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Metsäohjelma 

Metsäsuunnitelma on eri tavoitteet huomioiva kuviokohtainen tietopaketti ja 
toimintasuunnitelma metsäomaisuuden käytölle ja hoidolle. 

Kuviotieto 

Metsäohjelma on yhteisesti hyväksytty metsien käyttöä ja hoitoa 
pitkäjänteisesti linjaava strateginen suunnitelma.  

 
Kasvupaikaltaan, puustoltaan ja käsittelytarpeiltaan yhtenäinen 
metsän osa, jonka koko vaihtelee 0,5 ha->. Kuviotiedoista selviää 
mm:  
- Perustiedot maastosta  (kasvupaikka, maalaji, ojitustilanne, 

saavutettavuus, pinta-ala) 
- Perustiedot puustosta (puulajisuhteet, ikä, pohjapinta-

ala/runkoluku, keskiläpimitta, keskipituus, tilavuus, 
hoitoluokka) 

- Toimenpide-ehdotukset (hakkuu- ja hoitotarpeet) 
- Muut erityispiirteet, monimuotoisuus ja lisätiedot (mikä 

tahansa erityinen piirre tai yksityiskohta kuviolla) 
 

 

Metsäsuunnitelma 



Metsäsuunnitelman kuviotieto 
ForestKit 



Metsäsuunnitelman ajantasaisuus ja 
päivittäminen 

Ajantasaisuus tällä hetkellä  
• Alle 5 v vanhaa tietoa (2012-2017)       

5253 ha (62 %) 
• 5-10 v vanhaa tietoa (2007-2011)    

1490 ha (17 %) 
• 2007 tai sitä ennen suunnitellut 

alueet 1575 ha 
• Suunnittelemattomat alueet 240 ha 

(uusia tiloja, pieniä kaistaleita 
hoitoluokassa lähimetsät, s-
hoitoluokan kuvioita) 

• S-hoitoluokan kuviotietoja ei päivitetä 
metsäpalveluiden toimesta maastossa 

Jatkuva päivittäminen 
• Metsäsuunnitelma pysyy 

ajantasaisena, kun sitä jatkuvasti 
päivitetään. Kymmenen vuoden 
syklillä tämä tarkoittaa keskimäärin 
740 ha/vuosi 

• Metsäsuunnitelmatietoja 
päivitetään mm. tehtyjen 
toimenpiteiden tahdissa 

• Lisäksi metsäsuunnitelmatietoa 
päivitetään omin voimin sen 
mukaan kun muilta töiltä ehditään, 
vaihdellen 100-1 000 ha/vuosi 

• Ostettua ja muilla teetettyä 
suunnitelmatietoa viimevuosina 
noin 800-1000 ha/vuosi 

 



Metsäsuunnitelman päivittäminen 
metsäohjelman mukaiseksi 

• Metsäsuunnitelman laskennat tehdään erillisellä 
ohjelmalla, Iptimillä 

• Iptimissä voidaan tehdä ja tarkastella erilaisia 
vaihtoehtoisia laskelmia ja vertailuja pitkälle 
tulevaisuuteen.  

• Tiedonsiirto ForestKitin ja Iptimin välillä on 
automatisoitu, tiedot siirtyvät sovellusten välillä 
nappia painamalla (ainoastaan ForestKitiin erikseen 
siirretyt tiedot tulevat metsäsuunnitelmaan) 

• Iptim laskee annetuilla ehdoilla parhaan 
mahdollisen vaihtoehdon annettujen ehtojen 
toteuttamiseksi  

• Laskenta voidaan tehdä minkälaisella kuviojoukolla 
tahansa 

– Voidaan esimerkiksi viedä talousmetsät 
Iptimiin ja laskettaa ohjelmalla niille 50 
vuodeksi hakkuut siten, että talousmetsien 
kokonaispuumäärä ei laske. 

• Iptim ei huomioi sijaintia. Käytännön työssä Iptimin 
ehdottamat toimenpiteet eivät toteudu täsmälleen. 

• Käytännössä hakkuu- ja hoitoehdotuksia 
tarkastellaan vielä leimikkotasolla maastossa ja 
kartalla, tehdään leimikkokeskittymiä ja kootaan 
samaan leimikkoon yhdellä alueella sellaiset kuviot, 
joilla on hoitotarvetta lähivuosina. 

 
 
 



Hoitoluokitus 
• Jokaisella kuviolla on hoitoluokka, joka 

kuvastaa kyseisen alueen tärkeintä 
käyttömuotoa 

• Yhdellä kuviolla voi olla useampiakin 
käyttötarkoituksia, mutta 
hoitoluokituksesta selviää tärkein 
kuviolle asetettu tavoite 
 
 

• Talousmetsät 45 % (n. 3800 ha) 
• Ulkoilu-virkistysmetsät 23 % (n. 2000 ha) 
• Suojelualueet 13 %, (n. 1150 ha) 
• Lähimetsät 13 % (n. 1100 ha) 
• Arvometsät 3% (n. 300 ha) 
• Muut 3 % 

 



Kasvupaikat 
• Erittäin rehevät ja kasvuisat 

maapohjat 
– Lehdot 3 % 
– Lehtomaiset kankaat  31 % 
– Tuoreet kankaat 49% 
– Kuivahkot kankaat 14 % 
– Kuivat kankaat 2 % 
– Karukkokankaat alle 1 % 

• Tuoreita kankaita ja sitä 
rehevämpiä kasvupaikkoja 7019 
ha, eli noin 83 % 

• Metsämaasta noin 5 % on suota 
• Kitumaalla keskikasvu on 0,1-1 

m3/ha/v 
• Joutomaalla keskikasvu alle 0,1 

m3/ha/v 
 

 



Ikäjakauma 
Kaikki kaupungin metsät 
• 0-20 vuotiaita metsiä noin 12 % 
• 21-40 vuotiaita 20 % 
• 41-60 vuotiaita 25 % 
• 61-80 vuotiaita 13 % 
• 81-100 vuotiaita 14 % 
• Yli 100 vuotiaita 16 % 

 

Suojelukuviot 
• 0-20 vuotiaita metsiä noin 1 % 
• 21-40 vuotiaita 6 % 
• 41-60 vuotiaita 18 % 
• 61-80 vuotiaita 13 % 
• 81-100 vuotiaita 26 % 
• Yli 100 vuotiaita 37 % 

 



Kehitysluokat 
Kehitysluokkajakauma  
kaikki/suojellut/talousmetsät/tavoitejakauma 

 
• ”Aukeat” ja taimikot  13% / 1% / 23% /25% 
• Nuoret kasvatusmetsiköt 18% / 6% / 26% / 30% 
• Varttuneet kasvatusmetsiköt 34% /29% / 35% /30% 
• Uudistuskypsät metsiköt 32 % /63% / 14% / 15% 
• Muut   3% / 1% / 2% / -  

 
 
• Tavoitejakauma perustuu kestävän puuntuotannon 

maksimoimiseen ja antaa parhaan keskimääräisen tuoton 
pitkällä aikavälillä  
 

    

A0 – Aukea  02 – Nuori kasvatusmetsikkö 
SO – Siemenpuumetsikkö 03 – varttunut kasvatusmetsikkö 
T1 – Taimikko alle 1,3 m 04 – Uudistuskypsä metsikkö 
T2 – Taimikko yli 1,3 m 05 – Suojuspuumetsikkö 
Y1 – Ylispuustoinen taimikko E1 -  Eri-ikäisrakenteinen metsikkö 
 
 
 

Kaikki kaupungin omistamat metsät 
 
 
 

Suojellut metsät 
 
 
 

Talousmetsät 
 
 
 



Puustotietoja 
• Kokonaispuusto noin   1, 5 miljoonaa m3 

– Kuusi  41 % 
– Mänty 38 % 
– Koivu 18 % 
– Muut lehtipuut 3 % 
– Muut havupuut alle 1 % 

• Puuta keskimäärin 176 m3/ha 
• Tukkipuuta yhteensä noin 49 % 

kokonaispuustosta 
• Kasvu 48 285 m3/vuosi 
      

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Puusto kaikki kaupungin omistamat maat 

 
 
 
 

Puusto suojellut metsät,  
noin 260 000 m3 

 
 
 
 

Puustotietoja hoitoluokittain 

 
 
 
 

Puusto talousmetsät,  
noin 570 000 m3 
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