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Metsätieteen
aikakauskirja

Eeva Puustjärvi ja Pasi Puttonen

Monipuolisia käytäntöjä taajamametsien 
hoitoon

k  i  r  j  a  l  l  i  s  u  u  t  t  a

Keväällä 2012 ilmestyi pitkästä aikaa kaksi uutta 
taajamametsiä ja metsämaisemia käsittelevää 

kirjaa; Minna Komulaisen Metsä maisemassa: suun-
nittelu ja hoito sekä tämä arvioitava kirja. Taajama-
metsät – suunnittelu ja hoito -kirjan kirjoittamiseen 
on osallistunut 25 metsäalan asiantuntijaa, joista 
suuri osa työskentelee Metsäntutkimuslaitoksella. 
Mukana on myös useita eri kaupunkien palveluk-
sessa työskenteleviä taajamametsien hoidon ammat-
tilaisia. Näin taajamametsiä koskeva tutkimustieto 
yhdistyy kirjassa vahvaan käytännön kokemukseen 
taajamametsien suunnittelusta ja hoidosta.

Kansikuvassa metsän kätköön kaartuva tie hou-
kuttelee kulkemaan tietä tai astumaan metsään ja 
tutkimaan, mitä se kulkijalle tarjoaa. Lukijaa se 
houkuttelee avaamaan kirjan ja tutustumaan niihin 
moniin tekijöihin, jotka vaikuttavat siihen, millaisia 
meitä ympäröivät taajamametsät ovat. Kansi kuva ul-
koilijoineen luo hyvin aktiivisen näkökulman virkis-
tysmetsien käyttöön ja hoitoon. Samalla kuva antaa 
jo monta esimerkkiä virkistysmetsien mahdollisista 
käsittelyistä: sekametsien suosimisesta, useiden eri 
puulajien hyödyntämisestä, metsikön eri kehitys-
luokkien tuomasta vaihtelusta ja tiettyjen luonto-
kohteiden esille nostamisesta.

Suurin osa suomalaisista asuu taajamissa ja taaja-
mametsät ovat useille lähin kosketus luontoon. Taa-
jamametsä-termin alle luetaan sekä aivan muutaman 
puun lähimetsät asuintalojen välissä että laajat ulkoi-
lumetsät kaupunkien laitamilla. Valtateiden varsilla 
kasvavien talousmetsien ohella taajamametsät voivat 

olla monille kansalaisille ja maassamme vieraileville 
ulkomaalaisille ainoa näyte siitä kauniista metsä-
luonnosta, josta Suomi tunnetaan.

Taajamametsien monet merkitykset ilmenevät 
mm. ”metsänä”, ”luontona”, ”elinympäristönä”, 
”viheralueena”, ”suojavyöhykkeenä” tai ”osana 
kaupunkikuvaa”. Taajamametsät ovatkin monikäyt-
tömetsiä, joiden hoidossa huomioidaan erityisesti 
virkistys- ja maisema-arvoja sekä luonnon moni-
muotoisuutta. Ulkoilu- ja virkistyskäytön myötä taa-
jamametsillä on vaikutusta mm. asukkaiden tervey-
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teen ja hyvinvointiin, luontosuhteen kehittymiseen 
sekä alueella viihtymiseen. Näiden arvojen ohella 
kirjassa on huomioitu myös taajamametsien hoidon 
taloudelliset näkökohdat. Monille kaupungeille ja 
kunnille taloudelliset hyödyt jäävät kuitenkin met-
sien käsittelyn kustannusten kattamiseen.

Ennen kuin kirjassa edetään taajametsien suunnit-
telua käsittelevään tärkeään lukuun, todetaan peri-
aatteellisen hyvin ”Metsälle luodaan haluttu tulevai-
suus”. Tästähän on aina metsien käsittelyssä ja met-
säsuunnittelussa kysymys; taajamametsänhoidossa 
vain suunnittelun yksityiskohtaisuus on suurempi 
ja aikajänne voi olla pidempi kuin talousmetsissä.

Moniarvoisen hoidon haasteita

Taajamametsiä puristavat ahtaalle liikenneväylät ja 
yhä laajemmalle leviävä rakentaminen, jotka jatku-
vasti nakertavat paloja taajamametsien reunoilta. Sa-
maan aikaan yhä vähenevät taajamametsät ovat eri 
tahojen osoittamien erilaisten intressien puristukses-
sa. Monelle asukkaalle taajamametsien tärkein arvo 
on niiden soveltuvuus virkistyskäyttöön. Luontojär-
jestöt taas vaativat äänekkäästi monimuotoisuuden 
huomioimista taajamametsissä. Samalla kaupungilla 
tai kunnalla voi olla tarvetta kattaa taajamametsien 
hoitokuluja puunmyyntituloilla. Taajamametsien 
hoitoon suhtautuminen voidaankin jakaa, niin kuin 
kansalaisten suhtautuminen monissa muissakin 
asioissa, neljään ryhmään: muutosta vastustavat, 
muutoksen puolesta toimivat, neutraalit ja välinpi-
tämättömät. Tämä on haaste kattavan osallistavan 
suunnittelun käytölle.

Kirjassa esitellään useita erilaisia lähestymista-
poja taajamametsien suunnitteluun ja painotetaan 
yhteistyön tärkeyttä eri tahojen välillä. Suunnitte-
luun tulee ottaa mukaan kaikki eri osapuolet, joilla 
on taajamametsiä koskevia intressejä. Kirjassa an-
netaan esimerkkejä mm. taajamametsien osallista-
vasta suunnittelusta sekä uudenlaiseen yhteistyöhön 
metsäammattilaisten ja kaavasuunnittelijoiden sekä 
asukkaiden välillä.

Taajamametsien käytön suunnittelulle on usei-
ta raamit asettavia säädöksiä, joista käytännössä 
haastavin on maankäyttö- ja rakennuslaki. Taajama-
metsät sijaitsevat lähes poikkeuksetta kaavoitetuilla 
alueilla, joten erilaiset kaavavaikutukset on syytä 

tuntea. Tämäkään ei riitä käytännössä, sillä kunnissa 
on vaihtelevia käytäntöjä kaavamääräysten tulkin-
nasta. Myös metsälaki, luonnonsuojelulaki ja laki 
kuntien ympäristönsuojelusta vaikuttavat suunnit-
teluun ja varsinaiseen metsien käsittelyyn.

Kirjan keskeinen teema on taajamametsien eri-
laisten käyttömuotojen yhteensovittaminen. Käytän-
nössä on paljon esimerkkejä, miten intressit voivat 
olla toisilleen vastakkaisia. Esimerkiksi lahopuu on 
metsissä monimuotoisuuden kannalta yksi avain-
tekijä, mutta monelle ulkoilijalle lähinnä esteettinen 
haitta. Kirjan luvussa ”Jalopuut taajamametsissä” 
on kuitenkin ainakin yksi realistinen ratkaisu, joka 
tyydyttänee sekä ulkoilijoiden esteettistä silmää et-
tä vaatimuksia monimuotoisuuden huomioimisesta. 
Taajamametsissä voitaisiin tulevaisuudessa kasvat-
taa entistä enemmän jalopuita, sillä ne ovat pitkäikäi-
siä lehtipuita, jotka tarjoavat paljon elinympäristöjä 
monille harvinaisillekin lajeille. Samalla ne lisäävät 
maiseman mielenkiintoa ja omaleimaisuutta. Lisäksi 
laajempi puulajivalikoima on hyvää varautumista 
tuhoihin ja ilmastonmuutokseen. Esimerkiksi tammi 
taimettuu hyvin kaikkien tuttujen metsäpuidemme 
alle ja sitä voidaan kasvattaa kaikilla maalajeilla 
turvemaita lukuun ottamatta. Lisäksi kirja viittaa 
siihen, etteivät taajama- ja kaupunkimetsät olisikaan 
lajistollisesti niin köyhiä kuin on oletettu.

Käytännön oppeja

Kirja tarjoaa peruspaketin taajamametsien hoidossa 
eteen tulevista metsänhoitotoimenpiteistä aina tai-
mikon perustamisesta puunkorjuuseen asti. Metsän-
hoidolliset perustoimenpiteet ovat taajamametsissä 
pitkälti samoja kuin talousmetsissä, mutta toimen-
piteet suoritetaan kevyemmin ja huomaamattomam-
min. Havainnollisesti kuvitetussa kirjassa käydään 
läpi kaikki uudistamismenetelmät, mutta pääpaino 
on niissä menetelmissä, joita käyttäen uudistaminen 
onnistuu eteläsuomalaissa talousmetsissä varmim-
min. Taajama- ja virkistysaluemetsät voivat olla 
kokeilupaikka erilaisille ja pienimuotoisille metsi-
en käsittelyille, joiden periaatteet löytyvätkin van-
hoista metsänhoidon oppikirjoista. Taajamametsissä 
onkin tehty ja harjoitettu metsänuudistamista mm. 
eri-ikäismetsätalouden menetelmillä.

Taajamametsissä tehtävissä toimenpiteissä pai-
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notetaan maiseman huomioon ottamista ja rajujen 
muutosten välttämistä. Taajamametsät ovat tärkeä 
osa paikallisidentiteettiä ja vakiokäyttäjilleen rak-
kaita yleensä juuri sellaisina kuin ne ovat, joten suu-
ret muutokset herättävät usein voimakkaita tunteita. 
Kaikki taajamametsissä tehtävät toimenpiteet ovat 
monen arvioivan silmäparin alla. Kirjan käytännön-
läheisyyttä lisäävät esimerkit eri kunnissa hyviksi 
havaituista toimintamalleista ja taajamametsien kä-
sittelyn menetelmistä.

Taajamametsien hoidon erityispiirteenä on met-
sässä liikkuvien ulkoilijoiden turvallisuudesta 
huolehtiminen. Taajamametsät ovat usein lähellä 
autoteitä ja rakennuksia, joten myös omaisuusva-
hinkojen ennaltaehkäisy täytyy huomioida suun-
nittelussa. Taajama-alueilla vaaraa aiheuttavia 
puita joudutaan poistamaan monimuotoisuuden ja 
maisemallisten seikkojen kustannuksella. Tämäkin 
on taajamametsänhoidossa vastakkaisia mielipiteitä 
aiheuttava asia. Käytännön realiteetti on kuitenkin 
se, että vahingon sattuessa vastuu huonokuntoisten 
puiden aiheuttamista vahingoista on metsän omis-
tajalla tai haltijalla.

Kirja esittää taajamametsänhoidon aktiivisena toi-
mintana. Tämähän ei tarkoita, että kaikki alueet hoi-
detaan tai käsitellään. Kirjassa tuodaan esille myös 
ns. suunniteltu hoitamattomuus, jota voitaisiinkin 
soveltaa enemmän.

Tietotauluja ja paljon kuvia

Kirjasta tekevät mielenkiintoisen kymmenet tieto-
taulut, joissa pureudutaan käytännön esimerkkien 
kautta syvemmälle ajankohtaisiin aiheisiin, kuten 
vaikkapa taajamametsien maiseman visualisointiin 
tai taajamametsissä käytettäviin puunkorjuun eri-
koisvälineisiin. Tietotaulut tarjoavat uutta tietoa ja 
uusia näkökulmia myös taajamametsien suunnitte-
lua ja hoitoa paremmin jo entuudestaan tunteville. 
Hyvin valitut kuvat ovat tärkeä osa kirjaa, missä 
pyritään kuvaamaan taajamametsien käsittelyjen pe-
ruspiirteitä tai yksityiskohtia. Kirjan runsas kuvitus 
havainnollistaa taajamametsien maisemallista mo-
ninaisuutta ja eri käyttömuotojen vaatimia hyvinkin 
erilaisia hoitotoimenpiteitä. Lisää vaihtelua kuviin 
tulee vielä siitä, että taajamametsiä on kuvattu eri 
vuodenaikoina.

Kirjassa on onnistuttu tiivistämään taajamametsiä 
käsittelevä tieto vain 155 sivuun, vaikka joukossa on 
runsaasti suuriakin kuvia. Kirjassa olisi kuitenkin 
hyvä olla hakemisto, jonka avulla näinkin suuresta 
tietomäärästä lukija löytäisi esimerkiksi käsitteet, 
taustat tai sovellutusesimerkit. Tätä puutetta korjaa 
selkeä sisällysluettelo, joka auttaa lukijaa löytä-
mään kirjasta tarvitsemaansa tietoa. Kirjan koko 
on mahdollistanut kahden palstan käytön ja selvät 
koko sivun taulukot ja samalla teksti pysyy hyvin 
luettavana. Kirjan leveys saa kirjan tuntumaan löy-
sältä käsissä, varsinkin kun kannet ovat suhteellisen 
pehmeät.

Lisätietoja kaipaaville kappaleiden lopussa on 
esitetty muutama aiheeseen liittyvä syventävä teos. 
Vaikka alan tutkimusta ja muita julkaisuja on vain 
noin neljältä vuosikymmeneltä, julkaisuja on kuiten-
kin paljon. Lyhyiden viiteluetteloiden vaarana on, 
että ne antavat kutistuneen kuvan alan historialli-
sesta kehityksestä, varsinkin jos viitteinä käytetään 
internetistä löytyviä viitteitä.

Alan tutkimus on vielä nuorta

Taajama- ja virkistysmetsiin liittyvä tutkimus alkoi 
osana metsien moni(nais)käyttötutkimusta 1970-lu-
vun alussa. Yksi alan pioneereista on metsänhoito-
tieteen emeritusprofessori Seppo Kellomäki. Hänen 
ja kanssatekijöiden työt käsittelivät kysymyksiä, joi-
hin on edelleen jokaisen taajamametsiä koskevan 
käsittelypäätöksen yhteydessä vastattava; mitä ovat 
käyttäjien maisemalliset arvostukset, joita käsittelyn 
tulisi voida tyydyttää. Jo tuolloin kävi ilmi, että kou-
lutus ja luontoon suhtautuminen vaikuttavat ympä-
ristöarvostuksiin. Lisäksi metsikön kehitysvaiheita 
ja puulajeja koskevat arvostukset näyttävät pysyneen 
melko samanlaisina; kookas puusto on eniten arvos-
tettua, taimikko ja riukuvaiheen metsiköt vähiten 
arvostettua, koivulla on korkea arvostus.

Arvostukset muuttuvat hitaasti, mikä voi viitata 
siihen, että niiden takana olisi jotain pysyvämpää. 
Kirjassa maisema-arvotusten alkuperään tai syntyyn 
ei puututa ja esimerkiksi maisema-arvostuksia se-
littäviä teorioita ei tarkastella. Taajametsien hoidon 
suunnittelijoiden olisi kuitenkin hyvä tuntea näitä 
käsityksiä, joita alan suomalainen viimeaikainen 
tutkimus on tarkastellut. Vaikka alan tutkimus on 
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nuorehkoa, niin taajamametsien hoitoa on toki tehty 
ja kehitetty vuosikymmenien ajan. Monissa kaupun-
geissa on näkemyksellisiä taajamametsänhoidon ke-
hittäjiä kuten Torsten Rancken ja Mikko Pitkäniemi 
Helsingin kaupungin taajama- ja virkistysalueiden 
metsissä.

Uudelle taajamametsänhoidon kirjalle 
tarve

Edellinen taajamametsiä käsittelevä oppikirjamai-
nen yleisteos on vuonna 1995 julkaistu Minna Ko-
mulaisen Taajamametsien hoito. Näiden kahden 
kirjan sisältöjen erot kertovat metsien ja taajama-
metsien hoidossa vajaassa 20 vuodessa tapahtu-
neista muutoksista ja muuttuneesta suhtautumises-
ta taajamametsiin. Metsien käsittelyä on ohjannut 
suhteellisen vahva metsänkäsittelypolitiikka. Taa-
jamametsien hoidon suunnittelussa ja käsittelyissä 
kansalaisten mielipiteillä on yhä suurempi vaikutus 
hoitomenetelmiin. Muutosta taajamametsien merki-
tyksissä, suunnittelumenetelmissä ja myös kehitystä 
hoitotoimenpiteissä, on tapahtunut niin paljon, että 
oli varsin aiheellista julkaista aiheen uusi perusteos. 
Uusi kirja ei ole radikaali ehdotuksissaan, vaan tuo 
esiin toimivia käytäntöjä.

Vanhempaan kirjaan verrattuna nyt ilmestynyttä 
kirjaa voidaan pitää juuri suuren kirjoittajajoukkon-
sa ansiosta kattavampana. Toisaalta Komulainen 
käsitteli kirjassaan joitakin taajamametsien erityis-
kohteita, kuten esimerkiksi soita ja leikkipaikkoina 
käytettyjä metsiä, joiden suunnitteluun ja hoitoon 
uudessa kirjassa ei juuri anneta apuvälineitä.

Uudessa kirjassa on laajalti kuvattu taajamamet-
sissä tavattavia tuhoja ja niihin varautumista. Pieni-
alaisissa ja sirpaloituneissa metsissä reunavaikutus 
lisääntyy ja luonnontuhot, kuten tuulenkaadot ja hei-
kentyneisiin puihin iskevät tuholaiset ovat yleisiä. 
Jo pelkkä runsas käyttäjämäärä kuluttaa maastoa ja 
joskus metsät joutuvat jopa tahallisen ilkivallan koh-
teeksi. Kirjassa on aiheesta hyvät kuvaukset, mutta 
toimenpide-ehdotukset jäävät vähemmälle.

Taajamametsäopetusta kaivataan lisää

Kirja on suunnattu antamaan tietoa ja ideoita taaja-
mametsien parissa työskenteleville asiantuntijoille 
ja alan opiskelijoille. Yliopisto-opetuksessa taajama-
metsiin liittyviä kysymyksiä käsitellään suhteellisen 
vähän. Helsingin yliopistossakin on vain yksi alan 
kurssi. Lisäksi taajametsiin liittyviä asioita käsitel-
lään joidenkin muiden kurssien yhteydessä, esimer-
kiksi paikkatietomenetelmien sovellutuksissa. Alan 
opiskelijoiden keskuudessa kiinnostusta syventä-
vämpiin taajamametsäopintoihin kuitenkin olisi.

Jo pelkästään metsiin liittyvien arvojen monipuo-
listuminen luo perusteita sille, että metsien käytössä 
tarvitaan asiantuntijoita, joilla on hyvät taidot eten-
kin yhteistyömenetelmistä ja tavoitteiden yhteen-
sovittamisesta. Taajama- ja virkistysaluemetsien 
kysymyksissä tämä osaaminen on keskeistä, mihin 
tämä kirja on oiva lähtökohta. Kirjaa voi suositella 
myös muille metsien monikäytöstä kiinnostuneille, 
kuten monipuolisten talousmetsien, luontomatkai-
lukohteiden tai loma-asunnon lähimetsien hoitoon.
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