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Metsät Kaarinassa

• Metsien kokonaispinta-ala on noin 1200 hehtaaria

• 2011 tehdyn hoitoluokituksen mukaan metsät on 
luokiteltu seuraavasti

C1 Lähimetsiä on 345 hehtaaria

C2 Ulkoilu-ja virkistysmetsiä 37 hehtaaria

C3 Suojametsiä 75 hehtaaria

C4 Talousmetsiä 678 hehtaaria

C5 Arvometsiä 71 hehtaaria

• Hoitoluokitukset on tarkoitus päivittää vuoden 2019 
aikana 

• Kaarinassa runsaasti yksityisomistuksessa olevia 
metsiä
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Lähtötilanne 2016

• Osittain puutteellisen tiedottamisen ja metsätöistä saadun negatiivisen julkisuuden takia, 
toimintasuunnitelmia metsien hoidossa oli tarkasteltava uudelleen

• Tavoitteena oli saada ohjeistus toimenpiteille , työsuunnitelma, kaikille metsässä 
työskenteleville työntekijöille, luontoarvojen paremmin esille tuominen,  monimuotoisuuden 
huomioiminen ja sen säilyttäminen  sekä tiedotuksen parantaminen kaupunkilaisille 

• Projektityöntekijä Niina Ruuska, ekologi, aloitti hoitosuunnitelman laadinnan  2016 

• Työryhmässä oli alusta asti mukana myös paikallisen luontojärjestön edustajia sekä 
kaupungin luottamushenkilö

• Avoin ja asiantunteva keskustelu sekä yhteistyö oli alusta asti hyvää
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Taajamametsien hoitosuunnitelma 2017 
toteutus 

• Suunnitelma valmistui joulukuussa 2016

• Suunnitelmaan valikoitui kohteita erilaisista metsätyypeistä ja kohdetyypeistä tekijän 
ehdotuksien ja kaupungin tarpeiden ja toiveiden mukaan

• Suunnitelman valmistuttua, ennekuin työt metsissä aloitettiin, se käytiin läpi sidosryhmien 
edustajien kanssa sekä metsätyökohteissa työskentelevien henkilöiden kanssa

• Kaarinan kaupungin nettisivuilla esiteltiin työkohteet ja niissä tehtävät toimenpiteet

• Työkohteisiin vietiin kyltit tiedottamaan töistä ja asukastiedotteet lähiasukkaille hyvissä ajoin 
ennekuin työt alkoivat

• Projektityöntekijä Anna Koskela aloitti avoimien alueiden , B hoitoluokan, hoitosuunnitelmien 
teon keväällä 2017 ja tähän yhdistettiin myös metsissä olevat metsittyneet metsälaitumet , 
hakamaat ja kalliokedot
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• Esimerkki kuvioista Kasarminmäellä 

( Taajamametsien hoitosuunnitelma 2017)
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• Ihasvuori 2017
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• Työt käynnissä 
Ihasvuorella 2018
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• Mattilan keto, 
Piikkiö
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Tiedottaminen

• Asukastiedotteiden ja nettisivujen  kohdekartat ovat 
opaskarttapohjaisia

• Kohteisiin vietävät infokyltit painetaan kennolevyille 

• Työmaatauluissa on enemmän tietoa 
hoitotoimenpiteistä kuin netissä olevassa 
tiedotteessa

• Yhteydenottoja ja moitteita tulee vähemmän kun 
tiedottamista on tehostettu
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Kokemukset hoitotoimenpiteistä suunnitelmien 
mukaa 

• Työntekijät olivat aluksi liian varovaisia ja siksi osaan kohteista palattiin seuraavana vuonna 
jatkamaan hoitotöitä

• Oman henkilöstön ja urakoitsijoiden katsontakannat monipuolistuivat

• Parantunut tiedottaminen antanut työrauhan
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Toimintatavat Kaarinassa

• Työ- ja kohdemäärät metsissä vaihtelevat vuosittain. Taajamametsien hoidon budjetti on viime 
vuosina ollut 80.000e -100.000e välillä 

• Pääosin työt tehdään talvikuukausien aikana

• Oma henkilöstö, puutarhurit/puistotyöntekijät 

• Urakoitsijoita

• Yhteistyö Livian kanssa. Koulun kohteet valmistuvat heidän opetussuunnitelmien ja 
oppilasmäärän mukaan
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Haasteita….

• Kaavoitus

Pienet metsäsuikaleet tonttien välissä! Kohteita paljon. Hoidollisesti erittäin haastavia.

Ratkaisu? 

2-3 tonttia yhteen ja yhdyskäytävä metsään tällä toimenpiteellä saadaan leveämmäksi.

Kaavoittajat eivät käy maastossa, kaavarajaukset ulottuvat arvokkaisiin elinympäristöihin 

Ratkaisu?

Yhteistyön kehittäminen

• Metsä on metsä ei puisto.

Toivotaan /halutaan metsistä ”liian” siistejä. Vieraantuminen luonnosta?

Toisaalta pelätään, että metsät ”tuhotaan” hoidolla

Ratkaisu?

Tiedottaminen, hyvä asiakaspalvelu / palautepalvelu

• Metsien käyttö puutarhajätteen kompostointiin / kaatopaikkana

Vieraslajien leviäminen, siivouskustannukset
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• Hoidon kiertoväli

Raivaus, polkuverkoston kunnossapito jne.

• Metsien tasaikäisyys ja rakenne

Miten monimuotoisuus luodaan? 

• Metsätuhot
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Kirjanpainajan 

tuhoja



2019

• Viimeistellään hoitosuunnitelman 2017 kohteita, esim. polkulinjojen osalta

• Tehdään avoimien alueiden hoitosuunnitelmassa olevia kohteita

• Suunnittelua 2020 kohteista

• Polkuverkostojen haketus 

• Projektityö vieraslajeista käynnissä
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KIITOS!
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