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Olemme tutustuneet Lahden kaupungin omistamien metsien hoito- ja käyttöperiaateluonnokseen 

(jäljempänä luonnos). Tässä kommenttimme. Suluissa olevat kursivoidut lauseet ovat suoria 

lainauksia luonnostekstistä.  

 

Lahden kaupungin pienehköt taajamametsät ovat vilkkaassa käytössä. Jos haaveiltu muuttovoitto 

toteutuu, tarkoittaa se entistä vilkkaampaa metsien virkistyskäyttöä ([…]Lahden taajamametsien 

virkistyskäyttö lisääntyy). Lisääntyvät ihmismäärät kuluttavat maapohjaa ja saattavat häiritä 

eläimistöä. Viihtyisässä ja ekologisesti kestävässä kaupungissa pitää olla riittävästi metsiä 

turvaamaan ihmisten ja muiden lajien hyvinvointi (Ekosysteemipalveluiden ja viheralueiden riittävä 

määrä ovat keskeisiä keinoja viihtyisän ja hyvinvointia luovan elinympäristön luomisessa). 

Luonnoksessa ei kuitenkaan mainita, onko kyseisen asian mittaamiseen olemassa mittaria tai 

laskukaavaa vai elämmekö pelkkien arvailujen varassa.  

 

Taajamametsät tarjoavat suojan ja elinympäristön kohtuullisen monipuoliselle eläinlajistolle (Ne 

[taajamametsät] tuottavat asukkaille paljon hyötyjä). Jotta muistaisimme, että taajamametsät eivät 

ole vain meitä ihmisasukkaita varten pyydämme lisäämään tekstin maininnan eläimistä.  

 

Optimaalinen etäisyys kodin ja viheralueen välillä on 300 metriä. Virkistysalueiden lähellä asuvat 

käyttävät niitä enemmän ja tuntevat itsensä terveemmiksi. Suurella osalla lahtelaisista lähimetsä on 

optimaalisesti muutaman sadan metrin päässä kotoa. Taajamametsiä uhkaa kuitenkin kutistuminen 

ja siirtyminen yhä kauemmas. Metsien reunoilta kaadetaan puita, mikä tietysti siirtää metsän reunaa 

kauemmas (Metsien hoidon tavoitteet: Asuinympäristöä rajaavien metsien turvallisuus asukkaille ja 

rakennuksille.).  Reunametsä on alttiimpi myrskyille, mutta metsän reuna on aina olemassa jossain 

kohdassa niin kauan kuin metsäkin (Myrskyille alttiit reunametsät kartoitetaan ja ne hoidetaan 

harvennus- tai uudistamishakkuilla.). Asukkaat saattavat toivoa tonttinsa lähipuita kaadettavaksi vain 

siksi, etteivät jaksa haravoida tai että puut koetaan vaarallisiksi, siitäkin huolimatta, että kotivakuutus 

korvaa aineelliset vahingot ja puut kaatuvat myrkyssä hyvin harvoin talojen päälle. (Kuntalaiset 

toivovat vuosittain mm. lähimetsien harventamista, yksittäisten puiden kaatamista sekä vesakoiden ja 

pienpuuston siistimistä.).  Pienet metsiköt kutistuvat entisestään ja puiden kaataminen tontin rajoilta 
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avaa näkymät metsistä pihoihin hävittäen metsäntuntua. Aurinkoisina kesäpäivinä talojen läheiset 

suuret puut tarjoavat varjoa ja viilennystä sekä ihmisille että asunnoille. Kuumia kesien sanotaan 

aiheuttavat kuusikoiden heikentymistä (Kuumat ja paahteiset kesät ovat aiheuttaneet paikoin 

iäkkäiden kuusikoiden heikentymistä, jota vilkkaan virkistyskäytön aiheuttamat vauriot puustossa 

voimistavat). Paahteisten kesien voidaan olettaa olevan seurausta ilmastonmuutoksesta. Kaatamalla 

puita hiilinielut vähenevät, hiiltä vapautuu ilmakehään ja ilmasto lämpenee entisestään.  

 

Paahteiset kesät (kts. edellinen kappale), kirjanpainajat (Lahden metsissä on viime vuosina ollut 

muutamia vakavia kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja.) ja myrskyt (Kuusikot ovat maan pintaosiin 

jäävän juuristonsa vuoksi alttiimpia myrskytuhoille kuin esim. männiköt.) aiheuttavat luonnoksen 

mukaan vahinkoa kuusikoille ja ilmeisen paljon päänvaivaa metsätoimelle. Kaikkien kuusien 

kaataminen ei kuitenkaan voi olla ratkaisu ongelmiin, koska taajamametsät ovat tärkeä osa viihtyisää 

kaupunkikuvaa. Useat asukkaat sietävät paremmin pystyyn kuolleita puita kuin hakkuujälkiä. 

Metsistä on poistettu myös hyvin paljon myrskyn kaatamia kuusia (Metsiin jääneet myrskyn kaatamat 

puut ovat Etelä- Suomessa lisänneet kuusia tappavan kaarnakuoriaisen, kirjanpainajan 

esiintymistä.). Isot kuuset vaativat isoja koneita (Oikeanlaisen kaluston käyttäminen pienentää 

metsänhoitotöiden kustannuksia ja lyhentää työmaiden kestoa). Erityisesti taajamametsiä pitää 

kustannustehokkuuden lisäksi hoitaa siten, että niiden arvo virkistyskäytössä säilyy. Esimerkiksi 

Hörölän metsästä on haettu ilmeisesti myrskyn kaatamia kuusia isolla koneella, joka on jättänyt 

maastoon selkeät, suuret jäljet. Puiden poisvienti on aiheuttanut alueen maisemallisen arvon laskun. 

Alue näyttää hakkuuaukealta ja on vaikeakulkuinen. Maapuut olisivat säilyttäneet alueen 

maisemallisesti miellyttävämpänä. Vaikka luonnoksessa mainitaan pienaukkojen luovan vaihtelua 

metsän rakenteeseen, pidämme hakkuuaukottomia taajamametsiä miellyttävimpinä, koska 

aukkopaikat ovat vaikeakulkuisia eivätkä yleensä tuo positiivista maisemallista vaihtelua.  

 

Taajamametsien hyvinvointihyötyjen maksimoimiseksi ekologisia käytäviä pitäisi miettiä myös 

ihmisten liikkumisen kannalta. Esimerkiksi Lehmusreitti mahdollistaa miellyttävän liikkumisen 

viheralueita pitkin asuinalueelta toiselle, mutta usein keskustaan suuntautuvat matkat pitää tehdä 

katuja pitkin. Molemmin puolin puilla reunustetut kevyenliikenteenväylät ovat autoteissä kiinni olevia 

jalkakäytäviä miellyttävämpiä. Möysän entistä paloasemaa vastapäätä Ahtialantiellä kulki juuri 

tällainen miellyttävämpi pätkä kevyenliikenteen väylää, kunnes puita harvennettiin reilusti. Parasta 

olisi, jos saisi kulkea täysin metsiä pitkin, mutta keskustan tuntumassa jo yksittäiset puut ja 

puurivistöt tekevät ympäristöstä houkuttelevamman.  

 

Vaikka taajamametsiä ei nykyisellään ole riittävästi ([…] jota vilkkaan virkistyskäytön aiheuttamat 

vauriot puustossa voimistavat), luonnoksen perusteella lahtelaisten on varauduttava entistä 

massiivisempiin metsien hakkuisiin ([…]lähivuosina tehtävä selvästi nykyistä tasoa enemmän sekä 

harvennushakkuita että uudistushakkuita.). Kaupunkilaisen näkökulmasta ja esimerkiksi matkailun 
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tarpeita ajatellen, on vaikea ymmärtää, miten hakkuut ja virkistyskäyttö soveltuvat yhteen 

([...]säilytetään metsät monipuoliseen virkistyskäyttöön soveltuvina.). Hakkuut poistavat alueen 

virkistyskäytöstä useiksi vuosiksi tai vuosikymmeniksi. Tulevat sukupolvet pääsevät ehkä joskus 

nauttimaan metsästä ellei alueen käyttötarkoitusta ehditä muuttamaan, mutta nykyihmisille metsä on 

menetetty ja kaupungissa se on aina jonkun lähimetsä. Sana ”avohakkuu” on mainittu useaan 

otteeseen luonnoksessa. Avohakkuu ei sovi taajamametsien hoitoon. Jos taajametsien hoidossa 

huomioidaan metsien ilmanpuhdistuskyky, vedensuodatus ja virkistyskäyttö, ei avohakkuu ole 

mahdollinen (Taajamametsiä hoidetaan niin, että niiden kyky puhdistaa ilmaa, suodattaa sadevettä ja 

tarjota ulkoilu- ja virkistysmahdollisuuksia säilyy). Edellä mainittujen asioiden lisäksi metsänhoidossa 

pitää huomioida maiseman ja metsäntunnun säilyminen. Haluaisimme myös näkyville prosessin, jolla 

metsien luontoarvot huomioidaan (Luontoarvot otetaan huomioon kaupungin metsien hoidossa ja 

toimenpiteiden suunnittelussa). Ei riitä, että metsien ominaispiirteet ja luontaisen lajiston säilyminen 

pyritään turvaamaan vaan ne pitää turvata (Alueen metsien ominaispiirteet ja luontaisen eliölajiston 

säilyminen pyritään turvaamaan). Toivoisimme myös selitystä kohtaan, jossa mainitaan seuraavaa: ” 

Mikäli metsien uudistamishakkuita ei lisätä selvästi, tämä johtaa pitkällä aikavälillä tilanteeseen, jossa 

merkittävä osa taajamametsistä on nuorta puustoja ja taimikoita”. Ikimetsät eivät tietääksemme ilman 

ihmisen toimia (tai metsäpaloa) muutu nuoreksi taimikoksi.  

 

Esteettisen kaupunkiympäristön ylläpito vaatii taitoa. Kuka on valtuutettu päättämään, mitkä erikoiset 

puut säilytetään? (Harvennushakkuissa säästetään kuolleita puita, erikoisia puuyksilöitä ja lajeja.) 

Onko kaupunkilaisilla mahdollisuus vaikuttaa säilytettäviin puihin? Luonnoksessa mainitaan 

” Hävinneiden rakennusten kivijalkoja ja pihapiirin säilyneitä pensaita ja hedelmäpuita voidaan ottaa 

esiin suunnitellulla maisemanhoidolla”. Tähän kohtaan kaipaamme esimerkkiä, onko Lahdessa 

koskaan toimittu näin. Kaikkea kun voidaan tehdä, mutta eriasia on, tehdäänkö mitään käytännössä.  

 

Harvennus- ja kasvatushakkuut antavat puille valoa ja kasvutilaa. On kuitenkin muistettava, että 

pihapuu on täysin eri asia kuin metsässä kasvava puu. Jos metsän puista halutaan tuuheudeltaan 

pihalla tai puistossa kasvavan puun veroinen, puita pitäisi harventaa niin paljon, että metsä kadottaisi 

metsämäisyytensä ja muuttuisi kaupunkipuistoksi. Esimerkiksi Kytölässä hakattu metsä oli pystyssä 

ollessaan oikein miellyttävä metsä, mutta tonttipuina puut tuskin miellyttävät pituutensa ja korkealla 

olevan latvuksensa (sekä sijaintinsa) vuoksi rakentajia ja monia asukkaita. Mielenkiinnolla 

seuraamme, kuinka moni tonttipuiksi jätetyistä männyistä on pystyssä vielä talojen valmistuttua.  

 

Luonnos on hieman hämmentävä LUMO-kohteiden osalta: sivulla 17 ” LUMO-kohteet rajataan 

metsänhoitotoimien ulkopuolelle ” ja sivuilla 19 ”LUMO-kohteet jätetään pääsääntöisesti 

metsänhoitotoimien ulkopuolelle”. Jätetäänkö vaiko eikö jätetä? Toinen hämmennystä herättävä 

kohta  koskee maisematyölupia. Ilman selkeitä sääntöjä on vaikea arvioida, onko vaikutus 

maisemaan vähäistä suurempi (Metsänhoitotöihin tarvitaan maisematyölupa Lahden kaupungin 
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alueella, mikäli töiden vaikutus maisemaan on vähäistä suurempi). Toiset naapurit kaatavat 

omatoimisesti ilman sen suurempia kyselyitä puita pihaltaan, koska eivät ajattele parin puun 

kaatamisen olevan kovin merkittävää, kun taas toiset arvioivat vaikutusta, kysyvät lähiasukkaiden 

mielipidettä ja hakevat tunnollisesti luvan. Aiheeseen liittyen olemme myös ihmetelleet, miksi 

asukkaiden pitää kysyä naapureiden mielipidettä puiden kaatoon, mutta kaupunki voi vain ilmoittaa 

tekevänsä harvennushakkuita.  

 

Erityisesti koulujen ja päiväkotien välittömässä läheisyydessä pitää olla käytettävissä kohtalaiset 

laajat metsäalueet. Lahden monet taajamametsät ovat hyvin pieniä ja jos kaikki koululaiset ja 

päiväkotilaiset käyttäisivät metsiä viikoittain, aiheuttaisi käyttö kestämätöntä kulumista maastossa. 

Silti on tietenkin toivottavaa, että lapset pääsevät metsään mahdollisimman usein, jotta vahva 

luontosuhde pääsee syntymään jo lapsena. Lisäksi metsät oppimisympäristöinä tukee erilaisten 

oppijoiden oppimisprosessia.  

 

Luonnoksessa kerrotaan, että kaupunki aikoo sertifioida metsät (Lähivuosien aikana tarkastellaan 

uudelleen mahdollisuutta hakea kaupungin metsille sertifikaattia). Luonnoksessa ei oteta kantaa, 

tuleeko käyttöön FSC vai PEFC. Ylen uutisessa 30.4.2014 M. Niemelä sanoo: ”Kansainvälisessä 

puukaupassa on itsestäänselvyys, että puu on sertifioitua. Varmasti vuoden sisällä pyritään liittymään 

tähän PEFC-järjestelmään”.  

(Lähde:http://yle.fi/uutiset/metsatoimi_oikoo_tarkastuslautakunnan_vaitteita__henkilostovaje_taytta_t

otta/7215547 ). Jos valmisteilla on jo PEFC-sertifiointijärjestelmään liittyminen, miksei sitä mainita? 

PEFC-sertifiointi ei pysty turvaamaan monimuotoista metsäluontoa ja siksi kannattamme FSC-

sertifiointijärjestelmään liittymistä. Vaikka taajamametsien hoito eroaa laajojen talousmetsien 

hoidosta eikä sertifikaatit välttämättä muuta hoitotapoja ja toimenpiteitä haluamme, että kaupunki 

tukee mielummin sertifikaattia, joka turvaa paremmin metsäluonnon monimuotoisuuden ja jonka 

rakentamisessa on huomioitu tasapuolisesti kestävän kehityksen eri osa-alueet.  

 

On selvää, että puuta myymällä saadaan rahaa. Taajamametsien arvottaminen kaadetuista puista 

saatavan hinnan mukaan on melko hyödytöntä, jos tavoitteena ei kuitenkaan ole rahallisen tuoton 

maksimointi. Sitä paitsi myös suojelusta maksetaan. Puukaupan lisäksi pitäisi luoda tai etsiä mittarit 

hyvinvointihyötyjen laskemiseen, jolloin saataisiin esiin taajamametsien todellinen arvo.  

 

Tiedonkulussa on usein haasteista, niin myös kaupungin metsänhoidon osalta. Tiedotuskanavia on 

käytössä niin monia (ei toki yhtä aikaa), että yksittäinen asukas ei mistään saa tietoa kaikista 

toimenpiteistä. Koska kaikki tiedotteet jakelutavasta huolimatta kirjoitetaan sähköisesti, pyydämme 

julkaisemaan ne nettisivuilla, josta ne on ainakin mahdollista etsiessä löytää.  
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Tällä hetkellä palautetta on mahdollista lähettää metsätoimeen, mutta aina palautteisiin (edes e-

palautteen kautta) ei saa vastausta. Kaupunki kerää asukkailta paljon ideoita ja mielipiteitä, mutta 

harvoin saa tietää, onko niitä edes huomioitu. Haluaisimme tietää, miten esimerkiksi yleiskaavan 

valmistelun yhteydessä saatu palaute hyödynnetään ja onko esimerkiksi Kiveriön metsäsuunnitelma 

muuttunut annettujen kommenttien jälkeen. Vuorovaikutus jää vajaaksi, jos ideoita, mielipiteitä ja 

kommentteja saa antaa, mutta niihin ei vastata tai niitä ei huomioida. Vaihtoehtoisesti yhden 

innokkaan ajatus esimerkiksi puunkaadosta toteutetaan kysymättä muilta tai edes ilmoittamatta 

lähiasukkaille, jotka kenties olisivat halunneet säilyttää juuri kyseisen puun.  

 

Perinteisesti palautetta annetaan, kun ei olla tyytyväisiä. Lienee siis syytä olettaa, että hiljainen 

enemmistö on tyytyväinen metsien tilaan eikä kaipaa hoitotoimenpiteitä. Asukkaat tuskin lähettävät 

kovinkaan paljon palautetta siitä, että lähimetsä on juuri hyvä sellaisenaan ja että juuri tietyt puut ovat 

erityisen ihania. Tietysti kaupunki voisi kerätä laajan aineiston metsien tarjoumista muidenkin kuin 

päiväkotien osalta. Eihän se vaatisi kuin karttapohjan, jonne asukkaat voisivat sähköisesti jatkuvasti 

merkitä oman lähimetsänsä tarjoumia.  

 

Avoimuus kaupungin suunnalta edistää luontevaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Luonnoksessa 

esitellään yleiskaavan ja metsäsuunnitelmien suhdetta. Mietimme, ovatko kaikki metsäkuviot ja 

niiden tiedot ja viheralueiden hoitoluokitukset jossain yleisestä nähtävillä. Testasimme joskus 

Arboristi-ohjelmaa, mutta ohjelma toimii kovin huonosti kotikoneilla. Osa mustista numeroista on 

näkymättömissä lähes mustan ilmakuvan päällä ja muutenkin kartta näkyi postimerkin kokoisena.  

 

Yksittäisinä huomioida pyydämme tarkistamaan sivun 15 lopussa olevan lauseen, josta ei oikein saa 

tolkkua. Lisäksi luonnoksessa on ilmoitettu kaupungin metsien keskitilavuudeksi luku vuodelta 2004 

(Kaupungin metsien keskitilavuus oli vuoden 2004 […]). 10 vuotta vanha tieto kuulostaa melko 

vanhalta ja vanhentuneelta tiedolta.  

 

Lahdessa tammikuun 18. päivänä 2015 
 

Liekki ry 
 
 
 
Hanna Virtanen, pj. Lotta Palomäki, vpj.  
p. 0405944434 p. 0503484046 

 

 

 

 


