
Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry LAUSUNTO

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
PL 487
33101 Tampere
kirjaamo@tampere.fi

Dnro: TRE:???

Lausunto Tampereen metsien hoidon toimintamallin 2021-2030 luonnoksesta

Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry ihmettelee Tampereen metsien hoidon toimintamallin 
2021-2030 luonnoksen ristiriitaista sisältöä. Kokonaisuudessaan toimintamallin luonnos ei 
pohjaudu tieteelliseen tutkimukseen metsäluonnosta ja se sisältää kovin vähän käyttökelpoista 
ohjeistusta toimintamalliksi. Helpointa onkin aloittaa toimintamallin suunnittelu täysin tyhjältä 
pöydältä kiinnittämällä huomiota seuraaviin asioihin.

Vaikutusmahdollisuudet toimintamallin valmisteluun

Toimintamallin luonnoksen valmistelua ei ole toteutettu siten, että kaupunkilaisilla olisi ollut 
mahdollisuus vaikuttaa varsinaiseen valmistelutyöhön, jossa metsien käytön tavoitteet asetettiin. 
Kaupunkilaiset eivät ole voineet avoimesti ilmoittautua suunnittelutyöhön esimerkiksi erilaisiin 
työpajoihin. Lisäksi asunto- ja kiinteistölautakunta ei hyväksynyt kaupunkilaisille tehtäviä kyselyitä
tai nähtäville asetettavia luonnoksia eikä kaupunkilaisilla ollut näin mahdollisuutta vaikuttaa 
tavoitteisiin, joiden pohjalta kyselyitä tai luonnoksia tehtiin. Hyvin kuvaavaa asian valmistelutyössä
on se, että asian diaarinumeroa ei esitetä missään julkisesti, joten kaupunkilaiset eivät voi seurata 
asian etenemistä julkisten asiakirjojen kautta. Kaiken lisäksi kiinteistöjohtaja on päättänyt 
metsänhoidon sopimuksesta vuodelle 2021 jo 17.12.2020 eli ennen kuin toimintamallia vuosille 
2021-2030 on edes hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa. Kyseisessä sopimuksessa 
Tampereen kaupungin metsienkäsittelyssä sitoudutaan PEFC-sertifikaattiin. Onko kaupunkilaisilla 
aitoa mahdollisuutta vaikuttaa toimintamalliin enää vuonna 2021, kun metsänkäsittelyn 
toimintatavat on jo sovittu viranhaltijalähtöisesti edellisenä vuonna?

Toimintamallissa viitataan Ramboll Oy:n tekemään raporttiin, jossa painotetaan kyselyiden 
tuloksista muodostettuja metsien käyttäjien profiileja itse metsät unohtaen. Lisäksi raportissa 
tehdään johtopäätös, jonka mukaan kaupunkilaiset ovat tyytyväisiä metsien hoitoon, vaikka 
aiheeseen liittyviä yksilöityjä kysymyksiä ei ole edes esitetty. Raportissa esitetään esimerkiksi tosi 
asiana se, kuinka monta prosenttia kyselyyn vastanneista ei halua avohakkuita, vaikka kysymystä 
”sallitko avohakkuut kaupungin omistamissa metsissä” ei ole esitetty. Huomionarvoista kuitenkin 
on, että karttakyselyssä useampi ihminen piti monimuotoisuuden turvaamista metsien hoitoa 
tärkeämpänä. Toimintamallissa viitataan myös Tapio Oy:n konsultin tekemään arvioon, jonka 
perusteella kaupungin omistamien metsien hoitoa on linjattu pääosin valtakunnallisten 
Metsänhoidon suositusten mukaisesti. Kyseiset suositukset nojaavat vahvasti talousmetsissä 
toteutettavaan puuntuotantoon eivätkä ne sovi ohjenuoraksi sellaiselle metsänomistajalle, joka ei 
tavoittele metsässään minkäänlaista puuntuotantoa.
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Metsien hiili

Toimintamallin luonnoksessa väitetään virheellisesti, että metsien kasvun hiipuminen ja 
hiilinielujen pienentyminen olisi seurausta vähäisistä hakkuista ja vanhenevasta puustosta. Tosi 
asiassa edellä mainittu kehityskulku on seurausta vain ja ainoastaan puuston ikärakenteen 
muuttumisesta. Tietyn ikäinen puusto kasvaa kaikkein nopeimmin, mikä on aivan luonnollinen osa 
puiden ekologiaa. Hiilinielun pieneneminen ei ole huolestuttavaa ollenkaan, jos samaan aikaan 
metsien hiilivarastot kasvavat. Luonnoksessa väitetään, että metsien hiilivarasto alkaa laskea 
luonnonpoistuman kasvaessa selvästi (s. 23). Kyseistä väitettä ei kuitenkaan perustella millään 
metsäekologisella tutkimuksella. Kuitenkin seuraavalla sivulla kerrotaan, että hiilivarasto kasvaa 
koko tarkastelujakson aikana, koska maaperäänkin sitoutuu hiiltä. Tässä on selvä ristiriita. Lisäksi 
Tapio Oy:n tekemän mallinnuksen oletuksia ei avata mitenkään. Emme saa siis esimerkiksi tietää, 
onko metsien luontaista uudistumista huomioitu metsien hiilivarastoissa ollenkaan. 
Hiilitaselaskelmissa taas ei ole avattu mitenkään sitä, miten ne on muodostettu. Mitä siis tapahtuu 
hiilelle, kun metsästä hakataan puuta? Keskimäärin metsistä hakkaamalla poistunut hiili vapautuu 
ilmakehään kahdessa vuodessa. Metsässä luonnonpoistumana syntyvä lahopuu luovuttaa hiilensä 
ilmakehään huomattavasti hitaammin vuosikymmenien kuluessa.

Metsänkäsittelyn toimintatavat

Toimintamallin mukaan tavoitteena on ”monikäyttöinen, monimuotoinen, turvallinen, 
elämyksellinen ja hyvinvointia edistävä sekä ilmastonmuutosta hillitsevä ja siihen sopeutuva 
metsäluonto. Taloudellisten tavoitteiden määrittämisessä otetaan huomioon metsien muiden 
arvojen säilyminen. Taajamien virkistysmetsiin ei kohdistu puuntuotannollisia tavoitteita.” 
Seuraavassa kappaleessa kuitenkin puhutaan metsien elinvoimaisuuden ja terveyden edistämisestä. 
Eivätkö nämä ”elinvoimaisuus” ja ”terveys” ole kuitenkin ihmisen puuntuotannolliseen metsään 
kohdistamia tavoitteita? Voiko metsä olla elinkykynsä menettänyt ja ”sairas” vain ihmisen 
asettamien tavoitteiden näkökulmasta? Eikö monimuotoisuus kärsi tällöin ihmisen asettamista 
vaatimuksista, joissa metsän puut ovat ”terveitä”? Esimerkiksi kirjanpainaja (Ips typographus) 
palauttaa tasaikäisen kuusimetsän kohti luonnontilaa, johon kuuluvat aivan hyväksyttävällä tavalla 
luonnon aiheuttamat häiriöt kuten hyönteisten hyödyntämät puut. Sama näkökulma koskee 
kuusenjuurikääpää (Heterobasidion parviporum). Vain puuntuotannon näkökulmasta kirjanpainajan 
tai kuusenjuurikäävän voi nähdä uhkana.

Toimintamallissa vähätellään metsänkasvatusmenetelmien vaikutuksia edellä mainittuihin 
tavoitteisiin, vaikka tutkimusten mukaan tiedetään, että esimerkiksi avohakkuu tekee metsästä jopa 
30 vuodeksi hiilen päästölähteen, mikä ei ole millään muotoa ilmastonmuutosta hillitsevää tai siihen
sopeutuvaa toimintaa. Avohakkuu myös hävittää lukuisia eliöiden elinympäristöjä ja haittaa metsien
virkistyskäyttöä. Käytännössä avohakkuiden käyttäminen intensiteetistä riippumatta on ristiriidassa 
edellä mainittujen tavoitteiden kanssa. Toimintamallissa jää myös erittäin epäselväksi se, miten 
taloudellisissa tavoitteissa on huomioitu esimerkiksi marjastus, sienestys ja luontomatkailu, joille 
voidaan myös halutessaan antaa taloudellinen arvo. Puunmyyntitulojen yhteydessä ei ole myöskään 
kirjausta siitä, mihin tuotteisiin (pitkä- vai lyhytkestoisiin) kaupunki puutaan myy? Eikö Suomen 
valtion ja yksityisten metsäomistajien tarjoamat puut riitä teollisuudelle? Eikö Tampereen 
kaupungin omistamat puut voida jättää metsään edistämään monimuotoisuutta, elämyksellisyyttä, 
hyvinvointia ja ilmastonmuutoksen hillintää?

Erityisesti toimintamallin kirjaus ”Reittien varsilla ja vilkkaan virkistyskäytön alueilla metsiä 
harvennetaan ja maisemaa avarretaan yleisen turvallisuuskäsityksen mukaan niin, että metsät ovat 
turvallisen tuntuisia ja kulkukelpoisia. Reittien varsilla huolehditaan, että valaisinpylväiden tai 
ilmajohtojen lähiympäristössä ei ole puustoa. Lumensadantaa latureiteille parannetaan 



harventamalla puustoa tavanomaista voimakkaammin ja suosimalla reitin varressa lehtipuita ja 
mäntyjä. Reittien varsilla huolehditaan myös kaatumisvaarassa olevien puiden poistamisesta.” on 
aivan käsittämätön. Kuka määrittää yleisen turvallisuuskäsityksen, turvallisuuden tunteen ja 
kulkukelpoisuuden? Kuka päättää valaisinpylväiden ja ilmajohtojen sijoittelun? Pitääkö vanhat 
kuuset kaataa hiihtämisen tieltä, kun kaupunki samaan aikaan kiihdyttää ilmastonmuutosta 
hakkuillaan? Voidaanko niin sanotut vaaralliset puut muuttaa tekopökkelöiksi?

Miksi Tampereen kaupungin omistamissa metsissä on käytössä PEFC-sertifikaatti? Onko tällä 
kaupunkilaisten laaja hyväksyntä? Miksi käytössä ei ole FSC-sertifikaattia tai muita käytäntöjä? 
Miksi kaupungin metsissä hoidetaan taimikoita ja metsiä uudistetaan? Tampereen kaupungin 
omistamat metsät toteuttavat niille asetettuja tavoitteita ilman uudistamis- ja taimikonhoitotöitäkin. 
Onko Tampereen kaupungin talousmetsille tarvetta vai voitaisiinko ne kaikki muuttaa retkeily- ja 
suojelukäyttöön, mikä mahdollistaisi marjastuksen, sienestyksen ja luontomatkailun paremmin kuin
nykyinen metsänkäsittely? Valtakunnalliset Viheralueiden kunnossapitoluokitukset (RAMS) eivät 
sovellu Tampereen kaupungin metsiin, koska niiden mahdollistamilla toimenpiteillä käytännössä 
hävitetään metsissä olevat luontoarvot.
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