpeellista. Tuon aikaisesta kokonaispuustosta ei voida esittää uskottavaa arviota.
Vuonna 1922 monikäyttömetsän alueella kasvava kokonaispuuston määrä oli arviolta 65 000 m³,
hehtaaripuuston ollessa metsämaalla noin 75 m³/ha. Kehnokasvuisilla mailla oli puuta keskimäärin vähän yli 10 m³/ha.
Vuoteen 1952 mennessä kokonaispuusto oli kasvanut monikäyttömetsän alueella arviolta reiluun
90 000 m³ hehtaaripuuston pysyessä noin 75 m³/ha. Puuston kokonaismäärän lisäystä selittänee
eniten soiden ojittaminen.
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3.7.2 Nykytilanne
Tällä hetkellä kokonaispuuston määrä monikäyttömetsän alueella on 190 000 m³, josta tukkipuuta
reilut 40 000 m³. Hehtaaripuusto on keskimäärin 142 m³/ha. Puuston bruttoarvo on noin 7,7 milj.
€ ja kantoraha arvo noin 4,8 milj. €.
Yhteenvetona puuston määristä voidaan todeta seuraavaa:
1. Puuston kokonaismäärä on kasvanut merkittävästi erityisesti ojitusten ja lannoitusten sekä vajaatuottoisten alueiden uudistamisen vaikutuksesta
2. Keskimääräisen hehtaaripuuston (m³/ha) määrä on noussut yli 40 % metsämaalla.

Kuva 12 Sanginjoen monikäyttömetsän kokonaispuusto 1922-2018

Tukkipuuston kokonaismäärä on arviolta vain neljänneksen korkeampi kuin sata vuotta sitten, kun
samalla puuston kokonaismäärä on yli kaksin- jopa kolminkertaistunut. Tämä johtuu nuorten
metsien suhteellisen korkeasta määrästä. Puuston järeytyminen on merkittävästi hidastunut,
koska hoitohakkuita ei ole pystytty tekemään. Puuston harventaminen johtaa keskimääräisen
hehtaaripuuston laskuun lyhyellä aikavälillä, mutta puuston järeytymisen myötä tulee puuston
kokonaismäärä lähenemään nykytilaa ja ohittamaan sen runkojen keskikoon kasvaessa.
Tukkipuusto on tällä hetkellä keskittynyt yksittäisille kuvioille. On tärkeää suorittaa kasvatusmetsien hakkuut mahdollisimman pian, jotta puusto saadaan jälleen järeytymään. Maisemallisesti ja
virkistyskäytön kannalta kaikkien parhaita metsäkuvioita Sanginjoella ovat tällä hetkellä nimenomaan järeäpuustoiset metsäalueet.
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Adolf Bergman on todennut Sanginjoen ulkometsästä vuonna 1898 seuraavaa:
”Vuosittain puhdistetaan säännöllisesti määrätyt alat metsässä, kunnes koko ulkopalsta on läpikäyty, jolloin taas aletaan alusta, koettaen aina samalla edistää nousevaa metsää ja taimistoa niin
paljon kuin suinkin, harventamalla liian tiheitä metsiköitä.”

Puustotietojen yhteenveto vuonna 2018
Suunnitelman kokonaispuusto vuonna 2018 on 197948 m³, eli keskimäärin 142 m³/ha metsätalousmaalla.
Tukkipuuta yhteensä:

43364 m³, eli 22 % kokonaispuustosta.

Kuitupuuta yhteensä:

144718 m³, eli 73 % kokonaispuustosta.

Muuta runkopuuta yhteensä: 9866 m³, eli 5 % tilan kokonaispuustosta.

Pinta-ala,
ha
Metsämaa yhteensä

Ainespuusto puulajeittain, m³
mänty

kuusi

muut
havupuut

koivu

muut
lehtipuut

Puusto
yhteensä,
m³

Puusto
m³/ha

1363,3

Tukkipuuta

32148

10961

217

34

2

43362

32

Kuitupuuta

120956

10683

12460

477

75

144650

106

70

3

Kitumaa
Joutomaa

22,6

61

9

4,0

0

Muu metsätalousmaa
Metsätalousmaa
yhteensä:

1389,9

153164

21644

12686

511

77

Yllä oleva taulukko sisältää ainespuuston, eli tukki- ja kuitupuun
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188083

135

31

3.8 Vesistöt
Sanginjoen monikäyttömetsän rajalla virtaa Sanginjoki sekä alueen sisällä sijaitsevat Kangaslampi
ja Suolampi. Monikäyttömetsän alue kuuluu suurimmaksi Sanginjoen suualueen valuma-alueeseen (59.141) sekä pohjoisosista Kalimeenjoen valuma-alueeseen (84.114).
Sanginjoki laskee vetensä Oulujokeen Sanginsuun kohdalla. Kalimeejoki laskee Haukiputaalla mereen kellon Kraaselin kohdalla. Molempien jokien vesi on humuspitoista ja sen seurauksena ruskeaa. Suurimpana ongelmana ovat ajoittain korkeiden a-klorofyllipitoisuuksien vuoksi kasvavat
leväbiomassat sekä kalaston ja rapujen osalta kriittisen alhaiseksi laskeva veden happamuustaso.
Läheisellä, suojelualueeseen kuuluvalla Isollakankaalla on I luokan pohjavesialue, joka on tärkeä
veden hankinnan kannalta.

3.8.1 Sanginjoki
Sanginjoki kuuluu Oulujoen vesistöalueeseen ja on sen alin sivujoki. Pääuoman kokonaispituus
on noin 66 Km. Ulkometsän kohdalla Sanginjoki virtaa noin 11,5 km matkalla mikä on 17,4 % koko
joen pituudesta. Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 399 km². Monikäyttömetsän alue kattaa
koko valuma-alueen pinta-alasta 2,8 %. Sanginjoen suualueen valuma-alueen (59.141) pinta-ala
on yhteensä 51,63 km², josta monikäyttömetsän alue kattaa noin 1100 ha eli 21,3 %.
Seurantojen perusteella kalastossa esiintyvät ainakin taimen, ahven, hauki, särki, salakka, kiiski,
seipi, lahna, kivennuoliainen, kivisimppu, mutu ja made. Nahkiaisista on kalastajilta saatu jonkin
verran havaintoja. Joessa esiintyy rapua sekä istutettuna kirjolohta, lohta ja puronieriää. Istutusten
seurauksena etenkin joen alaosalla on esiintynyt lohen ja meritaimenen poikasia. Luontainen kalasto on taantunut mikä voi olla yhteydessä vedenlaadun muutoksiin. Kalaston tila on kuitenkin
keskimääräistä parempi kuin vastaavilla Pohjanmaan joilla.
Sanginjoen pääuoman mittauksissa pH vaihteli välillä 4,1-7,0 ja sivupuroilla sekä –ojilla välillä 3,26,7. Korkeinta happaman kuormituksen vaikutus näyttää olleen Sanginjoen kylän läheisyydessä
eli ulkometsästä yläjuoksulle päin. Sanginjoen ja Holtinkylän välisellä alueella on havaittu pohjaturpeiden kohonneita rikkipitoisuuksia. Korkeimmat pitoisuudet ovat mustaliuskealueiden läheisyydessä.
Tehtyjen tutkimusten perusteella Sanginjoen happamuus on todennäköisimmin peräisin valumaalueelta tulevasta orgaanisesta huuhtoumasta. Tämä huuhtouma on voimakkaimmillaan suurten
virtaamien aikana. Sulfidien hapettumisesta johtuvaa happamoitumista ei ole havaittu. Tulokset
eivät kuitenkaan sulje pois valuma-alueella olevia mustaliuske-esiintymien happamoittavaa vaikutusta tulevaisuudessa. (Tertsunen ym. Happamuuden aiheuttamat vesistöhaitat ja niiden torjuntakeinot Sanginjoella 2012)
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3.8.2 Kalimeenjoki
Kalimeenjoen kokonaispituus on noin 35 km. Valuma-alueen kokonaispinta-ala on 224 km². Monikäyttömetsästä noin 340 hehtaaria sijaitsee Kalimeenjoen valuma-alueella, mikä on noin 1,5 %
valuma-alueen kokonaispinta-alasta.
Kalimeenjoen kalastollinen tilanne on huono. Kalastossa esiintyy ainakin haukea, ahventa ja särkeä sekä lähellä merta kivisimppua. Kotitarvekalastusta esiintyy kalastustiedustelujen perusteella
vähäisessä määrin lähinnä Kalimeenlammella ja joen yläosan sauvannoissa.
20,5 hehtaarin Kalimeenlampi rajoittuu Sanginjoen suojeluvarausalueeseen. Kalimeenlammen
korkeus merenpinnasta on 47,2 metriä. Kalimeenlammen pinta-alasta 14,8 hehtaaria on Kiimingin
jakokunnan hallinnassa (72 % pinta-alasta).
Kalimeenjoen vaikutuspiirissä on noin 100 hehtaaria ojitettua suota monikäyttömetsän alueella.
Seitsemän hehtaaria tästä suoalasta sijaitsee sähkölinjan alla. Suopinta-alasta noin kuusi hehtaaria
ennallistetaan seuraavalla 10-vuotiskaudella.
Kalimeenlammen yläpuolisilla osilla on mitattu alhaisia pH arvoja mutta lammen jälkeen arvot
stabiloituvat.
(Tiedot kalaston ja veden laadun osalta Jermi Tertsunen, Markus Saari & Hannu Marttila)

3.8.3 Pienvedet
Monikäyttömetsän alueella on kaksi suolampea. Lampien kunnostaminen ei ole kustannusten ja
siitä saatavan hyödyn perusteella kannattavaa. Edustavampia ja kulkuyhteyksiltään parempia kohteita ovat tulevalla suojelualueella sijaitsevat Isokankaanjärvi ja Korpilampi. Ne ovat myös kokonaisuudessaan Oulun kaupungin omistuksessa.

1. Kangaslampi
Kangaslampi on savipohjainen suolampi, jonka vedenpintaa on laskettu. Keskellä lampea on kallio. Lampi on kasvamassa umpeen ja alue muuttumassa rimpinevaksi. Alueella toteutetut kuivatukset ovat lähinnä nopeuttaneet luontaista kehitystä.
Kangaslammen vesipinta-ala on 0,5 hehtaaria ja keskisyvyys 0,6 metriä. Suurin syvyys on 1,0 metriä. Kangaslammen korkeus merenpinnasta on 40,2 metriä. Lampea ympäröivän nevan pinta-ala
on noin 7,5 hehtaaria. Lampi on ollut kalaton vuoden 1980-selvityksen mukaan. Nykyisestä kalatilanteesta ei ole tietoa.
Lampi ja sitä ympäröivä neva on yhteismaata. Oulun kaupungin omistusosuus kiinteistöstä on
31,96 %.
2. Suolampi
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Suolampi on savipohjainen lampi, jonka vedenpintaa on laskettu. Vesi on erittäin sameaa. Keskisyvyys on 0,6 metriä ja lampi on kasvamassa pikkuhiljaa umpeen. Lammesta laskevassa Suolammenojassa on vanha puurakenteinen pato. Suolammen vesipinta-ala on noin 3,8 hehtaaria ja lampea ympäröivän nevan 4,2 hehtaaria. Suolammen korkeus merenpinnasta on 35,0 metriä.
Lammessa on esiintynyt haukea, ahventa ja särkeä. Nykyisestä kalastosta ei ole tietoa.
(Väyrynen, T.1980)
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4. ERIRAKENTEINEN METSÄNKASVATUS
Sanginjoen monikäyttömetsän alueella on päätetty ottaa pääasialliseksi metsänkasvatusmenetelmäksi erirakenteinen metsänhoito. Sanginjoki lienee tähän mennessä suurin yhtenäinen alue,
jossa päämenetelmäksi on otettu erirakenteinen metsänkasvatus.

4.1 Nykytila
Sanginjoen ulkometsä on puustoista, erittäin intensiivisesti ja suunnitelmallisesti hoidettua aluetta. Suunnitelmallinen metsänhoito on jatkunut jo yli sadan vuoden ajan perustuen viljelymetsätalouteen ja tehokkaaseen suoalueiden hyödyntämiseen. On kiistämätön tosiasia, että käytössä
olleilla metsänkasvatusmenetelmillä on päästy hyviin lopputuloksiin sekä taloudellisesti että
puuston kasvun suhteen. Metsävarat ovat lisääntyneet ulkometsän alueella huolimatta jatkuvasti
tehdyistä hakkuista tai toisin sanoen niiden ansiosta. Tällä hetkellä 15-vuoden ajan estynyt hakkuu- ja hoitotöiden toteuttaminen on jo selkeästi vaikuttanut puuston kuntoon ja kasvukykyyn.
Sanginjoen kangasmetsät ovat tällä hetkellä pääosin nuoria ja varttuneita tasaikäisiä kasvatusmetsiä, joiden pääpuulaji on mänty (n. 82 % kangasmaiden kokonaispuustosta). Näitä puustoja
ei voida nykytilassa ryhtyä välittömästi kasvattamaan eri-ikäisinä tai -rakenteisina. Puustot ovat
laajoilla aloilla ylitiheitä eli hakkuut ovat myöhässä, paikoin pahastikin. Tämä asettaa omat ongelmansa suunnittelulle ja hakkuiden käytännön toteutukselle ja tulee näkymään myös seuraavien
hakkuiden lopputuloksessa.
Viljelemällä ja/tai alaharvennuksin hoidetuista kuvioista ei ole mahdollista muodostaa yhden käsittelykerran perusteella erirakenteisia metsiköitä. Sanginjoen monikäyttömetsän kangasmaiden
muuttaminen erirakenteiseksi on ajallisesti pitkä prosessi ja vaatii sarjan käsittelykertoja samoilla
metsikkökuvioilla. Erirakenteisuus ja –ikäisyys alkaa kehittyä ajan kuluessa valoisuuden ja taimien
kasvuedellytysten parantuessa sekä puuston järeytyessä.
Kangasmaiden hakkuilla pyritään edesauttamaan erirakenteisuuden ja eri-ikäisyyden kehittymistä. Tavoitteeksi on asetettu, että tulevaisuudessa metsiä ei olisi välttämätöntä viljelemällä uudistaa.
Hoito- ja käyttösuunnitelmassa metsät jaetaan kangasmaihin ja suometsiin, joille on laadittu omat
ohjeistuksensa.
Erirakenteiseen metsänkäsittelyyn liittyvät käsitteet on kuvattu liitteessä 2 ja hakkuumenetelmät
liitteessä 3.

4.2 Metsälain mukaiset vähimmäisvaatimukset
Vuoden 2014 metsälakiuudistuksen yhteydessä sallittiin erirakenteinen metsänkasvatus eli jatkuva kasvatus. Metsää saa hakata poimimalla yksittäisiä puita tai puuryhmiä sekä tekemällä
pienaukkohakkuita, jolloin metsä säilyy jatkuvapeitteisenä.
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Vuonna 2014 voimaan tulleiden muutosten jälkeen metsänomistaja saa vapaasti valita poimintatai pienaukkohakkuun ilman mitään erityisiä perusteluja.
Metsälaki käsittelee lähinnä hakkuiden toteuttamista. Kasvatushakkuussa valvotaan sitä, että
metsä jää hakkuun jälkeen riittävän hyvään kasvukuntoon. Uudistushakkuussa valvotaan uudistamisen nopeutta ja taimikon kasvatuskelpoisuutta taimien määrän, puulajin ja kunnon perusteella.
Erirakenteisen metsänkasvatuksen hakkuut kuuluvat lakiteknisesti kasvatushakkuisiin ja niille on
määrätty omat puuston ja sen laadun vähimmäisvaatimukset hakkuun jälkeen. Puuston tiheys ja
määrä voivat käytännössä vaihdella suurestikin käsiteltävän kuvion sisällä.
Poimintahakkuu on säädösten mukaan hyväksyttävä kasvatushakkuu, mikäli hakkuun jälkeen jää
kasvamaan riittävästi kasvatuskelpoisia puita. Oulun korkeudella lain määräämä mini eli ns. lakiraja hakkuun jälkeen on seuraava (Valtioneuvoston asetus metsien kestävästä hoidosta ja käytöstä 2013/1308):

1. Tuoreet tai sitä ravinteikkaammat kankaat ja niitä vastaavat turvemaat:

Pohjapinta-ala m²/ha > 9

2. Kuivahkot tai sitä karummat kankaat ja niitä vastaavat turvemaat:

Pohjapinta-ala m²/ha > 8

Mikäli pohjapinta-ala tippuu alle lakirajan hakkuun jälkeen, ei käsittelyä enää hyväksytä kasvatushakkuuksi. Tällöin astuu voimaan uudistamisvelvoite. Sanginjoen hakkuissa ei ole tarpeen laskea
pohjapinta-alaa alle lakirajan. Lähinnä uudistamisvelvoite voi tulla kyseeseen hakkuun jälkeisen
metsätuhon perusteella.

4.2.1 Metsätuhon iskiessä
Tuhopuiden korjuu on metsätuholain mukaan pakollista, kun puustoa on kaatunut ja tuhoutunut
lain määrittelemä vähimmäismäärä. Lisäksi on mahdollista, että erirakenteiseen metsään kohdistuu uudistamisvelvoite metsätuhon jälkeen.
Edellä mainittujen säädösten ja asetusten mukaan metsikössä on oltava riittävä määrä kasvatuskelpoista puustoa kasvatushakkuun jälkeen. Niissä ei ole suoraa mainintaa tuhon aiheuttamasta
harvuudesta ja siitä seuraavasta uudistamisvelvoitteesta. Myöskään laissa ei määritellä tarkemmin
mihin asti ajallisesti termi ”kasvatushakkuun jälkeen” ulottuu.
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Lain perusteluissa on linjattu, että aiempiin säädöksiin verrattuna säädetään ”uudistamisvelvoitteen muodostuminen alueelle myös metsätuhojen aiheuttaman kaatuneen puuston korjuun jälkeen”.

Laki metsätuhojen torjunnasta 1087/2013 (6 §) toteaa seuraavaa:
Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 10 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kuusipuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä, puiden omistaja
on velvollinen poistamaan metsiköstä ja välivarastosta 10 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista puista viimeistään 3 §:n 2 momentin 1 säädettyihin määräaikoihin mennessä.
Jos taimikkovaiheen ohittaneessa metsikössä on hehtaaria kohden enemmän kuin 20 kiintokuutiometriä vahingoittuneita kaarnoittuneita mäntypuita, joiden tyviläpimitta on yli 10 senttimetriä,
puiden omistaja on velvollinen poistamaan metsiköstä ja välivarastosta 20 kiintokuutiometriä ylittävän osan vahingoittuneista puista viimeistään 3 §:n 2 momentin 2 kohdassa säädettyyn määräaikaan mennessä.
Metsätuholain 3 § 2 momentin mukaan puutavaran omistajan on huolehdittava puutavaran poisviennistä seuraavasti:
1) edellisen vuoden syyskuun 1 päivän ja kuluvan vuoden toukokuun 31 päivän välisenä aikana
kaadettu kuusipuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta C-alueella viimeistään
15 päivänä elokuuta;
2) edellisen vuoden syyskuun 1 päivän ja kuluvan vuoden toukokuun 31 päivän välisenä aikana
kaadettu kaarnoittunut mäntypuutavara kuljetetaan pois hakkuupaikalta ja välivarastosta C-alueella viimeistään 15 päivänä heinäkuuta
Oulun seutu kuuluu C-alueeseen.
Metsätuhon tapahtuessa ja vaurioituneen puumärän ollessa männyllä yli 20 m³/ha ja kuusella 10
m³/ha on maanomistaja metsätuholain mukaan velvollinen korjaamaan vahingoittuneen puutavaran pois metsästä säädettyyn aikaan mennessä.
Tämä laki koskee Sanginjoen suojelualueen ulkopuolista aluetta eli monikäyttömetsää.

4.2.2 Uudistamisvelvoite
Metsän uudistamisvelvoite on täytetty, kun käsittelyalueelle on saatu aikaan taimikko Oulun korkeudella viimeistään 15 vuoden kuluessa velvoitteen muodostavan puunkorjuun päättymisestä.
Taimikko katsotaan saaduksi aikaan, kun se on riittävän tiheä, taimet ovat tasaisesti jakautuneina,
niiden keskipituus on 0,5 metriä ja niiden kehittymistä ei uhkaa välittömästi muu kasvillisuus.
Uudistaminen voidaan toteuttaa viljelemällä tai luontaisella uudistamisella. Luontaista uudistamista käytettäessä käsittelyalueella on oltava edellytykset taimien syntymiselle.
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Taimikon aikaansaamiseksi tehtävät perustamistoimenpiteet on saatettava loppuun kolmen vuoden kuluessa velvoitteen aiheuttaneen puunkorjuun päättymisestä. (Metsälaki 8 §)
Taimikossa on oltava uudistamisvelvoitteen määräajan päättymiseen mennessä riittävän tasaisesti
jakautuneena hyväksyttäviä taimia hehtaaria kohden Oulun korkeudella vähintään (Metsälaki 11
§):
a) havupuuvaltaisissa taimikoissa 1500 tainta
b) lehtipuuvaltaisissa taimikoissa 1100 tainta
Alle 0,5 metrin etäisyydellä toisistaan olevista hyväksyttävistä taimista vain yksi taimi voidaan laskea mukaan hyväksyttävien taimien vähimmäismäärään. Jos käsittelyalueella on kasvatuskelpoisten puiden muodostamia ryhmiä, niiden vaatimaa kasvualaa ei lasketa mukaan käsittelyalueen
pinta-alaan hyväksyttävien taimien vähimmäismäärää laskettaessa. (Metsälaki 11 §)
Hieskoivun osuus taimikon täydentävänä puulajina voi olla Oulun korkeudella enintään 20 prosenttia hyväksyttävistä taimista. (Metsälaki 12 §)
Ylitiheiden metsien harventamisen jälkeen on mahdollista, että esimerkiksi myrskytuhon jälkeen
ollaan tilanteessa, jossa metsä täytyy lain mukaan uudistaa. Kaupunginvaltuuston 29.1.2018 tekemän päätöksen mukaisesti Sanginjoen ulkometsään perustetaan 1127 hehtaarin suojelualue.
Suojelualueen ulkopuolisella osalla ei ole tarkoituksenmukaista laajentaa suojelua mahdollisille
metsätuhoalueille.
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5. PUUSTON JA TURPEEN HIILENSITOMISKYKY
Ilmakehän kaasumaista hiilidioksidia sitoutuu metsissä puiden ja kenttäkerroksen kasvien fotosynteesin eli yhteyttämisen avulla kasvillisuuteen ja puustoon. Kasvien ja puiden yhteyttäminen
on ainut tapa sitoa ilmakehän hiiltä kiinteään muotoon.
Puuston järeytyminen ja sitä kautta tukkiosuuden nousu on suotavaa. Sahapuuosuuden kasvaessa
suurempi osuus puutavarasta käytetään tulevaisuudessa mekaanisiin puutuotteisiin, joihin hiili
sitoutuu pitkäksi aikaa.
Hakkuiden yhteydessä korjattava energiapuu sekä kuntalaisten alueelta keräämä polttopuu korvaavat fossiilisia polttoaineita.
Hiilensidontaan liittyviä käsitteitä on selitetty liitteessä 4.

5.1 Hiilinielu
Sanginjoen monikäyttömetsän keskikasvu on tällä hetkellä noin 4 m³/ha vuodessa, yhteensä noin
5600 m³. Suunniteltujen hakkuiden määrä on vuositasolla noin 4800 m³. Korkea hakkuiden määrä
suhteessa kasvuun johtuu pitkään jatkuneesta metsien hoitamattomuudesta.
Monikäyttömetsän puuvarasto on noin 198 000 m3, joka biomassaksi muutettuna on arviolta
noin 134 000 tonnia. Tästä puuston hiilivarasto on 67 000 tonnia, josta runkopuussa noin 40 00
tonnia ja muissa rungon osissa (latva, oksat, neulaset ja juuret) noin 28 000 tonnia. Hiilivaraston
arvio perustuu koko Oulun kaupungin metsien hiilivarastoa koskevaan laskelmaan (Luke 1/2019)
Puustoon sitoutunut hiilivarasto tulee hiljalleen kasvamaan, koska vuotuisten hakkuiden on suunniteltu olevan pienempiä kuin metsän vuotuinen kasvu. Lisäksi metsien maaperään on sitoutunut
hiiltä jonkin verran enemmän kuin puustoon. Metsien pitäminen jatkuvapeitteisenä ilmeisesti ylläpitää maaperän hiilivarastoja.
Hiiltä on sitoutunut myös muuhun metsän kasvillisuuteen ja yli puolet metsiin sitoutuneesta hiilestä on varastoitunut maaperään.

5.2 Turvemaat
Kun suo kuivataan ojittamalla, vedenpinta laskee ja aiemmin veden alla ollut turvekerros saa happea. Näin sitoutunutta hiiltä alkaa vapautua ilmakehään hiilidioksidina. Ravinteisimmilla paikoilla
vapautuu myös turpeen sisältämää typpeä ilokaasun muodossa (voimakas kasvihuonekaasu). Nykytietämyksen mukaan ojitetut, metsää kasvavat suot ovat toimineet hiilinieluina, koska puuston
kasvu on sitonut enemmän hiilidioksidia kuin ojituksen seurauksena on vapautunut ilmakehään.
Turpeen hajoamista voidaan suometsissä hillitä pitämällä vedenpinnan taso riittävän korkealla –
mutta kuitenkin puuston kasvun kannalta riittävän alhaalla.
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5.2.1 Ennallistaminen
Soiden ennallistaminen viilentää ilmastoa vasta vuosikymmenten tai vuosisatojen kuluttua. Kasvihuonekaasupäästöt kasvavat aluksi, koska turpeen metaanipäästöt lisääntyvät. Vähäravinteisilla
soilla olisi järkevintä olla tekemättä ennallistamistoimenpiteitä. Kituliaastikin kasvava puusto sitoo
enemmän hiiltä kuin karusta suoturpeesta vapautuu. Kuitenkin monimuotoisuuden lisääminen ja
suolinnuston elinympäristöjen parantaminen puoltavat vähäpuustoisten soiden palauttamista lähemmäs luonnontilaa poistamalla puustoa.
Tulevaisuudessa tutkitun tiedon määrä uusien metsänhoitomenetelmien (eri-ikäisrakenteinen
metsänkasvatus) käyttökelpoisuudesta haitallisten ympäristövaikutusten hillitsemiseksi on lisääntymässä. Tämä puoltaa ajatusta, että puustoiset suoalueet pidetään monikäyttömetsän alueella
metsänhoidon piirissä eikä niitä lähdettä aktiivisesti ennallistamaan tässä vaiheessa. Metsien erirakenteistaminen ei estä tulevaisuudessa muita maankäyttömuotoja, mikäli näin joskus päätetään.
Suojelualueeksi varatussa 1100 hehtaarin Sanginjoen itäosassa on 29.1.2018 § 3 tehdyn päätöksen mukaisesti tarkoitus suorittaa ennallistamista vähintään 300 hehtaarin alueella. Tässä hoitoja käyttösuunnitelmassa ei käsitellä kyseistä asiaa tarkemmin.
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6. SANGINJOEN PUUSTON HOITOSUUNNITELMA
Sanginjoen metsämaan metsikkökuviot voidaan karkeasti jakaa neljään luokkaan:

1. Kangasmaiden männiköt 774 ha
2. Kangasmaiden kuusikot 61 ha
3. Rämeet 399 ha
4. Korvet 118 ha

Metsämaan kankaita, joissa on muu pääpuulaji kuin mänty tai kuusi, on yhteensä 10 hehtaaria.
Metsämaaksi luokiteltavia alueita on yhteensä 1362 hehtaaria. Tämän hoito- ja käyttösuunnitelman osalta keskitytään metsämaiden puuston hoitoon. Kitu- ja joutomailla puustoa voidaan käsitellä lähinnä ennallistamistoimenpiteiden yhteydessä.
Rämeet ja korvet jakaantuivat alun perin lukuisiin eri suotyyppeihin, jotka ovat kehittyneet tai
kehittymässä turvekankaiksi. Uudisojitukset ja myöhemmin tehdyt täydennys- ja kunnostusojitukset sekä lannoitukset ovat johtaneet huomattavaan puuston lisäykseen Sanginjoen turvemailla.

Hakkuissa huomioidaan seuraavia asioita:

1. Sekapuustoisuuden määrää lisätään kaikissa vaiheissa:
- suositaan erityisesti haapaa, leppää, rauduskoivua, raitoja, pihlajaa sekä säästetään katajat
- hieskoivua jätetään kasvamaan kaikille kuvioille, jossa sitä esiintyy
2. Puuston tiheyttä vaihdellaan käsiteltävän kuvion sisällä:
- harvennetaan tarkoituksella vaihtelevaan tiheyteen
- harvemmaksi otetaan erityisesti kohtia, joissa on jo alikasvosta
- tiheämpiä kohtia jätetään esimerkiksi ajourien väliin
- yhdessä hakkuussa voidaan käyttää useita menetelmiä
3. Ajouriin tehdään mutkaisuutta, vältetään liian suoria ajouria:
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- ajo- ja hakkuu-urien väliin jääviä leveämpiä kohtia, mihin ei puomilla ylletä, voidaan jättää
esim. riistatiheiköksi tai muuta metsää tiheämmäksi
- ajouraa voidaan paikoin laajentaa pienaukoksi
4. Hakkuut männikkökankailla tehdään mielellään sulan maan aikana:
- alikasvokseen tulee vähemmän korjuuvaurioita
- ylitiheiden riukumänniköiden korjuujälki on parempaa, kun hakkuuta ei tehdä pakkasilla
- koneet rikkovat jonkin verran maanpintaa mikä edesauttaa taimettumista
5. Jätetään koskemattomia riistatiheikköjä
6. Tehdään pienaukkoja:
- pienaukkoihin voidaan jättää kuitupuita
- männikkökankaille tehdään pienaukkoja lehtipuuston määrän lisäämiseksi erityisesti varttuneissa metsissä, joissa sitä esiintyy vähän
- männikkökankaiden kohtiin missä kasvaa haapoja tehdään pienaukkoja
→ tavoitteena haaparyhmien synnyttäminen
- pienaukkoja voidaan tehdä myös yksittäisten isojen haaparunkojen ympärille
7. Vältetään turhaa raivaamista
8. Tehdään ekokantoja eli tekopökkelöitä
9. Jätetään lahopuuta metsään lain sallimissa rajoissa
- säästetään vanhat ylispuut, hongat, kelot ja pökkelöt
- ei aukaista yksittäisiä kankaiden läpimeneviä kuivatusojia
- ei avata niskaojia
- hakkuissa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon suositukset lintujen pesimärauhan
turvaamiseksi
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6.1 Kangasmaiden männiköt
Metsämaiden männiköiden kehitysluokat jakaantuvat seuraavan taulukon mukaisesti:

Taulukko 5 Monikäyttömetsän männikkökankaiden kehitysluokat

Kangasmaiden männiköissä esiintyy vaihtelevasti sekapuuna kuusta ja koivua sekä muita puulajeja vähäisessä määrässä. Kangasmaat joissa mänty on pääpuulajina käsittää yli puolet (57 %)
Sanginjoen metsämaan pinta-alasta. Kokonaispuusto on yli 110 000 m³ eli noin 65 % koko monikäyttömetsän puustosta on mäntymailla. Keskimääräinen hehtaaripuusto on noin 140 m³/ha.
Sanginjoen mäntymetsät ovat pääasiassa tasaikäisiä ja -kokoisia metsänviljelyn kautta syntyneitä
metsiköitä. Mänty muodostaa ainespuustosta yli 90 prosenttia. Muita puulajeja on kehittynyt
lähinnä alikasvoksena. Myös vanhempaa ylispuustoa on vähän, koska siemenpuita ei ole aikoinaan jätetty tai ne on pääosin poistettu myöhemmissä hakkuissa.
Kangasmaiden männiköt ovat monimuotoisuuden kannalta alueen heikoimpia kuvioita. Monimuotoisuutta ja luontoarvoja voidaan lisätä metsien hoidon kautta. On tärkeää saada puusto järeytymään sekä lisätä lehtipuuston ja muiden puulajien osuutta. Varsinkin järeitä lehtipuita on
yleisesti vähän. Männiköiden erirakenteisuuden lisääntyessä ja puulajisuhteiden muuttuessa tulevat myös edellytykset monimuotoisuuden lisääntymiselle parantumaan.
Ulkoilumetsien ja virkistyksen kannalta harventamattomat, riukuuntuneet ja toisaalta varsin monotoniset metsiköt eivät ole kovin edustavia. Tehtyjen kävijätutkimusten mukaan ulkoilijat viihtyvät parhaiten puustoltaan varttuneemmissa metsissä, missä on kohtuullisen helppo liikkua. Tähän
tavoitteeseen päästään kohtuullisen nopeasti puuston harventamisen kautta. Toisaalta erirakenteisuuden ajan oloon lisääntyessä mm. näkyväisyys tulee heikkenemään ja liikkuminen vaikeutuu,
kun metsään syntyy tiheämpiä kohtia. Erirakenteinen metsikkö on näennäisen hitaassa, mutta
jatkuvassa muutoksessa. Puuston tiheyden ja koon kautta voidaan säädellä taimettumisen, kasvun
sekä järeytymisen nopeutta ja voimakkuutta ja siten metsämaiseman muutoksen kehitystä. Luonnonilmiöt ja -voimat tuovat oman vaikeasti ennustettavan lisänsä metsiköiden tulevaan kehitykseen bioottisten ja abioottisten tuhojen kautta. Toisaalta metsätuhot lisäävät lahopuuston määrää.
Ulkoilun ja virkistyskäytön kannalta marjasadot tulevat parantumaan puuston hoidon myötä.
Myös monet syötävät sienilajit hyötyvät sekapuustoisuuden lisääntymisestä. Sanginjoen ulko-
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metsä on kaupunkilaisille paitsi tärkeää ulkoilualuetta, myös merkittävä luonnontuotteiden keruualue varsinkin loppukesästä ja syksyisin. Kangasmaiden männiköt ovat marjastuksen ja sienestyksen kannalta merkittävintä ja helppokulkuisinta keruuympäristöä.
Silvennoisen (2017) väitöskirjan mukaan Suomalaiset pitävät mäntymetsästä, jossa on varttunutta
mäntyä ja koivua, riittävästi näkyväisyyttä ja suhteellisen runsaasti kuusialikasvosta. Tukkoisia, ryteikköisiä ja tiheitä nuoria kasvatusmetsiä ei pidetty kovin kauniina.
Tutkimuksen mukaan metsän uudistamista lukuun ottamatta metsänkäsittelyt paransivat maiseman laatua. Taimettunutta siemenpuumännikköä saatettiin pitää jopa kauniimpana kuin uudistuskypsää kuusikkoa. Nuoren metsän kunnostus oli maiseman kannalta paras hoitomuoto.
Koska maisema ja maisemakokemus ovat suoraan virkistyskäyttöön liittyviä laatutekijöitä voidaan
todeta, että pitämällä puusto elinvoimaisena männikkökankailla parannetaan pitkällä aikavälillä
alueen käyttöä retkeilyyn ja ulkoiluun.

6.1.1 Kangasmaiden männiköiden kasvupaikat
Sanginjoen männikkökankaiden pinta-alasta 60 % on ravinteisuudeltaan kuivahkoja kankaita sekä
38 % tuoreita VMT kankaita ja reilu 1 % on karuja kuivia kankaita.
Sanginjoen männikköiden kasvupaikat jakaantuvat seuraavan taulukon 7 mukaisesti.
Kangasmaat,
ha

Suot,
ha

Yhteensä,
ha

Metsämaan kasvupaikat
Lehto, letto ja lehtomainen suo ja
ruohoturvekangas
Lehtomainen kangas, vastaava suo ja
ruohoturvekangas
Tuore kangas, vastaava suo ja
mustikkaturvekangas
Kuivahko kangas, vastaava suo ja
puolukkaturvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja
varputurvekangas
Karukkokangas, vastaava suo ja
jäkäläturvekangas
Metsämaa
yhteensä

0,0
0,3

0,3

291,5

291,5

461,0

461,0

9,7

9,7
0,0

762,6

0,0

762,6

Kalliomaa ja hietikko

0,0

0,0

0,0

Lakimetsä ja tunturi

0,0

0,0

0,0

Kitu- ja joutomaan kasvupaikat

Kitumaa

0,0

0,0

Joutomaa

0,0

0,0

Metsätalousmaa yhteensä

762,6

0,0

762,6

Taulukko 6 Kasvupaikat Sanginjoen monikäyttömetsän männikkökankailla
Kuivahkoilla EVT kankailla, joita valtaosa Sanginjoen mäntykankaista on, tulee metsiköiden kasvattaminen ylispuumenetelmällä onnistuman todennäköisesti hyvin, kunhan kuusettumista seurataan. Tarvittaessa taimiaineksen syntymistä voidaan edesauttaa kevyellä maanpinnan rikkomisella.
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Todennäköisesti VMT kankaat tulevat kuusettumaan hakkuiden seurauksena. Ulkoilumetsinä järeäpuustoisia männiköitä on tutkimusten mukaan pidetty parhaina kohteina. Ei ole toivottavaa
virkistyskäytön kannalta, että valtaosa VMT kankaista kuusettuisi siten että kuusesta tulee pääpuulaji. Pienpuuston hoitoa tehdään tarvittaessa. Seuraavalla kymmenvuotiskaudella tällaista tarvetta kuitenkaan tuskin esiintyy.

6.1.2 Tasaikäisen männikön erirakenteistaminen
Parhaiten Sanginjoen kangasmaiden männikkökuvioille soveltuu männikön ylispuukasvatus, jossa
metsää väljennetään vaiheittain ja uutta taimiainesta syntyy ylispuuston alle. Vielä kasvatusvaiheessa olevia metsiköitä voidaan käsitellä harvennuksin ja poimintahakkuin ja puuston riittäväsi
järeytyessä siirtyä ylispuuvaiheeseen, jolloin metsä uudistuu ja taimiainesta syntyy valtapuuston
alle.
Ylispuuvaiheessa järeitä runkoja on vähintään 100-150 kappaletta hehtaarilla siementämässä uusia puuntaimia ja säilyttämään alue puustoisena. Hakkuun yhteydessä säästetään jo syntynyt taimiaines sekä isommat kasvatuskelpoiset kuitupuukokoiset rungot. Ylispuita ei missään vaiheessa
poisteta kokonaan, vaan ylispuustoa poimintahakataan tarvittaessa edelleen pienemmän puuston
kasvaessa. Puusto uudistuu luontaisesti ylispuuston alle ilman avohakkuita. Kun syntynyt taimiaines on varttunut ainespuuksi, jatketaan saman menetelmän toistamista. Osa vanhoista puuyksilöistä jätetään ikääntymään aihkeiksi ja hongiksi sekä loppujen lopuksi lahopuuksi.
Siemensyntyisiä koivuja sekä haapaa, leppää, raitaa ja pihlajia tulee suosia hoitojen ja hakkuiden
yhteydessä. Osa lehtipuustosta tulee jättää kasvamaan luontaisen elinkaarensa ajan, jonka jälkeen
ne voivat rikastuttaa luontoa pökkelöinä ja maapuina. Järeät lehtipuut ovat tärkeitä esimerkiksi
kolopesijöille.
Puustoa väljennettäessä pysyy myös yksittäisten puiden siemennyskyky hyvänä. Hyväkuntoinen
varttunut metsikkö tuottaa jatkuvasti siementä hyvän siemensadon toistuessa noin 10 vuoden
välein. Syntyneistä sirkkataimista ja taimista suurin osa kuolee erilaisten tekijöiden seurauksena.
Osa taimista kuitenkin selviää varhaisvaiheesta ja alkaa muodostaa uutta puustoa varsinkin ylispuustoltaan harvempiin paikkoihin. Ylempien latvuskerrosten pitäminen riittävän harvana on
edellytys alikasvoksen varttumiselle ainespuun mittoihin. Liian tiheän puuston alla kehittyvät
männyn ja lehtipuuston taimet tuhoutuvat. Kuusi puolivarjopuuna sietää varjostusta paremmin ja
voi elpyä kasvuun vanhanakin yksilönä, kun valo-olot parantuvat. Riukuuntunut ja pienilatvainen
mänty tai koivu ei yleensä enää elvy, vaikka kasvuolot parantuisivatkin.
Mikäli taimiainesta ja sitä kautta erirakenteisuutta alkaa syntyä riittävästi kasvatettavan puuston
alle, voidaan näitä metsiköitä hoitaa poimintahakkuin antamalla lisää kasvutilaa jo syntyneille taimille. Männyn taimiaineksen syntyminen alikasvoksena edellyttää kuitenkin harvahkoa runkotiheyttä. Soistuneille kankaille ja soiden vaihettumisvyöhykkeille sekä kosteampiin painanteisiin voi
taimiainesta syntyä merkittävässä määrin myös tiheämmän puuston alle.
Mikäli taimettuminen on heikkoa tai epäonnistuu, voidaan taimettumista edesauttaa keveällä
maanpinnan rikkomisella mikä edesauttaa huomattavasti uusien taimien syntymistä.
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Taimikonhoidot tehdään olemassa oleviin viljelytaimikoihin ottaen huomioon sekapuustoisuuden
ja tavoitteen erirakenteisesta metsänkasvatuksesta. Myös kuusialikasvoksen kehittymiseen karummilla mailla pitää kiinnittää huomiota. Taimikonhoitoja käsitellään tarkemmin luvussa 6.6.
Puuston eri-ikäistyminen on ajallisesti pitkä prosessi, joka vaatii yleensä useita, toistuvia hakkuukertoja. Taimettuminen edellyttää lisäksi riittävää valoisuutta ja juuristokilpailun vähentymistä.
Tämä edellyttää puuston väljentämistä eli harventamista. Lisäksi kasvatettavan puuston järeytyminen edellyttää puuston riittävän harvaa asentoa. Harventamattomuus johtaa puuston riukuuntumiseen. Ylitiheä ja vaikeakulkuinen rääseikkö ei tarjoa kovinkaan suuria virkistysarvoja.

Kuva 13 Uutta metsänalkua vuonna 2012 harvennetulla Muuraiskankaalla
Kilpailu elintilasta alkaa heti. Männiköt voivat kuusettua.
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6.1.3 Männiköiden hakkuut seuraavalla 10-vuotiskaudella
Alla olevassa taulukossa 8 on koottuna seuraavalle 10-vuotiskaudelle suunnitellut männikkökankaiden hakkuut. Kuten oheisesta taulukosta ilmenee, keskittyvät hakkuut ensiharvennuksiin ja
harvennuksiin. Nämä männiköiden hoitohakkuut ovat kaikkein tärkeimpiä toteutettavia hankkeita
Sanginjoen alueella. Valtaosa metsiköiden puustosta on ylitiheää ja pahoin riukuuntunutta. Myös
ulkoilu ja muu virkistyskäyttö on vaikeutunut mm. kulkemisen vaikeutena, marjasatojen heikentymisenä sekä polkujen tukkeentumisena ja epämiellyttävänä lähimaisemana. Metson soidinpaikkana ylitiheät, näkyväisyydeltään huonot metsiköt eivät ole kovin toimivia. Metsoa pidetään hyvänä metsien monimuotoisuuden indikaattorilajina.

Hakkuutapa

Pinta-ala,

Tukkipuuta

Kuitupuuta

Energiapuuta

Yhteensä,

ha

m³

m³

m³

m³

Ensiharvennus

213,5

407

10154

2060

12620

Harvennus

214,8

2518

9121

885

12524

77,7

2595

3085

506,0

5520

22360

Avohakkuu
Poimintahakkuu
Yhteensä:

0
5680
2945

30824

Taulukko 7 Männiköiden puutavaralajikertymät 2020-2030

Pienaukkohakkuita ei ole esitetty kangasmaiden männikköihin ollenkaan. Käytännössä kaikkien
hakkuiden yhteydessä tehdään kuitenkin pienaukkoja erirakenteisuuden lisäämiseksi sekä monimuotoisuuden kehittämiseksi.

6.2 Kangasmaiden kuusikot
Sanginjoen kuusivaltaisista kankaista suurin osa sijaitsee Sanginjoen varressa tai sen lähistöllä.
Muualla olevat kuusikkokuviot ovat pääsääntöisesti pienialaisia kangassaarekkeita ojitusalueiden
ja männiköiden keskellä.
Yhteensä kuusikkokuvioita on 63,6 ha. Kuusikot soveltuvat hyvin erirakenteisen metsän kasvatukseen. Hakkuuesitys on kuitenkin vain kolmella eri kuviolla, joiden pinta-ala on yhteensä 4,0 ha,
joten hakkuuesitys on 6,2 % pinta-alasta seuraavalle kymmenvuotiskaudelle.
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Hakkuutapa

Pinta-ala,

Tukkipuuta

Kuitupuuta

Energiapuuta

Yhteensä,

ha

m³

m³

m³

m³

Harvennus

2,6

73

148

220

Poimintahakkuu

1,4

57

41

98

Yhteensä:

4,0

129

189

318

Taulukko 8 Monikäyttömetsän kangasmaiden kuusikoiden puutavaralajikertymät seuraavalla 10-vuotiskaudella

Perusteena hakkuuesitysten vähäiselle määrälle on useiden kuvioiden sijainti Sanginjoen varrella
sekä luontoarvot. Yksittäiset kuusikkokuviot muiden metsätyyppien keskellä lisäävät monimuotoisuutta ja toimivat suojapaikkana linnuille ja muille eliöille. Tarpeen mukaan kyseisillä kuvioilla
voidaan harkita poimintahakkuita. Potentiaaliset vaaralliset puut, kuten lahot tai muuten vaurioituneet, tulee poistaa teiden ja retkeilyrakenteiden lähistöltä.
Kangasmaiden kuusikoista yhteensä viisitoista kuviota soveltuu vuonna 2011 tehtyjen maastoinventointien perusteella Metso-ohjelmaan. Kuvioiden pinta-ala on yhteensä 11,2 hehtaaria, ravinteisuuden vaihdellessa lehdosta kuivahkoon kankaaseen, painottuen kuitenkin tuoreisiin kankaisiin. Yhdellä kuviolla on metsälain 10§ tarkoittama luontokohde ja loput ovat metsäsertifioinnin
tarkoittamia muita tärkeitä elinympäristöjä. Muiden arvokkaiden luontokohteiden säilyttäminen
sisältyy sertifioinnin edellytyksiin.
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Luontotiedot kuvioittain
Kuvio
589
308
259.2
406.1
30

182
187
269
268
271

247
356
212.1

292.1

295.1

Pinta-ala, Monimuotoisuustieto/
ha
erityispiirre
0,3
Kostea lehto
Metso-ohjelmaan soveltuva
1,0
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
0,4
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
0,6
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
1,4
Metso-ohjelmaan soveltuva
Pienvesi
Puro
Ruohokorpi
0,5
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
1,3
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
0,6
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
0,5
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
1,0
Metso-ohjelmaan soveltuva
Pienvesi
Puro
Vanha havu- tai sekametsä
1,2
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
0,7
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä
1,2
Lampi
Metso-ohjelmaan soveltuva
Pienvesi
Vanha havu- tai sekametsä
0,2
Metso-ohjelmaan soveltuva
Pienvesi
Puro
0,2
Metso-ohjelmaan soveltuva
Vanha havu- tai sekametsä

Tarkenne
Muu arvokas elinympäristö

Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö

Metsälain tärkeä elinympäristö
Metsälain tärkeä elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö

Muu arvokas elinympäristö

Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö

Muu arvokas elinympäristö

Muu arvokas elinympäristö
Muu arvokas elinympäristö

Taulukko 9 Luontotiedot monikäyttömetsän kangasmaiden kuusikoista

6.3 Rämeet
Sanginjoen rämeiden pääpuulajina on mänty. Hieskoivua ja kuusta esiintyy sekapuuna valtaosalla
kuvioista. Rämeitä on ojitettu ainakin 1900-luvun alkuvuosikymmenistä saakka. Samoja alueita on
täydennys- ja kunnostusojitettu useita kertoja. Rämekuvioilla voi olla nähtävissä jopa kolmen eriikäisiä ojia. Vanhimmat ojat ovat lapiokaivun aikaisia ja uudemmat konekaivulla tehtyjä. Ojituksia
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on tehty varsinkin rämeillä ristiinojituksina eli olemassa oleva ojaverkko voi olla yksittäisellä kuviolla hyvin tiheä. Käytännössä kaikki metsämaan kuviot on myös lannoitettu tuhkalannoituksella.
Heikkoravinteisia eli vähätyppisiä alueita on lannoitettu myös urealannoituksella.
Metsämaan rämeet ovat valtaosin kohtalaisen karuja alkuperältään isovarpu- ja kangasrämeitä.
Karuimmat rämeet ovat rahkaisia.
Rämeet soveltuvat yleensä hyvin erirakenteiseen metsänkasvatukseen. Rämeiden puusto on luontojaan eri-ikäistä ja kokoista. Sanginjoella valtaosa rämeistä on kuitenkin melko tasapuustoisia,
johtuen luontaisesta kehityksestä ojitusten jälkeen sekä aiemmin tehdyistä hakkuu- ja hoitotoimenpiteistä, joissa puustoa on poistettu alaharvennusperiaatteella. Useimmilla kuvioilla ei päästä
suoraan erirakenteisuuteen, vaan vaaditaan useampi käsittelykerta, joissa puuston tiheyttä harvennetaan ja lisätään aukkoisuutta sekä luodaan edellytyksiä luontaisen taimiaineksen syntymiselle.
Ne kuviot, joilla on runsaasti kuusialikasvosta kuten entiset korpirämeet, soveltuvat käytännössä
suoraan erirakenteiseen metsänkasvatukseen.

Kuva 14 Rämeiden pinta-alat ravinteisuuden perusteella

Yllä olevassa kuvassa 14 on esitetty metsämaan rämeiden pinta-alojen jakaantuminen ravinteisuuden perusteella. Rämeistä 87 % on ravinteisuudeltaan kuivia ja kuivahkoja kankaita vastaavia
muuttumia ja turvekankaita. Taimettumisen esteenä varsinkin isovarpurämeistä kehittyneillä kuvioilla on vahva varpukasvillisuus, seinäsammal ja paksu varpujen juurihuovaston kuohkeuttama
raakahumuskerros.
Rehevämmillä rämeillä (tuoretta kangasta vastaavat, osa puolukkaturvekankaista) säilytetään ja
lisätään sekapuustoisuutta. Karuimmilla mailla suositaan sekapuina hieskoivua, kuusta ja haapaa
sekä muita mahdollisia puulajeja männyn kustannuksella.

50

Hakkuiden jälkeen tapahtuva pohjavedenpinnan nousu edesauttaa rahkasammaliston kasvua.
Rahkasammal on hyvä itämisalusta siemenille.
Mikäli yksittäisellä rämekuviolla on ongelmia taimettumisen suhteen esimerkiksi varpukasvillisuuden takia, voidaan taimettumista edesauttaa kaivinkoneella tehtävällä laikutuksella, jossa paljastetaan turvemaalaikkuja. Tästä toimenpiteestä ei kuitenkaan ole vielä olemassa tutkittua tietoa
eikä todennäköisesti ole muutoinkaan tarpeen tällä suunnitelmakaudella.
Karuimmat rämekuviot on suunniteltu ennallistettavaksi. Näitä kohteita käsitellään tarkemmin luvussa 9.

6.3.1 Hakkuut rämeillä seuraavalla 10-vuotiskaudella
Seuraavassa taulukossa 11 on kuvattu rämeiden hakkuut seuraavalla 10-vuotiskaudella. Suunnitelmakauden tärkeimpänä tavoitteena on harventaa puustoltaan liian tiheät rämeet ja lisätä erirakenteisuutta. Puuston harventaminen parantaa rämeiden virkistyskäyttöä.
Harvennuksilla ei tarkoiteta perinteistä alaharvennusta, vaan pyritään puuston erirakenteisuuteen
tulevaisuudessa. Taimettuminen on edellytys erirakenteisuuden kehittymiselle.
Erikoishakkuu tarkoittaa ennallistettavaksi suunniteltujen kuvioiden hakkuita, joita on suunniteltu
37,7 hehtaarille.
Hakkuutapa
Ensiharvennus

Pinta-ala,

Tukkipuuta

Kuitupuuta

Energiapuuta

Yhteensä,

ha

m³

m³

m³

m³

94,7

229

3990

210

4428

5,2

2

126

58

186

59,3

690

2731

3421

Poimintahakkuu

67,7

1138

2974

4111

Erikoishakkuu

37,7

34

914

948

264,6

2092

10735

Energiapuuharvennus
Harvennus
Avohakkuu

Yhteensä:

0

268

13095

Taulukko 10 Rämeiden suunnitellut hakkuut seuraavalla 10-vuotiskaudella
Rämeiden eri-ikäiskasvatuksessa tulee huolehtia siitä, että hakkuiden jälkeen kasvamaan jäävä
puusto on riittävän hyväkuntoista. Puuston tiheyttä ei saa kerralla laskea liian alas, varsinkaan
elinvoimaisimpia puita poistamalla. Erirakenteisuuteen pyritään useamman hakkuukerran kautta.
Ohutturpeisimpien rämeiden eli voimakkaimmin kangasmetsiksi palautuneiden alueiden hoidon
tavoitteena on sekapuustoinen kangasmetsä.
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6.4 Korvet
Korvet soveltuvat Sanginjoen alueista parhaiten erirakenteiseen metsänkasvatukseen. Kuusta
esiintyy osalla kuvioista jo valmiina alikasvoksena sekä eri kokoluokissa. Koivua on melko runsaasti sekapuustona, osalla kuvioista jopa pääpuulajina.
Kuvioilla joilla on runsaasti alikasvoskuusikkoa ja erirakenteisuutta voidaan suorittaa poimintahakkuu.
Pienialaisille, alle hehtaarin korpikuvioille, ei ole suunniteltu hakkuita yhtä kuviota lukuun ottamatta. Luonnontilaiset korpikuviot tuovat alueelle monimuotoisuutta ja toimivat suojapaikkana
linnuille ja muulle eliöstölle. Pienialaisten kuvioiden hoitamattomuus ei merkittävästi heikennä
alueen virkistyskäyttöä.

6.4.1 Hakkuut korvissa seuraavalla 10-vuotiskaudella
Oheisessa taulukossa on kuvattu korpimaiden hakkuut seuraavalla 10-vuotiskaudella.
Hakkuutapa

Pinta-ala,

Tukkipuuta

Kuitupuuta

Energiapuuta

Yhteensä,

ha

m³

m³

m³

m³

Ylispuiden poisto
Ensiharvennus
Harvennus

0
5,9

13

244

24,3

212

1038

32,4

816

1377

62,5

1041

2658

256
51

Avohakkuu
Poimintahakkuu

0
2193

Erikoishakkuu
Yhteensä:

1301

0
51

3751

Taulukko 11 Korpien suunnitellut hakkuut seuraavalla 10-vuotiskaudella
Harvennuksia ei saa toteuttaa alaharvennusperiaatteella, vaan mahdollisesti jo olemassa olevaa
erirakenteisuutta pyritään lisäämään mahdollisimman paljon poistamalla myös ylemmän latvuskerroksen runkoja. Tuulituhoja tulee hyvin suurella todennäköisyydellä syntymään. Yksittäiset
tuulenkaadot tulee jättää maastoon monimuotoisuutta lisäämään.
Alikasvosta varotaan hakkuissa. Kuviolla, joilla sitä esiintyy runsaasti, on hakkuut syytä suorittaa
jäisen maan aikaan mutta lauhalla kelillä. Tämä vähentää taimistoon ja muuhun pienempään
puustoon tulevia korjuuvaurioita.
Pienaukkoja voidaan tehdä muiden hakkuiden yhteydessä, varsinkin karummilla korpimailla, jotka
eivät ole niin pahoja heinittymään. Sinänsä heinittyminen on vain tilapäinen hidaste taimettumiselle. Puuston kasvaessa ja tihentyessä sekä ravinteiden vähentyessä heinikko katoaa 5-10 vuodessa ja taimia alkaa syntyä pienaukkoihin.
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6.5 Hakkuutulot
Hakkuista 2020-2030 kertyvä kokonaispuumäärä on esitetty alla olevassa taulukossa 13. Kokonaiskertymä sisältää energiapuun. Kokonaiskertymä on arvio hakkuista kertyvästä puumäärästä.
Todellinen puumäärä muodostuu tehtävän toteutuksen mukaisesti. Vuotuinen hakkuumäärä on
noin 2,4 % kokonaispuustosta ja hakkuu pinta-ala noin 5,8 % kokonaispinta-alasta.
Hakkuutapa
Ensiharvennus
Energiapuuharvennus
Harvennus

Pinta-ala,

Tukkipuuta

Kuitupuuta

Energiapuuta

Yhteensä,

ha

m³

m³

m³

m³

319,8

655

14684

2270

17608

5,2

2

126

58

186

302,0

3493

13085

944

17522

179,1

4606

7476

Avohakkuu
Poimintahakkuu
Erikoishakkuu
Yhteensä:

0
37,7

34

914

843,8

8789

36285

12082
948
3272

48346

Taulukko 12 Hakkuiden kokonaiskertymä 2020-2030

Tukkipuukertymä tulee pääasiassa varttuneissa metsissä suoritetuista poimintahakkuista ja harvennuksista. Riukuuntuneiden nuorten metsien tukkipuukertymä on alhainen (keskimäärin 2,0
m³/ha), kun se yleensä kaupungin muilla metsäalueilla on noin 10 m³/ha vastaavilla kohteilla.
Hakkuutulot muodostuvat seuraavan taulukon 14 mukaisesti:

HAKKUTULOT 2020-2030
Puutavaralaji
Brutto
Tukkipuuta
510 000,00 €
Kuitupuuta
1 270 000,00 €
Energiapuuta
68 000,00 €
Yhteensä:
1 848 000,00 €

Netto
Yhteensä m³
430 000,00 €
8700
800 000,00 €
36000
9 000,00 €
3200
1 239 000,00 €
47900

Taulukko 13 Hakkuutulot seuraavalla 10-vuotiskaudella 2020-2030
Kokonaishakkuutulot ovat arviolta 1,8 M€ ja nettotulot 1,2 M€. Hakkuutulo on arvio. Todellinen
tulo muodostuu toteutuneiden hakkuiden perusteella. Keskimääräisiä korjuukustannuksia nostaa
nuorten metsien puuston pieni keskikoko. Tulevaisuudessa korjuukustannukset tulevat pienentymään poistettavan puuston keskikoon kasvaessa.
Lisäksi poimintahakkuut tehdään harvennustaksalla, joka on korkeampi kuin avohakkuun korjuukustannus. Poimintahakkuussa kuitenkin poistetaan myös järeitä runkoja, jolloin korjuukustannus
laskee suhteessa perinteiseen alaharvennukseen.
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6.6 Välittömästi tehtävät taimikonhoitotyöt
Sanginjoen ulkoilumetsässä on taimikoksi luokiteltavia alueita 78,8 hehtaaria 41 eri kuviolla. Taimikkokuvion keskikoko on noin 1,9 hehtaaria. Mänty on pääpuulajina 97,5 prosentilla kuvioiden
pinta-alasta.
Sanginjoen taimikot inventoitiin 2018 touko-kesäkuun vaihteessa. Hoitotarvetta on kaikissa kohteissa kahta kuviota lukuun ottamatta. Osa aiemmin taimikoksi luokitelluista kohteista oli kasvanut jo nuoren metsän mittoihin (kehitysluokka 02).
Muutamilla kuviolla hirvet ovat syöneet koivut pensamaisiksi ja jonkin verran esiintyi myös tykkylumivauriota. Eräs 3,3 ha kokoinen taimikko näytti olevan hirvien suosiossa niin paljon, että sen
hoitotöitä on syytä lykätä muutaman vuoden päähän.
Kiireellisiä taimikonhoitotöitä on 69,8 ha ja nuoren metsän kunnostusta 6,6 ha, yhteensä 76,4 ha,
joista turvemailla 12,5 ha. Taimikoiden pääpuulajina kasvaa mänty. Vain yhdellä kuviolla on kuusi
valtapuuna.
Taimikonhoitotyöt tulee tehdä vuoden 2019 kuluessa sulan maan aikaan. Taimikonhoidon kokonaiskustannukseksi on arvioitu 24 000,00 €.
Sanginjoen taimikot ovat tasaikäisiä, metsänviljelyn kautta perustettuja. Puustot ovat ylitiheitä ja
osittain pahoin riukuuntuneita. Pahasti ylitiheillä kohteilla joudutaan mahdollisesti tekemään
kaksi raivauskertaa, koska puustoa ei kerralla voi ottaa riittävän harvaksi.
Kasvatettavan puuston tihetyttä vaihdellaan kuvion sisällä, tehden myös reilusti harvempia paikkoja, jotka tulevaisuudessa alkavat taimettua alikasvoksena ja muodostamaan sitä kautta erirakenteisuutta. Taimikon harvennuksissa jätetään kasvamaan kullekin kasvupaikalle sopivinta puulajia, kuivemmilla paikolla mäntyä ja rehevillä kohteilla kuusta. Sekapuuksi jätetään rauduskoivua,
haapaa, leppää, raitaa ja siemensyntyistä hieskoivua. Katajat säästetään.
Kuusen taimia sekä alikasvoksia suositaan varsinkin tuoreen kankaan kuvioilla kasvatettavana
puuna. Karummilla kasvupaikoilla kuusta säästetään sekapuuna tuomaan monimuotoisuutta ja
suojaa riistalle ja muille eläimille.

Kangasmaat,
ha

Suot,
ha

Yhteensä,
ha

Osuus %

Metsämaan kasvupaikat
Tuore kangas, vastaava suo ja
mustikkaturvekangas
Kuivahko kangas, vastaava suo ja
puolukkaturvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja
varputurvekangas
Metsämaa
yhteensä

31,2

5,2

36,4

46 %

32,7

4,8

37,5

48 %

1,4

3,5

4,9

6%

65,3

13,5

78,8

100 %

Taulukko 14 Taimikoiden ravinteisuuden jakaantuminen
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Taimikoiden harvennuksissa jätetään sopiviin kohtiin riistatiheiköitä ja vastaavia etenkin suon ja
kankaan vaihettumisvyöhykkeille ja kosteisiin painanteisiin.
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7. SANGINJOEN METSÄTEIDEN PERUSPARANNUS
Sanginjoen ulkometsän alueella on eritasoisia metsäteitä yhteensä noin 31 kilometrin pituisesti.
Ne ovat pääosin huonossa kunnossa. Henkilöautoliikenne on vaarallista teiden huonon kunnon
vuoksi.
Sanginjoentie on vilkasliikenteinen, mutkainen ja kapea maantie, jonka varteen ei ole turvallista
varastoida puutavaraa. Tämän vuoksi kaikki puutavara, jota on suunniteltu hakattavaksi monikäyttöalueelta, varastoidaan metsäteiden varsille.

7.1 Tieluettelo
1.
2.
2.1
3.
3.1
4.
5.
5.1
6.
6.1
6.2
7.
8.
9.
9.1
10.
11.
12.
13.

Muuraiskankaantie, 1480 metriä
Köysikankaantie armeijan varikon ympäri Kalimeenvaaraan 3330 m
Hautakangas-aidaskangas 1400 metriä
Murtoseläntie Puntarikankaaseen asti 1460 metriä
Suolammin haara 450 metriä
Laukkalan peltopisto 320 metriä
Kuparisenpolku 3420 metriä
Saunakankaan haara 1580 metriä
Korpiseläntie 3320 metriä
Hirvikankaan pisto 770 metriä
Lehdonharjun haara 650 metriä, haaran alussa Loppulan varasto
Santerinrämeen pisto 160 metriä
Isokankaan metsätie 4100 metriä
Isonkankaan lenkki 3400 metriä
Isokangas, pisto Keskiharjuun 840 metriä
Asmonkorventie 2060 metriä
Pitkärannan pisto 160 metriä
Kyhälän pisto 450 metriä (Sanginjoentieltä Kyhälännivaan)
Lemmenpolku 1510 metriä

Yhteensä 31 km
Lisäksi Isonkankaan suojelualueella on Sanginjoen vesiosuuskunnan vedenottamo, jolle on kulku
Isonkankaantien kautta.
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Kuva 15 Sanginjoen tiestön kunto on heikko

7.2 Kustannukset
Monikäyttöalueella metsäteitä on 10105 metriä. Tästä määrästä kunnostettavaa tietä on 9480
metriä.
Suojelualueella metsätietä on 11830 metriä. Siitä virkistyskäytön vuoksi kunnostuksen tarvetta on
8320 metriä. Kunnostustarpeen määrä on arvio teiden nykytilan pohjalta. Teiden kunnostukseen
suojelualueella otetaan tarkemmin kantaa siitä tehtävän hoito- ja käyttösuunnitelman yhteydessä.
Kustannukset teiden kunnostukselle ovat noin 360 000 euroa (alv 0 %). Tiestön peruskunnostuskustannukset jakaantuvat siten, että metsätalousalueella teihin kuluu 200 000 euroa (alv 0 %), ja
suojelualueelle 160 000 euroa (alv 0 %).
Edellä mainitut summat eivät sisällä suunnittelua, joka voidaan tehdä Oulun kaupungin omana
työnä.
Metsäteiden vuotuiset ylläpitokulut ovat kunnostuksen jälkeen 17 000 euroa (alv 0 %).

7.3 Opasteet ja paikoitusalueet
Teiden perusparannuksen yhteydessä rakennetaan uusia paikoitusalueita ja parannetaan entisiä.
Linja-autojen pysäköinti ja pääsy alueelle tulee ottaa huomioon.
Ajo-opasteita lisätään tarvittaessa.
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8. KUNNOSTUSOJITUKSET JA PUROJEN KUNNOSTAMINEN
Sanginjoella on ojitettuja alueita noin 730 hehtaaria eli noin puolet monikäyttömetsän pintaalasta. Näistä kitumaita on parikymmentä hehtaaria ja ennallistettavaksi suunniteltuja heikkokasvuisia suoalueita vajaa 40 hehtaaria. Ojitetuista alueista rämeitä on noin 400 hehtaaria, korpia 115
ha ja ojitettuja kankaita 218 ha. Kankaiden ojitukset eivät ole ojaverkostoltaan niin tiheitä kuin
turvemaat. Turvemailla on kaivettua ojaa noin 250 km ja ojitetuilla kankailla noin 50 km. Ojametreihin ei ole laskettu mukaan vanhimpia lapiokaivun aikaisia ojia.
Ojitukset on aloitettu Sanginjoen alueella viimeistään 1900-luvun alkuvuosikymmeninä. Osaa
suoalueista on käytetty vielä 1950-luvulla luonnonniittyinä karjan rehun tuotantoon sekä laitumina. Niittyjä ja laidunmaita on aikoinaan vuokrattu lähiseudun talonpojille ja torppareille.
Vanhimmat kaivetut ojat ovat lapio-ojia ja niitä on yhä selkeästi nähtävissä maastossa. 1950-luvun
lopulta 1970-luvulle ojituksia on tehty auraamalla. Vanhimmat konekaivuojat on tehty traktorikaivureilla, joista on siirrytty tela-alustaisiin kaivinkoneisiin. Kaikki edellä mainitut kaivumenetelmät ovat yhä nähtävissä Sanginjoen alueella. Suometsiä on ojitettu useaan otteeseen, joten samalla alueella on monen ikäisiä ja kokoisia ojia. Ojituksia on tehty myös ristiinojituksina. Ojatiheys
on suuri ja ojia maastossa enemmän kuin peruskartoille on kuvattu. Puuston kasvuun ja kenttäkerroksen rehevyyteen ovat vaikuttaneet lisäksi alueella tehdyt tuhka- ja urealannoitukset sekä
kemialliset myrkytysruiskutukset.

8.1 Kunnostusojitusten suunnittelu
Mikäli ojien kunnostamistarvetta ilmenee, laaditaan toimenpiteistä erillinen suunnitelma. Suunnitelman perusteella tehdään päätökset tarvittavista toimenpiteistä. Ojituksista tehdään Ely-keskukselle ojitusilmoitus. Mustaliuskealueet ja happamat sulfaattimaat tulee huomioida suunnittelun ja
toteutuksen yhteydessä.
Erirakenteisen metsänkasvatuksen yhteydessä voidaan lykätä ojien perkausta. Hakkuun jälkeen
haihduttavan puuston vähentyessä ja ojien jonkin verran tukkeutuessa, alkaa pohjaveden pinta
nousta mikä edesauttaa taimettumista. Puuston tilaa pitää kuitenkin seurata. Parhaassa tapauksessa ojia ei tarvitse kunnostaa tai kunnostusväli voi olla normaalia pitempi, mikäli puusto saadaan pysymään riittävän elinvoimaisena ja tiheänä, jolloin haihdunta ja olemassa olevan ojaston
toiminta on riittävää.
Kunnostusojitus ei tarvita, jos pohjaveden pinta pysyy kesällä 30-40 sentin syvyydessä. PohjoisSuomessa puuston haihdutus ei yleensä riitä pitämään pohjaveden pinnan tasoa riittävä alhaalla.
Eri-ikäisrakenteisella metsänkasvatuksella voidaan kuitenkin vähentää huomattavasti ojien kunnostuksen tarvetta.
Tutkimustieto kunnostusojituksista ja jatkuvasta kasvatuksesta on lisääntymässä. Tätä tietoa tullaan soveltamaan käytäntöön.
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8.2 Hakkuista aiheutuvat toimenpiteet
Monikäyttömetsän alueella tapahtuvien hakkuiden jälkeen tarkistetaan ojaston kunto. Mikäli tarvetta ilmenee ojien ylityksistä ja muista vastaavista aiheutuneet tukokset käydään avaamassa hakkuun jälkeen. Kyseessä on vähäiseksi katsottava toimenpide, joka ei vaadi ilmoitusta Ely-keskukselle.

8.3 Purokunnostus
Sanginjoen monikäyttömetsän alueella selvitetään mahdollisuudet purojen ja luontaisten laskuuomien kunnostamiseen. Tällaisia kohteita ovat mm. Isokankaan järvestä lähtevä laskuoja, Asmonoja ja Korpioja. Kyseiset ojat virtaavat sekä monikäyttömetsän että tulevan suojelualueen puolella.
Purojen kunnostaminen vaatii oman erillisen suunnittelun, jonka perusteella tehdään asiaa koskevat päätökset. Tehtävät toimenpiteet edesauttavat monimuotoisuuden kehittymistä. Vaikutukset ja mahdollisuudet virkistyskäyttöön tulee ottaa huomioon suunnittelun yhteydessä.
Selvyyden vuoksi todettakoon, että purokunnostuksella tarkoitetaan tässä yhteydessä lasku-uoman palauttamista lähemmäs luonnontilaa. Kunnostamisella pyritään monimuotoisuuden lisäämiseen ja veden laadun parantamiseen sekä purossa että alapuolisessa vesistössä.
Mustaliuskealueet, happamat sulfaattimaat ja vesiensuojelu tulee ottaa huomioon myös purokunnostusten yhteydessä. Kunnostus ei saa aiheuttaa haittaa muille maanomistajille.

8.4 Vesiensuojelu
Sanginjoen monikäyttömetsän alueella selvitetään mahdollisuudet kosteikkojen rakentamiseen.
Kosteikkojen lisäksi tai niiden yhteyteen voidaan rakentaa putkipatoja tai muita vesiensuojelurakenteita. Kosteikkoalueet parantavat monimuotoisuutta esimerkiksi vesilintujen ja kahlaajien
elinympäristönä.
Kosteikkojen ja muiden vesiensuojelurakenteiden paikat kartoitetaan ja niiden rakentamisesta
tehdään tarvittavat suunnitelmat.
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9. ENNALLISTETTAVAT SUOALUEET
Sanginjoella on suunniteltu ennallistettavaksi 38 hehtaaria heikkokasvuisia rämeitä. Lisäksi on
vielä noin 21 hehtaaria kitumaaksi luokiteltavia rämeitä. Yhteensä monikäyttömetsän alueella on
siis noin 60 hehtaaria suoalueita, joiden joko annetaan ennallistua, tai joilla ryhdytään aktiiviseen
ennallistamiseen.
Hydrologia määrää suurelta osin suon rakenteen ja lajiyhteisöjen muodostumisen. Ennallistamisen lähtökohtana on suon vesitalouden palauttaminen luontaisen kaltaiseksi. Ennallistamisen tavoitteena on pysäyttää suolajiston taantuminen ja käynnistää sukkessio, joka johtaa luontaisen
kaltaiseksi toimivaksi suoekosysteemiksi.
Jos mahdollista ennallistettaville soille johdetaan vesiä ympäröiviltä ojitusalueilta siten että vettymishaitat ympäröivillä alueilla jäävät vähäisiksi. Aktiivinen ennallistaminen vaatii oman suunnittelun.
Ennallistamista tehdään laajemmassa mittakaavassa Sanginjoen itäosassa, luonnonsuojeluun varatulla alueella.

9.1 Ennallistettavat kuviot
Oheisessa taulukossa on kuvattu kuviot, joita on suunniteltu ennallistettavaksi. Kaikki kuviot ovat
karuja rämeitä, joilla on pääpuulajina mänty.

Taulukko 15 Ennallistettavat kuviot
Kuvio

Pinta-ala
Pääryhmä
(ha)

Kasvupaikka

Kehitysluokka

5,99 Kitumaa

Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas

02 - Nuori
kasvatusmetsikkö

206
232
241.1
251
254

2,04
2,2
2,39
1,67
3,13

Karukkokangas, vastaava suo ja jäkäläturvekangas
Karukkokangas, vastaava suo ja jäkäläturvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas

282
286.1

9,27 Metsämaa
5,35 Kitumaa

03 - Varttunut
Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas kasvatusmetsikkö
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas

298
375

0,29 Kitumaa
0,45 Kitumaa

Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas

375.1
402

0,94 Kitumaa
0,7 Kitumaa

Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas

494
683

9,61 Metsämaa
2,48 Kitumaa

Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas
Kuiva kangas, vastaava suo ja varputurvekangas

737

12,89 Metsämaa
59,4 hehtaaria

81

Kitumaa
Kitumaa
Kitumaa
Kitumaa
Kitumaa

02 - Nuori
kasvatusmetsikkö

02 - Nuori
Kuivahko kangas, vastaava suo ja puolukkaturvekangas kasvatusmetsikkö
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Kuvio 81 on Kalimeensuon kuuden hehtaarin ristiinojitettu rämekuvio suurjännitelinjan laidalla.
Kuvio 494 rajautuu Sanginjoen suojelualueen Korpilamminsuohon, joka mahdollisesti ennallistetaan suojelutoimien yhteydessä. Kuvion pinta-ala on noin 10 hehtaaria.
Kuvio 737 Pöytäsaarensuolla rajautuu Isokankaan suojelualueeseen. Vesien laskusuunnat mahdollistava ennallistamisen toteuttamisen varsin vähäisin haitoin.
Kuvio 282 sijaitsee Karsikkosuolla Aidaskankaan ja Sammakkokankaan välissä. Ennallistamisen yhteydessä voidaan alueelle johtaa vesiä ympäröiviltä kankailta. Kuvion läpi kulkee polku, joka voidaan säilyttää tai siirtää viereiselle soistuneelle kankaalle.
Edellä mainituilta kuvioilta kertyy myyntikelpoista puutavaraa arviolta 950 m³ ennallistamishakkuiden yhteydessä.
Muut kuviot ovat pienempialaisia kitumaita, joiden ennallistumista voidaan edesauttaa muiden
alueella tehtävien hakkuiden ja hoitotöiden yhteydessä. Kuviot 286.1 ja 241.1 muodostavat vajaan
kahdeksan hehtaarin alueen mutta kuvioiden välistä kulkee noin 50 metriä leveä sähkölinja.
Ennallistamistoimien toteutus ja niiden suunnittelu kannattaa suorittaa normaalin metsänhoidon
suunnittelun, kunnostusojitusten, puunkorjuun ja –kuljetuksen yhteydessä. Ennallistamistöiden
kustannukset ovat arviolta 200 €/ha, jolloin kokonaiskustannukset ovat noin 12 000 €.
Sanginjoella tehtyjen linnustoselvitysten mukaan alueella ei esiinny riekkoa sekä teerien määrä
on vähäinen. Tehtyjen haastattelujen perusteella riekkoa on kuitenkin alueella esiintynyt satunnaisesti. Soiden ennallistaminen ja aukkoisuuden lisääntyminen voivat edesauttaa teerien ja riekkojen sekä muun suolinnuston runsastumista ja paluuta Sanginjoen alueelle.
Sinänsä yksittäisten suokuvioiden ennallistaminen ei lisää kovin paljoa monimuotoisuutta. Suolinnuston kannalta vähäpuustoisten soiden lisääntymisellä voi olla positiivinen vaikutus, varsinkin
jos toiminnassa huomioidaan kankaiden vaihettumisvyöhykkeet. Lisäksi, kun ympäröiville metsäalueille alkaa kehittyä erirakenteisuutta on kokonaisvaikutus monimuotoisuuden kannalta myönteinen.
Virkistyskäyttöä ennallistettavat suot edesauttavat lähinnä marjojen poiminnan kautta (hilla, karpalo). Avoimet suot tuovat muutoin puustoiseen maisemaan vaihtelua ja ovat ennen kaikkea talviretkeilyn kannalta edustavia kohteita.
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10. METSÄTUHOT
Voimakkaat metsätuhot voivat aiheuttaa velvoitteen metsän uudistamisesta mitä on käsitelty tarkemmin kappaleessa ”4.4 Metsälaki”. Mikäli tuhoalueita joudutaan uudistamaan tulevaisuudessa,
tehdään ensisijaisesti luontaiseen uudistamiseen tähtäävä siemen- tai suojuspuuhakkuu. Kevyttä
maanmuokkausta harkitaan tapauskohtaisesti. Mikäli luontaisen uudistamisen onnistumista pidetään liian epävarmana, suoritetaan metsänviljely kylvämällä tai istuttaen. Tuhoalueita voidaan
myös täydennysviljellä, mikäli niissä on jo olemassa olevaa taimiainesta.

10.1 Tuuli- ja lumituhot
Tuuli- ja lumituhoriski kasvaa merkittävästi, jos tiheänä kasvanut metsä harvennetaan kerralla liian
harvaksi tai kasvamaan jätetään valtapuuston alla kasvaneita, karsiintuneita ja lyhytlatvaisia, kapeita runkoja. Tällaisia tuhoja voi syntyä erityisesti silloin, kun tasaikäisistä metsää aletaan kehittää
erirakenteiseksi liian voimakkailla hakkuilla.
Tuhojen välttämiseksi on tärkeää jatkuvasti parantaa kasvatettavien puiden tuulenkestävyyttä. Alikasvoksen kautta ylempiin latvuskerroksiin kasvaville puille annetaan vaiheittain lisää kasvutilaa
hakkuissa. Metsää ei saa päästää tihentymään liikaa. Harvassa kasvavat, tuulille altistuneet puut
kasvattavat vankemman rungon ja juuriston.
On tärkeää harventaa ylitiheät metsät nopealla aikataululla, koska puusto on varsinkin useimmilla
nuoren metsän kuvioilla ylitiheää. On selvää, että tuuli- ja lumituhoja tulee syntymään hakkuiden
jälkeen. Töiden lykkääminen ainoastaan pahentaa tilannetta.
Alle 10 m³/ha tuhopuut voidaan jättää maastoon korjaamatta lisäämään lahopuun määrää ja sitä
kautta luonnon monimuotoisuutta. Vaaralliset tuulenkaadot tulee kuitenkin poistaa tai kaataa
maahan teiden ja retkeilyrakenteiden lähistöltä. Lisäksi tuulenkaadot voivat olla esteettinen ja
maisemallinen haitta ja hankaloittaa alueella liikkumista eli virkistyskäyttöä.

10.2 Hirvieläimet
Kesällä hirvet (Alces alces) aiheuttavat vahinkoa vain lehtipuuntaimille. Talvella hirvet syövät sekä
männyn että koivun latvakasvaimia ja katkovat runkoja. Hirvet syövät myös mäntyjen alaoksia
mistä ei ole haittaa.
Oletettavasti hirvituhoja esiintyy erirakenteisessa metsänkasvatuksessa vähemmän kuin avohakkuun jälkeen viljelemällä uudistetuissa metsissä. Hirvet voivat kuitenkin laskea monimuotoisuutta
syömällä pihlajan, haavan ja raidan taimia.
Linnustolle tärkeiden haapojen määrää on tarkoitus lisätä. Haapa on hirvelle pihlajan lisäksi mieluisimpia ravintokasveja. Jotta haapaa ja pihlajaa saadaan syntymään alueelle enemmän, tulee
hirvien määrä pitää alueella riittävän alhaisena.
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Paras ja halvin keino vähentää hirvituhoja on sallia hirvenpyynti jatkossakin Sanginjoen alueella.
Taimia ei ole käytännössä mahdollista suojata siinä mittakaavassa, että sillä olisi käytännön merkitystä.

10.3 Juurikääpä
Juurikäävän (Heterobasidion annosum sensu lato) ovat pahimpia metsäpuiden taudinaiheuttajia
ja lahottajia. Boreaalisissa ilmasto-oloissa kääpä tuottaa kantaitiöitä pääasiassa kesällä. Talvella
itiöitä on hyvin vähän. Suomessa kuusen juurikääpä (Heteropasidion parviporum) on levinnyt pohjoisemmaksi kuin männyn juurikääpä (Heteropasidion annosum sensu stricto). Käävän määrä vähenee kuitenkin pohjoista kohti.
Juurikäävän aiheuttamat tuhot ovat pahimmillaan kivennäismailla. Harvennushakkuut suositellaan tehtäväksi talvella tai käyttämään kantokäsittelyä. Oulun kaupungin metsissä tehdään termisen kasvukauden aikana suoritetuissa hakkuissa kantokäsittely. Sanginjoella kesähakkuut tehdään
männiköissä. Kuusikoissa, jotka ovat alttiimpia juuristovaurioille ja juurikäävän leviämiselle hakkuut tehdään talvella.
Maannousemaa tai männyn tyvitervastautia ei ole tiedossa Sanginjoen alueella. Ilmaston lämpeneminen ja taudin leviäminen pohjoisemmaksi voivat kuitenkin nostaa tuhoriskiä tulevaisuudessa.
Kuusikoissa tautia on vaikea tunnistaa pystymetsästä ja usein se paljastuukin vasta suoritettavan
hakkuun yhteydessä.
Mikäli tulevissa hakkuissa Sanginjoen alueella paljastuu juurikäävän aiheuttamia tuhoja, on hakkuumenetelmää harkittava kyseisillä kohteilla uudelleen ja uudistettava metsä lehtipuustolle tai
männylle.

10.4 Tervasroso
Tervasroso (Cronartium flaccidum, Peridermium pini) on yleisin varttuneita männiköitä vaivaava
tauti ja sitä esiintyy koko männyn levinneisyysalueella. Sen aiheuttaa männyntervasrososieni.
Yleensä tervasrosoa esiintyy vain yksittäisissä puissa hajallaan ympäri metsikköä. Tartuntoja voi
kuitenkin olla pahimmillaan kolmanneksella runkoluvusta. Tervasroso heikentää metsän kasvua
ja vähentää sahatavaran saantoa. Sanginjoella esiintyy tervasrosoa männikkökankailla.
Mänty-yksilöillä näyttäisi olevan perinnöllisiä eroja tervasroson siedossa. Tervasrosoa voidaan vähentää poistamalla hakkuiden yhteydessä sairaat rungot. Erirakenteisen metsänkasvatuksen yhteydessä on syytä poistaa tervasrosoiset rungot, koska altistus näyttäisi periytyvän.
Usein tuho iskee latvukseen tai sienen muodostama koro vioittaa runkopuuta. Latvukseltaan vioittuneet puut eivät ole kovin merkittäviä biodiversiteetin kannalta, koska ne eivät juurikaan tuota
kelopuuta. Runkovaurioiset koropuut kannattaa poistaa hakkuiden yhteydessä. Sairaiden puiden
poisto vähentää sienten itiötuotantoa ja siten rajoittaa uusia tartuntoja.
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11. MONIMUOTOISUUS
Monimuotoisuutta ja sen kehittymistä on sivuttu hoito- ja käyttösuunnitelman eri osioissa. Tähän
lukuun on kirjattu kootusti monimuotoisuutta seuraavan 10-vuoden aikana suoraan kehittäviä
asioita ja menetelmiä.

1. Lahopuuston määrää lisätään kaikilla kuvioilla metsälain sallimissa rajoissa
-

yksittäiset tuulenkaadot jätetään maastoon

-

pökkelöt, lahopuut

-

tehdään tekopökkelöitä hakkuiden yhteydessä

-

annetaan osan lehtipuustosta kasvaa biologisen ikänsä loppuun ja lahota luontaisesti

2. Vanhan puuston kehittyminen
-

vanhimpia puuyksilöitä säästetään kaikissa hakkuissa

-

annetaan osan havupuustosta kasvaa biologisen ikänsä loppuun ja honkautua
sekä lahota luontaisesti

3. Lehtipuustoa ja sen kehittymistä edesautetaan
-

suositaan haapaa, pihlajaa, leppää sekä raitoja, hies- ja rauduskoivun lisäksi

-

haavan lisäämiseksi tehdään mm. pienaukkoja sopiviin paikkoihin

-

tavoitteena on, että lehtipuustoa esiintyy tulevaisuudessa valtaosalla kuvioista
ainespuukokoisena (rinnankorkeusläpimitta yli 7 cm)

-

tavoitteena on, että järeitä lehtipuita esiintyy tulevaisuudessa valtaosalla kuvioista missä rehevyys on riittävän hyvä (rinnankorkeusläpimitta yli 20 cm)

-

lehtipuiden järeytymistä nopeutetaan väljentämällä yksittäisten, kasvukykyisten, runkojen ympäristöä

-

varttuneissa männiköissä tehdään pienaukkoja lehtipuuston synnyttämiseksi

4. Sekapuuston kehittyminen
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-

yhden puulajin varttuneisiin männikköihin tehdään pienaukkoja ja poimintahakkuita sekapuuston lisäämiseksi
→ lehtipuusto ja alikasvoskuusikko lisääntyvät

5. Pienialaiset korvet jätetään toimenpiteiden ulkopuolelle
6. Vähäpuustoisten rämeiden ennallistaminen tai ennallistuminen
-

suolinnusto, riekko, teeri

7. Purojen kunnostus
8. Kosteikot
9. Riistatiheikköjä jätetään kaikille kuvioille
-

toimivat suojana myös muille kuin riistalajeille ja tuovat vaihtelua

-

huomioidaan myös taimikonhoidossa

-

tiheiköihin tehdään tekopökkelöitä ja kaadetaan runkoja lahopuuksi

10. Pienaukot
-

alle 0,3 hehtaarin pienaukkoja tehdään kaikille hakkuukuvioille

-

mahdollista myös taimikoissa

11. Maisemapuut
-

huomioidaan rungoltaan tai latvukseltaan sekä muutoin erikoiset puut tai erikoismuodot

Monimuotoisuuden kannalta tärkeimpiä tekijöitä ovat lahopuuston ja lehtipuuston määrän lisääntyminen sekä vanhat puut. Pienialaiset korpikuviot jätetään nyt hakkuiden ja myös ennallistamistoimenpiteiden ulkopuolelle. Linnustolle tärkeän haavan lisäämiseen kiinnitetään erityistä
huomiota.
Lehtipuiden järeytyminen vaatii aikaa. Lehtipuiden järeytymistä nuorissa metsissä voidaan nopeuttaa väljentämällä yksittäisten runkojen ympäristöä reippaasti. Varttuneissa männiköissä
missä esiintyy vähän muuta puustoa, tehdään pienaukkoja, jotta niihin saadaan syntymään lehtipuustoa ja sitä kautta monimuotoisuutta. Yhden puulajin männiköt eivät ole monimuotoisuuden
kannalta kovin edustavia, vaikka ne olisivatkin puustoltaan järeitä. Puhdas männikkö ei ole kovin
luonnollinen tilanne, vaan johtuu lähinnä metsien tehokkaasta hoidosta. Poimintahakkuu edesauttaa varsinkin kuusialikasvoksen kehittymistä.
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Kanalintuja, varsinkin metsoa ja riekkoa pidetään hyvänä indikaattorilajina. Seuraavissa kappaleissa on kuvattu kanalintuihin vaikuttavia asioita lyhyesti.

11.1 Riekko ja teeri
Ulkometsän alueella on havaittu satunnaisesti riekkoja ja teerikanta on heikohko. Soiden ennallistaminen ja vaihettumisvyöhykkeiden huomiointi metsien käsittelyssä voi parantaa kyseisten lajien esiintymistä Sanginjoen monikäyttömetsän alueella.
Teeren tyypillisiä (Lyrurus tetrix) soidinpaikkoja ovat avosuot, joita Sanginjoella on tätä nykyä vähän. Vähäpuustoisten soiden lisääntyminen ja suometsien avartaminen voi edesauttaa teerien ja
riekkojen esiintymistä alueella.
Teeri ja riekkokantojen esiintymistä ja kehitystä seurataan Sanginjoen alueella lintulaskentojen
kautta.

11.2 Metso
Sanginjoen ulkometsän alueella on laskentojen ja maastossa tehtyjen havaintojen perusteella
kohtuullisen hyvä metsokanta. Metsokannan elinvoimaisuuden kannalta tärkeintä on toimiva soidin. Metsolla on huhti-toukokuussa ryhmäsoidin. Suurimmilla soidinpaikoilla voi olla kymmeniä
kukkoja, tavallisimmillaan kuitenkin 4-6 reviirikukkoa.
Soidinpaikat ovat tavallisesti kasvatus- ja uudistuskypsissä havumetsissä. Puuston tiheys on
yleensä 500-900 runkoa hehtaarilla ja näkyvyys metson silmän tasalla noin 30-90 metriä. Soidinpaikkoja on myös puustoisilla rämeillä ja korvissa. Varsinaisen soidinpaikan suhteen metson vaatimukset eivät ole kovin ahtaat. Tutkimuksissa on todettu, että mitä enemmän soidinalueella on
varttuneita metsiä, sitä useampia kukkoja kokoontuu soitimelle. Metsän ikä ei ole kuitenkaan tärkein tekijä eikä riippuvuussuhde suoraviivainen. Vanhat, puhtaat kuusikot ovat metson kannalta
vähäarvoisempia kuin nuoremmat, vaihtelevarakenteiset metsät.
Johtopäätöksenä on, että harventamalla ylitiheät nuoret metsät ja hoitamalla taimikot kuntoon,
metsojen elinympäristö ja soiden toimivuus tulee parantumaan entisestään erityisesti erirakenteisuuden lisääntyessä. Vaihettumisvyöhykkeiden huomiointi ja muu riistametsän hoito parantavat
pesintöjen ja poikueiden menestymistä.
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Kuva 16 Vuonna 2012 harvennetulla Muuraiskankaalla näyttäisi olevan elinvoimainen
metsokanta

11.3 Pyy
Pyy on lintulaskentojen ja maastossa tehtyjen havaintojen perusteella yleisin kanalintu Sanginjoen
ulkometsän alueella. Pyy suosii nuoria ja varttuneempia kasvatusmetsiä Todennäköisesti erirakenteisella metsänhoidolla ei ole kovin suurta vaikutusta pyykantoihin, varsinkin kun metsiin alkaa
syntyä eri-ikäisiä ja kokoista puustoa sekä mustikan varvusto säilyy.
Harmaaleppää tulee kuitenkin säästää ja suosia kaikilla kuvioilla joilla sitä esiintyy. Lepän urvut
ovat paikkauskollisen pyyn keskeistä talviravintoa.
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12. VIRKISTYSKÄYTTÖ
Sanginjoen ulkometsän alueet ovat olleet kaupunkilaisten virkistyskäytössä jo vuosikymmenet.
Lemmenpolun virkistyskalastusalue lienee perustettu 1970-luvulla ja Isokankaan ja Kalimeenlammen luontopolut vuonna 1987, jolloin Isokankaan luonnonsuojelualue perustettiin. Riistapolku on
tehty vuonna 1997.
Virkistysmetsien käyttäjillä on usein erilaisia näkemyksiä siitä, millaisia metsien tulisi olla. Useissa
kyselytutkimuksissa esille ovat nousseet ominaisuudet kuten kaunis maisema, metsän tuntu, hiljaisuus/rauhallisuus, luonnon monimuotoisuus ja tilan ja vapauden tuntu (Kajanus ym. 2009, Tyrväinen ym. 2005).

12.1 Maisemavaikutukset
Itä–Suomen yliopistossa v. 2017 tehdyn tutkimuksen mukaan ihmiset pitävät eniten järeästä ja
suhteellisen harvapuustoisesta metsästä. Metsän uudistamisen koettiinkin aina rumentavan maisemaa. Uudistamisen aiheuttama maisema-arvon romahtaminen jää kuitenkin verraten lyhytaikaiseksi, jos se suhteutetaan metsän koko kiertoaikaan. Luontainen uudistaminen siemenpuustolla on maisemallisesti selvästi parempi vaihtoehto kuin uudistaminen viljelemällä.
Metsän maisema-arvoa voidaan myös lisätä metsänkäsittelyllä, etenkin jos se kohdistuu tiheään,
hoitamattomaan puustoon. Puuston tiheys haittaa erityisesti suomalaisia. Muilta osin suomalaisten ja ulkomaalaisten matkailijoiden metsämaisema-arvostukset näyttäisivät olevan hyvin samansuuntaisia.
Mielikuvat metsänkäsittelyjen maisemavaikutuksista olivat pääpiirteissään hyvin yhtenevät koettujen vaikutusten kanssa – kaikki käsittelyt, joiden arveltiin lisäävän metsien kauneutta, lisäsivät
sitä kuva-arviointien perusteella myös käytännössä.
Maisema-arvon ennustaminen ei ole yksiselitteistä, sillä ryhmien ja etenkin yksilöiden välillä on
selkeitä eroja maisema-arvostuksissa. Ryhmistä esimerkiksi metsänomistajat ja metsäalan ammattilaiset kokevat metsänkäsittelyjen maisemavaikutukset myönteisempinä kuin muut. Suhtautuminen metsänkäsittelyyn näyttää siten vaikuttavan myös käsittelystä aiheutuvan maisemavaikutuksen kokemiseen.
Tutkimus osoittaa, kuinka ainutkertainen ja hetkeen sidottu kokemus maisema on. Sama metsikkö
saatetaan kokea hyvin erilaisena kesä- ja talviasussaan. Keskimäärin talousmetsät näyttävät soveltuvan virkistys- ja matkailukäyttöön selvästi paremmin talvella lumen aikaan kuin kesällä sulanmaan aikaan. Ero on erityisen selvä maisemaa voimakkaasti muuttavien metsänkäsittelyjen,
kuten metsän uudistamisen kohdalla.
(Ote tiivistelmästä: Metsämaiseman kauneus ja metsänhoidon vaikutus koettuun maisemaan
metsikkötasolla. Harri Silvennoinen 2017)

68

12.2 Kävijätutkimuksen tuloksia
Kesäkaudella 2006 tehtiin Sanginjoen ulkometsän alueella kävijätutkimus (Hautala 2006).
Tutkimuksessa Sanginjoen ulkometsäalue jaettiin retkeilyosaan ja idän ja lännen metsäosiin.

Kuva 17 Sanginjoen ulkometsäalueen retkeilyvarustus ja jako länsi- ja itäosan metsäalueisiin ja keskiosan retkeilyalueeseen (punaisella katkoviivalla).

Tehdyn kävijätutkimuksen mukaan alueella käyvien ihmisten ikä on pääosin 30-50 vuotta.
Kävijöistä yli 80 % tulee Oulun seudulta ja ulkopaikkakuntalaisetkin ovat useimmiten lähtöisin Oulusta. Yleisimmin alueella liikutaan kesäaikaan. Vierailu kestää yleensä tunnista
kolmeen, vaihdellen sen mukaan mitä on tultu harrastamaan.
Vanhimpien ihmisten motiivi Sanginjoella liikkumiseen on yleensä marjastus. Nuoremmat
ja lapsiperheet tulevat yleensä retkeilemään ja viettämään aikaa luonnossa. Lemmenjoella
käy kalastajia varsinkin kesäviikonloppuisin. Muilta osin käyttöpaine on keskittynyt pääosin retkeilypolkujen ja rakenteiden läheisyyteen. Marja-aikaan luonnossa liikkujat jakaantuvat alueelle tasaisemmin teiden linjauksia noudattaen. Hautakangas ja Aidaskangas ovat suosittuja marjastuspaikkoja, joiden käyttö marjastukseen tulisi turvata myös tulevaisuudessa.
Yhdeksän kymmenestä liikkui alueen retkeilyosassa, joista suosituimpia olivat Lemmenpolun kalastusalue ja Kalimeenlammen taukopaikka. Tärkein motiivi saapua Sanginjoelle
on arjen kiireistä ja rutiineista irtautumisen tarve.
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Maisemallisesti parhaina kohteina pidettiin paikkoja, joissa näkyi vesielementti kuten
Myllkoski, Kalimeenlampi ja Lemmenpolun alueet. Metsäluonnon osalta maisemia pidettiin hyvinä.
Ihmisvaikutuksen näkymistä maisemassa ei pidetty ongelmana. Monimuotoisuutta pidettiin pääosin riittävänä. Metsätalouskäyttöön suhtauduttiin suopeasti, kunhan räikeimmistä maisemaa muuttavista toimenpiteistä luovutaan. Harvennushakkuut eivät herättäneet juurikaan vastustusta. Kalastajat ja marjastajat olivat tyytyväisimpiä luonnonsuojelun
sen hetkiseen tasoon.
Sanginjoen metsäalueen ongelmina nähtiin ilkivalta, juopottelu, roskaaminen, nuotiopuiden varastelu ja huolimaton tulen käsittely.
Kyselyyn vastanneet Sanginjoen alue tulisi säilyttää kaupunkilaisten virkistysalueena,
jossa on mahdollista harrastaa muun muassa marjastusta, kalastusta ja retkeilyä. Sinänsä
luonnonsuojelun lisäämistä ei pidetty kovin tärkeänä. Avohakkuita pidettiin kuitenkin
huonona vaihtoehtona ja metsien käsittelyn toivottiin olevan virkistysalueelle sopivampaa. (Hautala 2006: Oulun Sanginjoen ulkometsäalueen kävijätutkimus).

12.3 Luontopolut, retkeilyrakenteet ja reitit
Monikäyttömetsän alueella risteilee useita metsäautoteitä, talviteiden pohjia, polkuja, vanha tervahiihtoura ja moottorikelkkareitti. Isokankaan luontopolusta noin 1,6 km sijaitsee monikäyttömetsän itälaidalla ja riistapolusta noin 0,9 km. Näillä polun osuuksilla on reittiopasteet ja riistapolun infotaulu. Lemmenpolun virkistyskalastusalueella on infotaulu, seitsemän nuotiopaikkaa, taukokatos, kompostoiva wc ja kuusi puuliiteriä. Polkuja yms. reittejä on noin 17,7 km ja luontopolkua noin 2,5 km, metsäautotiestöä 16 km. (Liite 5).
Alla olevassa taulukossa on esitetty kaikkien teiden ja reittien metrimäärät koko ulkometsän alueella. Lisäksi alueella on todennäköisesti pienempiä polkuja, jotka eivät näy kartoilla taikka ilmakuvilla.
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monikäyttömetsä/m

suunniteltu
suojelualue/m

yhteensä/m

metsäautotiet

17410

13450

30860

moottorikelkkareitit

8800

8400

17200

luontopolut

2500

13100

15600

muut polut ja reitit

17700

5120

22820

46410

40070

86480

46 km

40 km

86 km

Sanginjoen tiet, reitit ja
polut

Sanginjoentie

9,1 km

Kaikki yhteensä

95 km

Taulukko 16 Sanginjoen teiden ja polkujen pituudet

Metsien käsittelyssä huomioidaan varsinaiset luontopolut siten, että niiden välittömässä läheisyydessä käsittely on lievää ja vaaraa aiheuttavat puut poistetaan.
Metsänharvennusten ja taimikonhoitojen yhteydessä teiden ja suosituimpien polkujen varret raivataan siten, että reitit pysyvät jatkossakin kulkukelpoisina. Vanhoja, vesakoituneita talviteidenpohjia voidaan tarvittaessa raivata, jolloin ne palvelevat sekä virkistyskäyttöä että metsänhoitoa.

Kuva 18 Polut ovat muuttuneet osittain vaikeakulkuisiksi
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Metsäautoteitä, talviteiden pohjia, polkuja ja luontopolkuja käyttävät marjastajat, sienestäjät,
luontoharrastajat, suunnistajat, koiraharrastajat jne. Viime vuosina etenkin maastopyöräily on kasvattanut suosiotaan.
Olemassa olevat lukuisat polut, tiet ja ajourat mahdollistavat omatoimisen alueella liikkumisen
jokamiehen oikeudella. Useimmilla kävijöillä on nykyään käytössään matkapuhelimet, joissa on
gps-paikannus ja karttasovelluksia. Monipuolinen Oulun kaupungin ylläpitämä Karttatie -palvelu
kattaa koko Sanginjoen alueen. Uusien opastettujen reittien tekeminen monikäyttömetsän alueelle ei ole lähivuosina vielä tarpeen. Opastettua luontopolkuverkostoa kehitetään ensisijaisesti
Sanginjoen ulkometsän itäosassa n. 1100 hehtaarin kokoisella suojeltavaksi varatulla metsäalueella, jossa nykyiset luontopolut pääosin sijaitsevat.

12.4 Moottorikelkkailu
Moottorikelkkailu on suosittu harrastus Oulun kaupungin alueella. Sanginjoen ulkometsän länsirajalla, pohjoisosassa ja sähkölinojen alla kulkee moottorikelkkareittiä noin yhdeksän kilometrin
matkalla. Moottorikelkkareitit säilytetään ennallaan. Valvotut ja ylläpitäjän hoitamat reitit ovat
turvallisia ja vähentävät kelkkailua luvattomilla alueilla. Moottorikelkkareittiä ylläpitää Liikuntavirasto. Koko Sanginjoen ulkometsän alueella reitistöä on yhteensä 17,2 km.

Kuva 19 Ulkometsän alueella kulkevat moottorikelkkareitit ja tiet
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12.5 Koiraharrastus
Sanginjoen ulkometsän aluetta on käytetty pitkään koirien kilpailu- ja harjoittelumaastona. Harjoittelu- ja kisapäiviä on kesäaikaan lähes joka viikonloppu. Toiminta kattaa koko ulkometsän alueen. Alueen tilapäisiä käyttölupia on vuosi toisensa perään myönnetty mm. Oulun Koirakeholle,
Oulun Erä ja Kennelkerholle, Oulun Seudun Etsintäkoirat ry:lle, Oulun Palveluskoirayhdistykselle,
Lappalaiskoirat ry:lle jne.
Toimintaa voidaan jatkaa entiseen tapaan monikäyttömetsän alueella.

12.6 Luonnontarkkailu ja - tutkimus
Suolammen Metsäntutkimuslaitoksen lannoituskoealat sijaitsevat monikäyttömetsän alueella.
Linnuston linjalaskentaa on tehty 1997-98 ja v. 2006 ja riistakolmiolaskentaa useina vuosina. Kasvillisuutta on kartoitettu 1997-2005 (Atlas-kartoitus, Väre ym. 2005.) Jäkäliä ja kääpiä v. 2006
(P.Halonen ym). Näiden tutkimusten tuloksia on koottu Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelmaan (Sanginjoen ulkometsän hoito- ja käyttösuunnitelma 2009-2020).
Metso-kartoitus valmistui v. 2011. Linnuston seurantatieota on saatavilla Sanginjoen metsälinnuston kehitys 1997-2016 – julkaisusta (Pohjois-Pohjanmaan lintutieteellinen yhdistys ry.)
Tutkimuksissa ja kartoituksissa havaitut suojeltavat lajit ja alueet merkitään metsikkökuviotietoihin ja säästetään metsänhoitotoimien yhteydessä.

12.7 Metsästys ja riistaeläimet Sanginjoen ulkometsän alueella
Alueella sallitaan nykyisin ainoastaan hirven metsästys ja pienpetojen pyynti loukuilla. Jatkossa
kaikenlainen pienpetopyynti tulisi sallia. Tällä ja viereisillä Oulun kaupungin alueilla ovat vierasja tulokaslajit runsastuneet huolestuttavasti. Etenkin minkki (Neovision vision) ja supikoira
(Nyctereutes procyonoides) verottavat varsinkin maassa pesiviä lintuja ja niiden poikasia.
Sanginjoen koko ulkometsän alueelta kaadetaan vuosittain keskimäärin 6 hirveä riippuen lupamäärästä ja pyynnin onnistumisesta. Hirvieläinten määrän pitäminen kohtuullisena vähentää kiusallisten hirvikärpästen määrää. Maastossa tehtyjen havaintojen perusteella alueella on kohtuullisen runsas metsäkauriskanta (Capreolus capreolus). Kaurispopulaation koon arvioiminen on kuitenkin vaikeaa. Alueella olevat tiheät kuusikot suosivat kauriita talvehtimisalueina. Kauriita ruokitaan lähistöllä olevilla yksityismailla.
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Kuva 20 Kaurispukin reviirikuoppa Holtinsuon ympäristöstä (kevätkesä 2018)

Lumijälkien ja paikallisilta metsästäjiltä saatujen tietojen mukaan alueella on myös elinvoimainen
ilveskanta (Lynx lynx). Kauris ja metsäjänis sekä linnut ja myyrät ovat tärkeitä saaliseläimiä ilvekselle. Ilves tappaa myös supikoiran, ketun, minkin ja näädän niitä kohdatessaan. Erityisesti supikoirien ja minkkien vähentäminen on hyödyllistä muun luonnon kannalta.

12.7.1 Supikoira
Supikoira on lisätty EU:n haitallisten vieraslajien luetteloon. Täydennetty lajiluettelo tuli voimaan
syksyllä 2017, supikoiran osalta kuitenkin vasta siirtymäajan jälkeen keväällä 2019. Supikoira poistuu vuoden 2019 alusta metsästyslain 5 § tarkoitetuista riistaeläimistä. Samalla supikoira tullaan
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rinnastamaan rauhoittamattomaan eläimeen. Supikoiran pyydystämiseen ei tarvitse enää suorittaa metsästäjäntutkintoa eikä riistanhoitomaksua maksaa. Alueen omistajalla tai haltijalla on oikeus pyydystää tai lopettaa alueellaan oleva supikoira. Tämä oikeus on silloinkin, kun metsästysoikeus alueella on vuokrattu toiselle.
Vieraslajilla tarkoitetaan eliölajia, jonka ihminen on tarkoituksella tai vahingossa tuonut sen luontaisen levinneisyysalueen ulkopuolelle. Haitallinen vieraslaji uhkaa luonnon monimuotoisuutta
uudella elinalueellaan.

12.7.2 Erirakenteinen metsä ja riista
Erirakenteinen metsänkasvatus suosii ja hyödyntää alikasvoksia, jotka muodostavat suojapaikkoja
melkein kaikelle riistalle, erityisesti kanalinnuille. Mustikka kasvaa hyvin erirakenteisissa harvahkoissa ja vaihtelevissa metsissä. Mustikka on nuorten kanalintupoikueiden ravitsemuksen kannalta avainlaji. Ne syövät mustikan kukkia, marjoja sekä lehtiä ja niillä eläviä hyönteisiä. Myös
karhulle (Ursus arctos) mustikka on tärkeä ravintokasvi.
Metsien hoidossa tulee säilyttää kaikilla kuvioilla lehtipuusekoitusta ja muutenkin sekametsäisyyttä. Vaihtelevat sekametsät, joissa on tiheikköjä, avoimia alueita ja erikokoista puu- ja pensaskasvillisuutta ovat riistan mieleen. Pienialaiset kuusikkokorvet jätetään kuitenkin käsittelyjen ulkopuolelle tuomaan monimuotoisuutta alueelle.

12.8 Kalastus Lemmenpolulla
Kalastus Lemmenpolun erityiskalastusalueella on sallittua vain Oulun kaupungin heittokalastusluvalla. Erityiskalastusalue on kaksi kilometriä pitkä jokijakso Loppulan sillasta alavirtaan. Alueelle
on haettu Lapin Ely-keskukselta onkimis-, pilkkimis- ja heittokalastuskielto, joka mahdollistaa luvan myynnin vesialueen omistajalle.
Vuosittain kaupunki istuttaa Lemmenpolun alueelle kirjolohta n. 2000 kg. Kalat ovat istutushetkellä kalastuskokoisia. Paikka onkin muodostunut Oululaisille kalastajille perinteikkääksi istutaongi kalavedeksi. Istutukset tapahtuvat vuosittain kesäkuun ensimmäisestä keskiviikosta lähtien
viitenä peräkkäisenä keskiviikkona. Alueella on aina rauhoitus istutuskeskiviikkona klo 17.00 asti.
Istutukset tehdään aamupäivällä.
Lemmenpolun ympäristö pidetään puuston osalta turvallisena ulkoiluympäristönä. Tarvittaessa
alueella voidaan suorittaa puiden poistoa poimintaperiaatteella sekä suorittaa maiseman hoitoon
liittyviä hakkuita.
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Kuva 21 Lemmenpolun tie vaatii kunnostusta
Koivuista otettu tuohta ja puita lahoamassa. Vaurioituneet puut syytä poistaa.

12.9 Marjastus ja sienestys
Sanginjoen alue on suosittua marjastus- ja sienestysaluetta. Pääasiassa poiminta tapahtuu yksityistalouksien tarpeeseen, mutta myös kaupallista toimintaa esiintyy. Mustikka ja puolukka anta-
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vat marjoista runsaimmat sadot. Suoalueilta saadaan vähäisessä määrin hillaa ja karpaloa. Hillasadot todennäköisesti paranevat tulevaisuudessa soiden ennallistamisten myötä. Paikoittain alueella esiintyy mesimarjaa, jonka sato ja poiminta ovat kuitenkin vähäistä.
Sienistä yleisimpinä poimitaan rouskuja, tatteja ja haperoita. Lisäksi poimitaan ainakin suppilovahveroita ja valmuskoja. Kantarelleja löytyy vähäisessä määrin.

Kuva 22 Kukkivaa hillaa ennallistettavalla kuviolla 282

Tiheän tieverkon, polkujen, talviteiden sekä sähkölinjojen ansiosta keräilytuotteiden poiminta ja
alueella suunnistaminen on helppoa. Metsäteiden huono kunto on kuitenkin hankaloittanut alueella pääsyä ja siellä liikkumista ajoneuvoilla. Metsätiet tullaan kunnostamaan virkistyskäyttöön
liittyvä liikenne huomioiden. Koko Sanginjoen ulkometsän alue on kaupunkilaisille tärkeää virkistysaluetta erityisesti marjanpoimintaan liittyen. Kaikista alueen teistä on saatu runsaasti palautetta
erityisesti marjastusaikana. Metsien sulkeutuminen huonontaa oleellisesti mahdollisuuksia marjastukseen.
Erirakenteisen metsänkasvatuksen peitteiset, harvahkot metsät suosivat erityisesti mustikkaa
tasaikäiskasvatukseen tai metsien hoitamattomuuteen verrattuna paremmin. Mustikka on linnustolle tärkeä ravinnonlähde. Sanginjoella on tehty karhuhavaintoja viime aikoina. Mustikka on tärkeä ravinnonlähde talviunille valmistautuville karhuille.
Mustikkasadot ovat sekametsissä suurempia kuin puhtaissa kuusikoissa, joten liialliseen kuusettumiseen kannattaa kiinnittää huomiota eri-ikäiskasvatuksessa.
Erirakenteiset puustoiset metsiköt näyttävät suosivan ruokasieniä, joita on yleensä vähän hakkuuaukeilla ja nuorissa taimikoissa. Poikkeuksen tästä tekee korvasieni.
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12.10 Polttopuut
Polttopuunkeruu on yksi luonnossa virkistäytymisen muoto. Polttopuupalstoille on jatkuvaa kysyntää. Palstoja myydään kohteista, joista ei oteta energiapuuta talteen. Polttopuuksi kerätään
hakkuissa maahan jääneitä puiden latvuksia ja taimikonhoitokohteilta maahan kaadettua rankaa.
Polttopuiden keruun ansiosta mm. teiden ja polkujen varret siistiytyvät. Polttopuupalstat myydään e-varauksen kautta https://e-kartta.ouka.fi/ePermit/fi/Reservation/.
Polttopuiden kerääminen hakkuualoilta nopeuttaa lähimaiseman siistiytymistä ja tekee alueen
käytön retkeilyyn ja muuhun maastossa tapahtuvaan virkistyskäyttöön miellyttävämmäksi. Tuulenkaadot ja kelot sekä pökkelöt tulee jättää maastoon monimuotoisuuden edistämiseksi.

12.11 Virkistyskäyttö ja hakkuut
Sanginjoen monikäyttömetsän virkistyskäyttöä edistetään pitämällä metsät kasvukunnossa harventamalla niitä ajallaan tässä suunnitelmassa kuvatuin hoitohakkuin, poistamalla vaaraa aiheuttavat puut polkujen ja reittien varsilta sekä pitämällä polut ja reitit käyttökunnossa tienvarsivesakoiden raivauksin.
Hoitohakkuiden ajoituksissa huomioidaan mm. lintujen pesimäajat ja marjastuskausi mahdollisuuksien mukaan. Hakkuutähteitä voidaan kerätä reittien varsilta energiapuuksi taikka myydä ne
polttopuupalstoina. Metsäautotiet pidetään kulkukelpoisina ja Lemmenpolun kalastusaluetta
huolletaan säännöllisesti.
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13. SAADUT LAUSUNNOT JA PALAUTE
Hoito- ja käyttösuunnitelma-luonnoksesta pyydettiin lausuntoja eri tahoilta. Lausuntoja saapui 9
kpl. Asian tiimoilta järjestettiin metsäretkeily, joita on syytä järjestää jatkossakin eri tahojen ja
toimijoiden välillä.
Sanginjokeen liittyen on tullut jatkuvasti suoraa palautetta koskien erityisesti teiden huonoa kuntoa ja retkeilyrakenteita sekä ylitiheitä metsiä.
Lausunnot saapuivat Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistykseltä, Pohjois-Pohjanmaan lintutieteelliseltä yhdistykseltä (PPLY), Oulun seudun ympäristötoimelta, ELY-keskukselta, Sanginsuu-Lapinkangas-Sanginjoki kyläyhdistykseltä (SLS kyläyhdistys ry), Suomen riistakeskukselta,
Oulun riistanhoitoyhdistykseltä ja alueen metsästysseuroilta (3 kpl).
Saaduista palautteista koottiin yhteenveto, jota hyödynnettiin hoito- ja käyttösuunnitelman laadinnassa.
Lausunnoista saatu palaute on kuvattu liitteessä 1.
Kiitämme saapuneesta rakentavasta palautteesta.
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14. YHTEENVETO

Keskeisimmät toimenpiteet 2020-2030:

1. Ylitiheiden metsien puuston hoito
- männikkökankaat ja rämeet
2. Tiestön kunnostaminen
3. Vesiensuojelun tehostaminen
-

mm. purokunnostukset, kosteikot, muut rakenteet ja ratkaisut

4. Vähäpuustoisten soiden ennallistaminen

Edellä mainitut toimenpiteet edesauttavat kaikilta osin virkistyskäyttöä. Merkittävimpänä sen kannalta voidaan pitää männikkökankaiden ja rämeiden puuston hoitoa sekä tiestön kunnostamista.
Monimuotoisuuteen vaikuttavia asioita on koottu lukuun 11.
Tutkimustieto ja kokemukset jatkuvasta kasvatuksesta lisääntyvät jatkuvasti. Suunnittelun ja hakkuiden toteutuksen kannalta menetelmä on vaativampi kuin vallitseva jaksollinen metsänkasvatus. Tietoa ja saatuja kokemuksia sovelletaan käytäntöön.
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