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MIKKELIN KAUPUNGIN METSÄOMAISUUDEN KÄYTTÖ- JA HOITOSUUNNITELMA 2014 - 2021
Kaupungin metsien käsittelyn yleiset periaatteet, joissa on huomioitu lainsäädäntö, voimassa
olevat sitoumukset ja kaupungin linjaukset:
-

Metsiä hoidetaan ja käytetään pitkäjänteisesti, ekologisesti, taloudellisesti ja
sosiaalisesti kestävällä tavalla
Metsiä hoidetaan PEFC -ryhmäsertifioinnin vaatimusten mukaisesti.
Luonnon monimuotoisuutta edistetään ja METSO -kohteet ja muut arvokkaat
luontokohteet huomioidaan metsien käsittelyssä
Metsien virkistyskäytön tarpeet ja maisemanhoito huomioidaan metsien käsittelyssä.
Kaupungin omistamien metsien keskimääräinen hakkuupoistuma on pienempi kuin
puuston kasvu
Metsät uudistetaan luontaisesti, jos edellytykset luontaisen uudistamisen
onnistumiselle ovat olemassa
Kaupungin omistamilla metsäalueilla ei toistaiseksi tehdä kantojen nostoa

Taajamametsät ovat tärkeitä viheralueita monimuotoisuuden säilymisen ja
ekosysteemipalvelujen tuottamisen kannalta. Metsillä on suuri merkitys maisemassa ja
rakennetun ympäristön elävöittäjänä. Inventoinnin yhteydessä taajamametsiin kuuluville
metsiköille on määritelty viheralueilla yleisesti käytetyt hoitoluokat, jotka osaltaan kertovat
hoitotavoitteista.
Yleisperiaatteiden lisäksi taajamametsien hoidossa noudatetaan mm. seuraavia periaatteita:
- Ylläpidetään monipuolista kaupunkiluontoa
- Turvataan metsien elinvoimaisuus ja ekologinen kestävyys
- Jätetään ulkoilu- ja virkistysmetsiin monimuotoisuuden kannalta merkittäviä
pienialaisia kohteita luonnontilaan
- Vältetään työskentelyä lintujen pesintäaikaan.
- Metsien käytölle ei aseteta puuntuotannollisia tavoitteita
- Taajamametsissä ei tehdä avohakkuita, vaan tarvittava metsien uudistuminen
turvataan erikoishakkuilla
- Vuosittaiset hoitosuunnitelmat tehdään kaupunginosittain niin, että päästään
säännölliseen hoitokiertoon
- Hoitosuunnitelmat esitellään rakennusvalvonnalle, joka päättää maisematyöluvan
tarpeesta
- Hoitosuunnitelmista pyydetään puistot ja viheralueet -vastuuyksikön ja
ympäristöpalveluiden lausunto ja suunnitelmat viedään teknisen lautakunnan
käsittelyyn
Käytetyt hoitoluokat ja niiden määritelmät:
C1= lähimetsä
- sijaitsee asutuksen läheisyydessä
- hoidetaan vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa
- painotetaan elinvoimaisuutta, turvallisuutta, suoja-arvoja ja maisemaa
- pitkä puuston elinkaari
C2= ulkoilu- ja virkistysmetsä
- sijaitsee asuinalueen lähellä tai kauempana taajamista

- käytetään säännöllisesti ulkoiluun, virkistäytymiseen ja mm. marjastukseen ja
sienestykseen
- painotetaan virkistys-, monikäyttö- ja maisema-arvoja sekä luonnon
monimuotoisuutta
- pidennetty puuston elinkaari
C3= suojametsä
- sijaitsee esim. asutuksen ja liikenneväylien ja teollisuuslaitosten välissä
- suojaa pienhiukkas-, pöly- ja meluhaitoilta
- antaa näkö- ja tuulisuojaa
- painotetaan puuston ja muun kasvillisuuden elinvoimaisuutta, monikerroksellisuutta ja peittävyyttä
- tavoitteena mahdollisimman tehokas suojavaikutus ja reunavyöhykkeiden
maisemanhoito
C5= arvometsä
- erityisen tärkeä ja arvokas kohde maiseman, kulttuurin, luonnon
monimuotoisuuden tai muiden ominaispiirteiden vuoksi
- hoidetaan kohteen erityisarvojen ja ominaispiirteiden vaatimalla tavalla
E= erityisalue
- ominaispiirteet tai käyttö poikkeavaa (esim. lemmikkieläinten hautausmaa,
lentokentän lähialueet)
- hoidetaan erillisen suunnitelman mukaan
S= suojelualue
- lain nojalla tai maanomistajan omalla päätöksellä suojeltu alue
R= maankäytön muutosalue
- yleis- tai asemakaavassa rakentamiseen osoitettu alue

