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Ajankohtaista; Oulun kaupungin 
maa- ja vesiomaisuus

Käyttötarkoitus Pinta-ala

Raakamaa 4 702 ha

Rakennustontit 3 194 ha

Yleiset alueet 7 159 ha

Maa- ja metsätalousalueet 15 385 ha

Vesialueet 6 831 ha

YHTEENSÄ 37 271 ha 



Ajankohtaista; Metsänhoito ja 
puukaupat

• Sahatavara myydään Pölkky Oy:lle

• Kuitupuu myydään Metsä Group:lle

• Energiapuu L&T Biowattille

• Puunkorjuussa on lokakuussa aloittanut yrittäjänä 
Metsäkuljetus Sipola Oy

• Puun korjuussa ja myynnissä suhteen tullaan 
saavuttamaan tavoitteet (n 1,2 - 1,4 M€)

• Metsänhoitotöiden kilpailutukset menossa. Uudet 
sopimukset 1.1.2022 →

• Vuonna 2022 panostetaan aiempaa enemmän 
lähimetsien hoitoon kantaOulussa. 

• Asukaspalautetta ja toiveita saapuu jatkuvasti ja paljon.

• Oulun kaupungin omistamien metsien HKS 
laatiminen vuosille 2023- on käynnistynyt…



Ajankohtaista; Retkeilyrakenteet 
ja luontopolut

Tällä hetkellä käynnissä Pilpasuon Lystireitin 
kunnostustyöt. Reitillä uusitaan pitkospuita ja 
sorastetaan/haketetaan polkuja.

Pilpasuon pidempi Aistireitti on tarkoitus 
kunnostaa ensi vuoden aikana ja sen kilpailutus 
toteutetaan tänä vuonna. 

Metsokankaalle ja Hiukkavaaraan on rakenteilla 
metsäiset nuotiopaikat.

Hietasaareen hankittiin maailman ensimmäinen 
polttopuuautomaatti, PILOTTI.



Muuta ajankohtaista

• Lunastuslain uudistuksesta on annettu lausunto

• Luonnonsuojelualain uudistuksesta on annettu lausunto

• MRL uudistuksesta (KRL) on lausunnon antaminen 
valmisteilla

• LUMO selvitys (tavoitteet ja toimenpiteet) on valmisteilla

• Sidosryhmäkysely 12/2020

• Hallintokuntakysely 05/2021

• Asukaskysely 16.8.-5.9.2021

• Asiantuntijatyöpaja 16.9.2021

• Päättäjien työpaja 17.11.2021. 

• LUMO työ jatkuu työryhmän toimesta.

• Luonnos (ver. 1.0) viedään Ympäristöohjelman 
seurantaryhmään, YYP:n johtoryhmään ja sitten YHD-
lautakuntaan, lausunnot…. 



HKS Oulun kaupungin metsissä

• Oulun kaupungin omistamia metsiä on hoidettu 

suunnitelmallisesti yli vuosisadan, ensimmäinen 

hoitosuunnitelma valmistui 1898.    

• Hoito- ja käyttösuunnitelmien yleiset tavoitteet ovat 

vaihdelleet ja muuttuneet vuosikymmenien myötä. 

• Nykyisen vuonna 2011 käyttöön otetun HKS:n tavoitteita 

ovat mm. metsien kasvukunto, kestävällä tavalla hankittava 

puunmyyntitulo, metsien virkistyskäyttö ja monipuolinen 

metsäluonto. 

• Nykyinen Oulun kaupungin omistamien metsien HKS on 

ollut voimassa vuodesta 2011 lähtien. Suunnitelmaan on 

tehty välitarkastelu ja päivitys vuonna 2015. 

• HKS on ohjeellinen suunnitelma, joka tarkentuu vuosittain 

tehtävillä päivityksillä ja toimenpidesuunnittelulla.



HKS sisältöä

Keskeinen lainsäädäntö ja niiden muutokset

Toimintaympäristön muutokset

Ympäristöohjelma 2026

• Kiertotalouden tiekartta

• Hiilinieluselvitys

• LUMO tavoitteet ja toimenpiteet
• Hiililaskuri
• Sertifiointi
• Luonnonsuojelualueiden määrä % / ha
• Lähimetsien hoito / yksittäiset puut
• Metsät kompensaatioalustana
• Ennallistaminen


