
Mitä ongelmia Kirkkonummen luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmassa?

Olen turhautunut siitä miten Kirkkonummella jatkuvan kasvatuksen nimissä tuhotaan kuntametsistä 
virkistys- ja luontoarvoja. Perustongelma on se, että metsiin suhtaudutaan talousmetsinä – ei 
virkistysalueina ja luonnon monimuotoisuuden turvaajina. Virkistyskäyttö on kuitenkin se syy miksi 
kunta omistaa metsiä. Kunnan metsästrategian mukaan puutavaran saaminen on alisteista 
virkistyskäytölle, luontoelämyksille ja luonnon monimuotoisuuden turvaamiselle. 

Kirkkonummella on eteläsuomalaisittain poikkeuksellisen paljon arvokkaita metsiä. Täältä löytyy 
luonnontilaisen kaltaisia metsiä sekä erikoisia, luontoarvojen kehittämisen kannalta erinomaisia 
metsikköjä ja jopa laajempia alueita varsin paljon. 

Akuutisti on kyse kunnan metsäsuunnitelmasta, joka tehdään kymmeneksi vuodeksi. Se on ollut juuri 
nähtävillä ja palautetta tuli kuuleman paljon. Sama konsultti (Innofor) on kunnalla ollut ainakin 
edellisen metsäsuunnitelman kymmenvuotiskauden. Vuosittain tehdään sitten 
toimenpidesuunnitelmat. 

Suunnitelmaluonnos on kunnan ja kuntalaisten etujen vastainen. Olemassa olevaa luontotietoa hieman
luetellaan, mutta se ei näytä vaikuttaneen ehdotuksen sisältöön. Suunnitelma on luonnosmainen, 
työpöydän ääressä vanhojen kuviotietojen perusteella tehty. Se pyrkii siirtämään kaiken luonnon- ja 
virkistyarvojen huomioimisen toimenpideohjelmavaiheeseen, näin se palvelee korkeintaan konsultin 
etua saada jatkuvasti toimeksiantoja.

Suunnitelman lähtökohdat 

• Metsänhoidolle ei kunnassa ole tuottotavoitetta, 
• Hakkuille on metsästrategiassa raja max 2 500m3/v,
• Virallisesti on tilattu metsästregian mukainen suunnitelma, mutta selvästi tavoitteena näyttää 

käytetyn tuota maximi hakkuumäärää. 
• Tuloja kunnalle keskimäärin 20 000 -25 000 € lähteestä riippuuen. Eli  noin 0,5 

euroa/kuntalainen. (Turvallisuushakkuut tehdään eri budjetista.)
• Suunnitelma on tehty talousmetsäkäytäntöjen mukaisti.  Siinä esitetään paljon 

hoitotoimenpiteitä, sellaisille kuvioille, joilta puiden hakeminen ei ole taloudellisestikaan 
kannattavaa. Nämä toimenpiteet ehkä lisäävät puuntuotantoa, mutta haittaavat virkistykäyttöä 
ja metsän suojavaikutusta puhumattakaan luonnonarvoista. 

Negatiiviset vaikutukset virkistykseen ja suojametsiin

• Suunnitelman toteutuksen vaikutus olisi useimmissa tapauksissa metsän virkistysarvoon sekä 
maisema-arvoihin (lähimaisema, metsän tuntu) on selvästi haitallinen.

• Suunnitelmaehdotuksessa ei ole huomioitu asemakaava-alueilla metsänkäsittelyn negatiivinen 
vaikutusta metsän tuntuun ja sitä kautta viihtyisyyteen. Erityisesti tämä korostuu kapeilla 
alueilla, joilla pienikin harvennus avaa näkymiä ulos metsästä, eikä ulkoilureitti tunnukaan 
enää kulkevan metsässä vaan tien reunassa tai takapihoilla.

• Suunnitelmassa metsien suoja-arvoja ei ole riittävästi ymmärretty. Isoja ongelmia on etenkin 
Veikkolan alueella, jossa moniin tällä hetkellä hyvärakenteisiin suojametsiin on esitetty 
tarpeettomia harvennushakkuita.

Luontotiedon huomioimattomuus

• Suunnitelmaluonnoksessa annetaan ymmärtää, että luontotieto on kattavasti huomioitu. Tämä 
kuitenkin tarkoittaa pääsääntöisesti vain luontotiedon kirjaamista, ei luontotiedon 



vaikuttamista suunnitelman sisältöön. Kirjattujenkin tietojen osalta vaikuttaa siltä, että samaa 
tietoaineistoa olisi kopioitunut samansisältöisenä eri kuvioille. Vakavampaa on se, että 
hoitotoimenpiteitä ja hakkuita esitetään lukuisille tunnetuille METSO I ja II luokan metsille, 
liito-oravareviireille ja uhanalaisten lajien kasvupaikoille ja elinympäristöihin. Monista näistä 
löytyy tieto kunnan ympäristöyksikön teettämistä selvityksistä, lisäksi ympäristöjärjestöt ja 
luontoharrastajat ovat toimittaneet kuntaan runsaasti tietoja luonnoltaan arvokkaista alueista 
vuosien varrella. Lisäksi suunnitelman edellisellä lausuntokierroksella toimitettiin kuviotasolla
hyödynnettäväksi tarkoitettua tietoa (KYY ja SLL Uudenmaan piiri 15.3.2019) niin kuvioiden 
METSO-arvoista, uhanalaisten ja vaateliaiden lajien esiintymistä kuin arvometsiksi sopivista 
kuvioista. Toimitettu satoja metsäkuvioita koskeva luontotieto on sivuutettu suunnitelma 
luonnosta tehdessä ilmeisesti kokonaan. 

• Kirkkonummen kunnan metsissä on säilynyt runsaasti metsiä, joilla on erityistä merkitystä 
uhanalaisen ja vaateliaan metsälajiston sekä METSO-ohjelman suojelutavoitteiden kannalta. 
Sen sijaan, että konsultti ehdottaa näiden perustamista yksityisiksi suojelualueiksi tai 
myymistä valtiolle suojelutarkoituksiin se ehdottaa näihin metsiin harvennushakkuita ja 
erilaisia hoitotoimenpiteitä. 

• Kirkkonummi kuuluu Hinku-kuntien verkostoon, se ei näy mitenkään suunnitelmassa.

Toimenpiteitä ei juuri perustella ja terminologia ei vastaa yleistä käytäntöä

• Vain vähäinen osa esitetyistä toimenpiteistä on perusteltu riittävällä tarkkuudella. Liian 
harvoin on kerrottu mitä toimenpiteellä tavoitellaan ja miksi esitettyjen toimenpiteiden 
tuottama metsikkörakenne olisi parempi kuin se joka säilyisi ja kehittyisi, mikäli toimenpidettä
ei tehdä. Hyvään kuntametsäsuunnitteluun kuuluu se, että esitetyt toimenpiteet perustellaan ja 
vain perusteltuja toimenpiteitä esitetään. 

• Merkittävältä osalta toimenpide-esityksistä puuttuu kokonaan toimenpiteen toteutustavan 
kuvaus ja ohjeistus. Tämä on ongelma niin osallisten kuin toteuttajienkin kannalta. Ongelma 
korostuu harvennushakkuissa, joiden toteutustapa (hakkuun voimakkkuus, puulajivalinta, 
aluspuuston, tiheikköjen ja luontokohteiden säästäminen) määrittää useiksi vuosikymmeniksi 
metsikön rakenteen ja luonteen. 

• Ohjeistustenkin osalta suunnitelmasta löytyy kuitenkin myös priimaa laatua eli informatiivisia 
ja selkeitä kuvauksia, joiden pohjalta kaavaillun toimenpiteen vaikutus metsikköön on helppo 
osallisenkin ymmärtää.

• Terminologia epätarkoituksenmukaista, suunnitelmassa mm poimintahakkuiksi kutsutaan 
vaikutuksiltaan siemen- ja suojuspuuhakkuita vastaavia raskaita uudistustyyppisiä hakkuita, 
joissa pahimmillaan aiotaan poistaa valtaosa vanhasta puustosta. 

Mitä konsultti olisi voinut tehdä toisin

Konsultin olisi pitänyt tehdä esitys, jonka tavoitteet eivät ole ristiriidassa ilmastonmuutosta, 
biodiversiteetin hupenemista ja monimuotoisen metsän terveys- ja virkistysarvojen merkitystä 
korostavien uusien tutkimusten kanssa. Koska kunnan syy omistaa metsiä ei ole hakkuutulojen 
saaminen olisi konsultin rehellisyyden nimissä pitänyt ehdottaa hakkuiden jäädyttämistä muiden kuin 
turvallisuussyistä tehtävien hakkuiden osalta. Varmistin kunnan edustajalta, 7.5. 2019 järjestetyssä 
tilaisuudessa, että tällainen olisi ollut konsultilta hyväksyttävä ehdotus. Joskin hän epäili, ettei se olisi 
mennyt läpi lautakunnassa. Itse oletan, että konsultin tekemänä ja hyvin perusteltuna voisi mennäkin 
läpi. Toisihan tällaiselle esitykselle uskottavuutta se, ettei konsultti itse hyödy esityksestä vaan päin 
vastoin. Toisaalta töitä kyllä jäisi turvallisuushakkuiden suunnitteluun sekä mm hiilitaselaskelmien 
tekoon. 

Vähintäänkin konsultin olisi pitänyt ottaa oma-aloitteisesti esittää arvometsä (C5) hoitoluokan 
käyttöönottoa luontoselvityksissä tunnistetuille luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokkaille 
alueille. Tätä esittää lausunnossaan ympäristöjärjestöjen lisäksi kunnan ympäristönsuojeluyksikkö.



Tarvittavat vähimmäistoimenpiteet ennen lautakuntakäsittelyä, nämä konsultin olisi pitänyt tehdä (ja 
kunnan teettää) jo ennen suunnitelman nähtäville panoa.

• Suunnitelman luontotietopohja vaatii selvästi parantamista eli ennen suunnitelman 
hyväksymistä on syytä varmistaa muun muassa se, että kaikki METSO-ohjelman 
luonnontieteellisten valintaperusteiden mukaiset luokkien I ja II metsät sekä liito-oravalle ja 
muulle uhanalaiselle lajistolle tärkeät metsät on jätetty toimenpiteiden ulkopuolelle. Tämä 
vaatii myös maastoselvityksiä sekä esitettyjen toimenpiteiden ristiintaulukointia sekä virallisen
luontotiedon että järjestöjen ja luontoharrastajien luontotietojen kanssa.

• Hakkuut ja perustelemattomat muut hoitoesitykset tulee poistaa vähintäänkin luonto-, 
virkistys- ja maisema-arvoiltaan merkittävistä metsistä.

• Lopullisessa suunnitelmassa esitettäville toimenpiteille on kirjattava kattavasti paremmat 
perustelut ja kunnollinen toteuttamisen ohjeistus.

• Kuviokohtaiset perustelut, silloin kun esille tuotuja luontoarvoja ei huomioida suunnitelmassa. 

Kirkkonummen ympäristöyhdistys ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ovat lausuneet 
Kirkkonummen luonnonhoito- ja talousmetsäsuunnitelmasta 14.5.2019. Tämä lausunto ja kunnan 
ympäristönsuojeluyksikön lausunto löytyvät sivulta www.sll.fi/kirkkonummi 

https://www.sll.fi/kirkkonummi/2019/05/15/kyy-ja-piiri-lausuivat-kirkkonummen-
metsasuunnitelmasta-14-4-2019/ 

Lisätietoja: Laura Räsänen, puheenjohtaja, Kirkkonummen ympäristöyhdistys, p. 050 4389795 
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