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1. Metsästrategia 
 

Metsästrategia käsittää kunnan omistamien metsien käsittelyn päämäärät sekä 
toimintaperiaatteet, joilla kunta toteuttaa nämä päämäärät. 

 
 
1.1 Päämäärät 
 

Kunnan omistamat metsät antavat asukkaille virkistystä, luontoelämyksiä ja 
liikuntamahdollisuuksia.  

 
Kunnan omistamat metsät turvaavat luonnon monimuotoisuuden säilymistä 
kunnassa. 

 
Kunnan omistamista metsistä saadaan puutavaraa edellä olevien päämäärien 
asettamissa rajoissa.  

 
 
2. Toimintaperiaatteet 
 
2.1 Metsien käyttö- ja hoitoluokitus  
 

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi on laadittu yleiskaava sekä 
taajama-alueille yksityiskohtaisempia asemakaavoja. Em. eri alueiden ohjaus ja 
käyttötarkoitus otetaan kunnan omistamien metsien käsittelyn perustaksi. 
Metsäalueet jaetaan käyttö- ja hoitoluokkiin seuraavasti: 

 
Käyttöluokka 1. 
Taajamametsät      

       Lähimetsät     hoitoluokka C 1 
                      Ulkoilu- ja virkistysmetsät  hoitoluokka C 2 
                      Suojametsä    hoitoluokka C 3 

 
Käyttöluokka 2. 
Luonnonarvometsät ja suojelumetsät  

 
Käyttöluokka 3. 
Talousmetsät 
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2.2 Metsien hoito- ja käsittelytavat.  
 

Kunnan omistamien metsien hoito- ja käsittelytavat valitaan sen mukaan, mihin 
käyttö- ja hoitoluokkaan metsä on sijoitettu. Jatkossa metsien sijoittelu käyttö- ja 
hoitoluokkiin tarkistetaan toimenpideohjelman tarkistuksen yhteydessä. 

 
2.3 Hoitosuunnitelmat  
 

Kunnan omistamien metsien hoidon ja käsittelyn pohja on luonnonhoitosuunnitelma 
(käyttö- ja hoitoluokkiin 1-2 kuuluvilla alueilla) ja talousmetsänhoitosuunnitelma 
(käyttö- ja hoitoluokkaan 3 kuuluvilla alueilla).   

 
Luonnonhoitosuunnitelmaan voidaan sisällyttää myös muita viheralueita kuin metsiä, 
esim. niittyjä.  
 
Luonnonhoitosuunnitelmassa  ja talousmetsänhoitosuunnitelmassa esitetään ne 
tavoitteet ja toimenpiteet, joita kunnan omistamissa metsissä tehdään seuraavan 
kymmenen vuoden aikana.  
 
Luonnonhoitosuunnitelman ja talousmetsänhoitosuunnitelman hyväksymisestä ei 
asemakaava-alueilla päättää Tila- ja tuotantopalvelujen johtokunta. Asemakaava-
alueilla käsitellään suunnitelmat yhdyskuntatekniikan johtosäännön sekä Maankäyttö- 
ja rakennuslain § 90 mukaisesti. 

 
2.4 Toimenpideohjelma 
 

Toimenpideohjelma laaditaan vuosittain. Toimenpideohjelmassa esitetään tila- ja 
tuotantopalvelujen johtokunnalle seuraavan vuoden kunnan  metsissä suoritettavat 
toimenpiteet. 
 
Toimenpideohjelmassa sijoitetaan eri hoitoluokkiin kunnan omistukseen tulleet 
metsäalueet  sekä tarkistetaan mm. ennestään kunnan omistuksessa olleiden 
metsäalueiden sijoittuminen eri käyttö- ja hoitoluokkiin sekä metsien hoito- ja 
käsittelytapoja.
 
Toimenpideohjelman hyväksymisestä päättää tila- ja tuotantopalvelujen johtokunta. 
Toimenpideohjelman käsittelyn yhteydessä tila- ja tuotantopalvelujen johtokunta  
 
 
käsittelee selostuksen toimenpiteistä, joita kunnan omistamissa metsissä on tehty 
edellisen toimenpideohjelman hyväksymisen jälkeen.   

 
 
2.5 Kuntalaisten osallistaminen ja tiedon jakaminen kuntalaisille 
 

Luonnon- ja talousmetsänhoitosuunnitelmien laadinnan yhteydessä osallistetaan 
asukkaat ja kunnassa toimivat yhdistykset tiedottamalla hoitosuunnitelmista kunnan 
virallisella ilmoitustaululla, kunnan virallisissa ilmoituslehdissä, kunnan kirjastoissa  
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sekä kunnan www-sivuilla. Lisäksi hoitosuunnitelmat esitellään alueittain asukkaille ( 
Keskusta, Masala ja Veikkola ). 
 
Osallistamisessa annetaan em. tahoille mahdollisuus sanoa mielipiteensä ja antaa 
vastineensa hoitosuunnitelman ehdotuksesta.  Mielipiteistä tehty kooste ja vastineet 
liitetään johtokunnan käsittelyyn vietävään hoitosuunnitelmaan.    

 
Lisäksi toimenpideohjelman laadinnan yhteydessä tiedotetaan lähiasukkaille 
suoritettavista hoitotoimenpiteistä. Työmaa-alueelle laitetaan kyltti siellä lähiaikoina 
tehtävistä toimenpiteistä.  

 
2.6 Metsätoimenpiteiden suunnitteluun liittyvien tehtävien jakautuminen kunnan       
viranomaisten kesken 
 

Käyttöluokan 1 ja 3  suunnitelmien ja toimenpideohjelman valmistelusta sekä 
metsänkäyttöilmoituksesta  vastaa pääsääntöisesti kunnan alueidenhoitopalvelut.  
Käyttöluokan 2 suunnitelmien ja toimenpideohjelman valmistelusta sekä 
metsänkäyttöilmoituksesta  vastaa kunnan ympäristönsuojeluyksikkö.   

 
Luonnonhoitosuunnitelmasta, talousmetsänhoitosuunnitelmasta ja 
toimenpideohjelmasta on  ennen hyväksymistä pyydettävä lausunto: 
 
Käyttöluokka 1 ja 3 
- ympäristönsuojeluyksikkö, kaavoitusyksikkö sekä liikuntatoimi.   
 
Käyttöluokka 2 
-     kaavoitusyksikkö, alueidenhoitopalvelut sekä liikuntatoimi. 
 
Lausunnot on liitettävä hoitosuunnitelma- ja toimenpideohjelmaesityksiin.   
 
 

2.7 Maisematyö- ja puunkaatoluvat 
 

Kun aikomuksena on suorittaa puiden kaatamista, maisemaa muuttavaa 
maanrakennustyötä tai muita näihin verrattavia toimenpiteitä asemakaava-alueella tai 
muulla alueella, jolla puiden kaatamisen edellytyksenä on maankäyttö- ja 
rakennuslain mukainen maisematyölupa, kunnan metsävastaava pyytää lausunnon 
maisematyöluvan tarpeesta ao. kunnan lupakäsittelijältä ja hakee tarvittaessa 
maisematyölupaa. 
 
Kunnanpuutarhuri antaa kunnan maanomistajan edustajana puiden kaatoluvat. 
Kaatoluvista pidetään kirjaa. 

 
 
2.8 Metsätoimenpiteiden toteuttaminen   
  

Tila- ja tuotantopalvelujen johtokunnan hyväksymän vuosittaisen toimenpideohjelman 
mukaiset toimenpiteet toteutetaan joko kunnan omien työntekijöiden suorittamana tai  
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tarjouskilpailun kautta valitulla toimeksisaajan suorittamana. Metsätoimenpiteiden 
toteuttamiseen kuuluvista tehtävistä vastaa kunnan alueidenhoitopalvelut. 

 
 
3. Kunnan omistamien metsien hoito- ja käyttöluokitus 
 
Käyttöluokka   1 
 
3.1.1 Taajamametsät 
 

Taajamametsät sijaitsevat rakennetun tai suunnitellun tiiviin asutuksen lähellä. 
Asukkaat käyttävät niitä virkistykseen arkisin ja viikonloppuisin. Kaavoissa 
taajamametsät on osoitettu V, EV tai MU-merkinnällä ( virkistysalue, puisto,  
leikkipuisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja virkistyspalvelut, retkeily- ja ulkoilualue, 
uimaranta-alue tai suojaviheralue, maa- ja metsätalousalue, jolla on erityistä ulkoiluun  
ohjaamistarvetta). Taajamametsiin voi sisältyä myöskin ns. maisemametsiä joiden 
hoitotavoitteet ovat järeiden puiden kasvattaminen. 
 

3.1.2 Lähimetsät  ( C 1 ) 
 

Lähimetsät sijaitsevat tiiviin asutuksen välittömässä läheisyydessä asemakaava-
alueilla. Lähimetsä tarjoaa vaihtoehtoiset kulkuyhteydet sekä päivittäiset 
ulkoilumahdollisuudet ja on elinvoimainen, vaihteleva ja virikkeellinen. Lähimetsään 
kohdistuu voimakas kulutus. Asemakaavoissa taajametsät on osoitettu V tai EV-
merkinnällä ( virkistysalue, puisto, leikkipuisto, lähivirkistysalue, urheilu- ja 
virkistyspalvelut, retkeily- ja ulkoilualue, uimaranta-alue tai suojaviheralue). 
 
Hoidon tavoitteet 

 
Hoidon tavoitteena on maisemakuvan sekä monipuolisen, elinvoimaisen ja  
kasvillisuuden monikerroksisuuden ylläpitäminen sekä ulkoilumahdollisuuksien 
turvaaminen. Lähimetsässä liikkuvan turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota.  

 
Metsän käsittelyn lähtökohtana on mahdollisuuksien mukaan paikalla kasvavan 
puuston ohjaaminen hoidolla toivottuun suuntaan.   

 
 
Lähimetsien käsittelyssä yleisperiaatteena on se, että metsää hoidetaan 
ikärakenteeltaan vaihtelevana niin, että siinä on kaiken ikäistä puustoa ja pensastoa.  
Lähimetsää uudistettaessa käytetään pienaukkohakkuita tai vastaavia niin, että 
uudistus tehdään kerrallaan korkeintaan puolen hehtaarin laajuisella alueella.   

 
Lähimetsien käsittelyssä pyritään myös säilyttämään harvinaisia ja erikoisia 
elinympäristötyyppejä sekä maisemallisesti arvokkaita puita.  Käsittelyllä pyritään 
valoisaan metsään, jossa maisemarakenteen erityispiirteet korostuvat.  Puulajistossa 
suositaan mäntyä ja lehtipuita.  Sopivissa paikoissa metsien vaihtelevuutta lisätään 
istuttamalla esim. jaloja lehtipuita.  Ihmisten turvallisuutta uhkaavat puut poistetaan.  
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Hakkuutoimenpiteet tehdään lähimetsissä käsityönä tai kevyellä kalustolla roudan ja 
lumen aikana. Kaadetut puut viedään pois kevyellä kalustolla. Lähimetsistä 
hakkuutähteet korjataan pois tai haketetaan.  Asukkaille voidaan antaa mahdollisuus 
kerätä hakkuutähteitä sekä kuolevia ja kaatuneita puita polttopuiksi.  
 
Kulutukselle arkojen elinympäristötyyppien alueilta kulutusta ohjataan pois mm. 
ulkoilureiteillä,  tiheällä puustolla ja maapuilla. Metsän kulutuskestävyyttä  
 
parannetaan tarvittaessa esim. hakekatteella, puuston normaalia harvemmalla 
kasvutiheydellä sekä puulajivalinnalla.  Kulutuksen estäessä taimien kasvun 
taimikkoalueet aidataan. 

 
Lisäksi asemakaavassa rakentamattomat asuinalueet tai muuhun käyttötarkoitukseen 
osoitetut alueet hoidetaan lähimetsänä kuitenkin niin, että hoitotavoitteet ovat alueen  
lopullisen käyttötarkoituksen mukainen. Lähimetsässä voi olla luontokohteita. 
Luontokohteet hoidetaan käyttöluokan 2 mukaisesti. 

 
3.1.3 Ulkoilu- ja virkistysmetsät  ( C 2 ) 
 

Ulkoilu- ja virkistysmetsät sijaitsevat yleis- tai asemakaava-alueilla, MU/VL-
merkinnällä, asutuksen liepeillä laajempina vihervyöhykkeinä antaen  
taajamarakenteeseen väljyyttä. Ulkoilu- ja virkistysmetsät  toimivat myöskin 
yleiskaavassa kuntalaisten ulkoilu- ja virkistysalueena esim. Porkkalanniemi ja Linlo. 
Alueita käytetään virkistystoimintaan; ulkoiluun, retkeilyyn, sienestykseen ja 
marjastukseen. Käytäväverkosto on yleensä harva. Alueella voi olla avoimiakin 
luonnonalueita kuten soita ja kalliolakia.  
 
Hoidon tavoitteet 

 
Hoidon tavoitteena on metsämaiseman ja alkuperäisen luonnon, kasvillisuuden sekä 
eläimistön säilyttäminen sekä ulkoilu- ja virkistys mahdollisuuksien turvaaminen. 
 
Ulkoilu- ja virkistysmetsien hoito asemakaava-alueella. 

 
Metsän käsittelyn lähtökohtana on paikalla kasvavan puuston ohjaaminen hoidolla 
toivottuun suuntaan.  Metsää hoidetaan ikärakenteeltaan vaihtelevana niin, että  
metsäkuviolla on kaikenikäistä puustoa. Asemakaava-alueen ulkoilu- ja 
virkistysmetsiä hoidettaessa aukkohakkuita ei käytetä. 
Metsän istutuksissa pyritään valitsemaan kasvupaikan mukainen monipuolinen 
puuvalikoima. 

 
Metsän hoidolla pyritään luomaan vaihteleva, alueen luonnonoloihin perustuva 
metsä.  Hoidossa korostetaan maisemarakenteen erityispiirteitä sekä harvinaisia ja 
erikoisia elinympäristötyyppejä. Maisemallisesti arvokkaat puut säilytetään.   
 
Eläimistön suojapaikoiksi jätetään tiheitä puu- ja pensasryhmiä.  Luonnon 
monimuotoisuuden vaalimiseksi ulkoilu- ja virkistysmetsiin jätetään pystyyn kuolevaa 
puustoa ja maapuita.  Reunavyöhykkeiden hoidossa suositaan eläimistölle hyödyllisiä 
hunaja- ja marjakasveja.     
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Hakkuutähteet korjataan pois ulkoiluteiltä ja poluilta, sekä keskeisimmillä alueilla 
tarvittaessa myös muualta. 
 
Kulutukselle arkojen elinympäristötyyppien alueilta kulutusta ohjataan pois mm. 
ulkoilureiteillä, tiheällä puustolla ja maapuilla. Metsän kulutuskestävyyttä parannetaan 
tarvittaessa esim. hakekatteella, puuston normaalia harvemmalla kasvutiheydellä  
sekä puulajivalinnalla.  Kulutuksen estäessä taimien kasvun taimikkoalueet aidataan 
tai taimet suojataan muutoin. 

 
 
Ulkoilu- ja virkistysmetsissä voi olla luontokohteita. Luontokohteet hoidetaan 
käyttöluokan 2 mukaisesti. 
 
Asukkaille voidaan antaa mahdollisuus kerätä hakkuutähteitä sekä kuolevia ja 
kaatuneita puita polttopuiksi 
 
Ulkoilu- ja virkistysmetsien hoito yleiskaava-alueella. 

 
Metsän käsittelyn lähtökohtana on mahdollisuuksien mukaan paikalla kasvava 
puusto, jonka kehitystä ohjataan metsikkökasvatuksen menetelmää käyttäen. Metsää 
hoidetaan ikärakenteeltaan vaihtelevana niin, että metsikössä on kaikenikäistä 
puustoa.  
 
Ulkoilu- ja virkistysalueiden metsissä käytetään pidempää kiertoaika kuin 
talousmetsissä jotta ” vanhat metsät ” hallitsisivat pidempää metsäkuvaa. 
Uudistushakkuut toteutetaan luontaisena uudistamisena, jos alueella on puuston, 
maaperän ja pintakasvillisuuden perusteella ennalta arvioiden on edellytykset 
luontaisen taimiaineksen syntymiselle. Uudistaminen suoritetaan vaiheittain, jotta 
maisemalliset  sekä  ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuden haitat jäävät mahdollisimman 
pieniksi. Uudistettaessa ulkoilu- ja virkistysmetsää yleiskaava-alueella voidaan 
käyttää pienaukkohakkuita tai vastaavia niin, että uudistus tehdään kerrallaan 
korkeintaan 0,2 hehtaarin laajuisella alueella. Luonnon monimuotoisuuden 
vaalimiseksi jätetään säästöpuuryhmiä ja lahopuustoa.  Metsän istutuksissa pyritään 
valitsemaan kasvupaikan mukainen monipuolinen puuvalikoima. 

 
Maisemallisesti arvokkaat puut säilytetään.  Eläimistön suojapaikoiksi ulkoilu- ja 
virkistysmetsiin jätetään tiheitä puu- ja pensasryhmiä  Reunavyöhykkeiden hoidossa 
suositaan eläimistölle hyödyllisiä hunaja- ja marjakasveja.     

 
Ulkoilu- ja virkistysmetsässä voi olla luontokohteita. Luontokohteet hoidetaan 
käyttöluokan 2 mukaisesti. 

 
Asukkaille voidaan antaa mahdollisuus kerätä hakkuutähteitä sekä kuolevia ja 
kaatuneita puita polttopuiksi. 

 
Hakkuutähteet korjataan pois ulkoiluteiltä ja poluilta, sekä keskeisimmillä alueilla 
tarvittaessa myös muualta. 
 
Kulutukselle arkojen elinympäristötyyppien alueilta kulutusta ohjataan pois mm. 
ulkoilureiteillä, tiheällä puustolla ja maapuilla. Metsän kulutuskestävyyttä parannetaan 
tarvittaessa esim. hakekatteella, puuston normaalia harvemmalla kasvutiheydellä  
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sekä puulajivalinnalla.  Kulutuksen estäessä taimien kasvun taimikkoalueet aidataan 
tai taimet suojataan muutoin.  
 
Lisäksi yleiskaavassa rakentamattomat asuinalueet tai tai muuhun 
käyttötarkoitukseen osoitetut alueet hoidetaan ulkoilu- ja virkistysmetsänä kuitenkin 
niin, että hoitotavoitteet ovat alueen lopullisen käyttötarkoituksen mukaisia. 

 
3.1.4 Suojametsät   ( C 3 ) 

 
Suojametsät sijaitsevat pääväylien, teollisuusalueiden ja vesistöjen reuna-alueilla. 
Suojametsät toimivat suojavyöhykkeenä lieventäen melu-, pöly-, tuuli- ja 
saastehaittoja. Suojametsien virkistyskäyttö on vähäistä. Alueella ei ole ulkoiluun  
 
tarkoitettuja rakenteita tai varusteita. Alueen halki voi johtaa polku tai kevyeen 
liikenteen väylä. Suojametsät voivat myös jäsentää taajamarakennetta.  
 
Hoidon tavoitteet 

 
Hoidon tavoitteena on yleensä kasvillisuuden monikerroksisuuden, peittävyyden ja 
suojavaikutuksen ylläpitäminen. Suojametsän käsittelyn lähtökohtana on se, että  
 
metsän suojavaikutus saadaan mahdollisimman hyväksi. Melu- ja pölysuoja 
saavutetaan parhaiten tiheällä, nuorella havupuukasvustolla, jota uudistetaan 
jatkuvasti kaistoittain. 

 
Käyttöluokka   2 
 
3.2 Luonnonarvometsät ja suojelumetsät  
 

Luonnonarvometsät ja suojelumetsät sijaitsevat  joko perustetulla suojelualueella tai 
niillä on muutoin virallisesti määritelty suojelustatus (esim. Natura-kohteet, joita ei ole 
tarkoitus perustaa suojelualueiksi).  Kaavossa käyttöluokan kohteet on yleensä 
osoitettu SL-merkinnällä (luonnonsuojelualue).  
 
Taajama- ja talousmetsässä voi olla alueiltaan pieniä luontokohteita, joilla on  
käyttöluokka 2 hoitotavoitteita. 
 
Luontokohteet ovat metsäalueita, joilla on erityisiä luonnonsuojelullisia arvoja.  
Suojeluarvojen ei tarvitse välttämättä perustua metsälakiin tai luonnonsuojelulakiin.  
Kyseessä voi olla esim. lintujen pesimäalue, harvinaisten kasvien esiintymä, liito-
oravan levähdys- ja lisääntymispaikka tai puronvarsimetsä.  Kyseessä voi olla myös 
istuttamatta jätettävä pelto tai metsälaidun, jolla on suuri merkitys lintujen ja monien 
riistaeläinten ruokailualueena.   
 
Hoidon tavoitteet 

 
Luonnonarvometsän ja suojelumetsän käsittely on yksilöllistä pitäen lähtökohtana 
suojeltavien luonnonarvojen säilyttämistä alueella.  Rauhoitetuilla 
luonnonsuojelualueilla on omat määräyksensä, joita on noudatettava.  Luonnonarvo-  
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ja suojelumetsien hoidossa otetaan huomioon myös niiden virkistyskäyttö, jos 
metsällä on virkistyksellistä merkitystä. 

 
Käyttöluokka   3
 
3.3 Talousmetsät 
 

Talousmetsiä ovat talousmetsänhoidon periaattein hoidetut metsät, joilla ei ole 
juurikaan virkistys- tai retkeilykäyttöä.  Myöskään kunnan väestönkasvu, asutuksen 
leviäminen tai luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ei edellytä niiden ottamista tai 
varaamista tällä hetkellä muuhun käyttöön.  Talousmetsät on osoitettu kaavassa  
tavallisesti M-merkinnällä (maa- ja metsätalousvaltainen alue).  Talousmetsässä voi 
olla luontokohteita. Luontokohteet hoidetaan käyttöluokan 2 mukaisesti. 
 
 
Hoidon tavoitteet 

 
Talousmetsäalueiden käsittelyssä käytetään talousmetsänhoidon periaatteita.  Mm. 
komeita ja vanhoja puuyksilöitä kuitenkin säästetään. Uudistushakkuuala on 
korkeintaan 3 ha. Talousmetsissä pyritään kuitenkin välttämään uudistushakkuita 
(uudistamisvelvoite metsälaki 3 §). Metsää uudistettaessa jätetään luonnon 
monimuotoisuuden vaalimiseksi säästöpuuryhmiä ja lahopuustoa. 
Yksittäiset tuulenkaadot jätetään metsään lahoamaan.  Hakkuujätteet pyritään 
korjaamaan pois hakkualueelta. 

 
Talousmetsissä suositaan sekametsiä.  Metsitettävillä pelloilla ja sähkölinjojen alla 
voidaan kasvattaa myös erikoispuustoa, kuten joulukuusia ja energiapuuta. 
 

4. Hakkuumäärät ja puuston kasvu (luonnonmukainen kasvu) 
        

METSÄNHOITOSUUNNITELMA 2000 - 2009   m3 m3/v 
Tavoitteiden mukainen suositeltava hakkuumäärä  47473 4748 

Suurin metsähoidollinen hakkuumäärä  96767 9676 

Keskimääräinen kasvu  55178 5518 
Hakkuut 2000-2002     12327 4109 

 
Tiedot hakkuumääristä ja puuston kasvusta on metsänhoitosuunnitelmasta 2000-
2009. Metsästrategian mukainen tavoitteellinen hakkuumäärä on enintään 2500 
m3/v. 
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Tila- ja tuotantopalvelut 
 
 
 
5.   Vuosittaiset metsätyöt, ohjeellinen 

 
 
 

 

VUOSITTAISET METSÄTYÖT ha m3 €/m3 € 

Tulot:          

Hoitoluokituksen mukaiset metsätyöt  26 2500 12 30 200 

       

Yhteensä             30 200 

           

Menot:          

Metsänhoitotyöt       -11 600 

Lähimetsät  10    -18 600 

Yhteensä           -30 200 

TULOS         0 

 
 
6.    Hoito- ja käyttöluokkien määräalat 

 
 

HOITO- JA KÄYTTÖLUOKKIEN MÄÄRÄALAT hoitoluokka ha 

Taajamametsät:       

Lähimetsät   C1 465 

Ulkoilu- ja virkistysmetsät   C2 770 

Suojametsät   C3 71 

         

Luonnonarvometsät ym.    320 

         

Talousmetsät     174 

            
YHTEENSÄ       1800 
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