Forssan kaupungin metsät

Maankäytön suunnittelu

23.8.2019

Kaupunki omistaa luonteeltaan kolmenlaisia metsiä.

Virkistyskäyttöön varattuja eri tahojen kanssa yhteisomistuksessa olevia metsiä . Selkeitä talousmetsiä on
suunnittelutarvealueen ulkopuolella. Keskustaajama -alueella puustoisia viheralueita sijoittuu alueille, joilla
on jo voimassa oleva asemakaava , yleiskaava , tulossa kaavaa tai suunnittelutarvealuetta , joilla on mm.
pitkän matkan virkistysyhteyksiä, suoja -alueita , melualueita tai erityisiä luontoarvoja.
Seuraavassa käydään tarkemmin karttojen kanssa läpi eriluonteiset alueet. Alueilla on myös näytetty ne
metsä kuviot, jotka ovat voimassa olevassa metsänhoitosuunnitelmassa.
1.

Virkistyskäyttöön varatut yhteisomistuksessa olevat metsät 151 ha
Virkistyskäyttöön osoitetut yhteisomistuksessa olevat metsät sijoittuvat eri puolille Tammelan, ja Hämeenlinnan kuntiin. Kaupunki omistaa erilaisia osuuksia kuntien tai virkistysalueyhdistyksen kanssa.
Yhteisomistuksessa olevien metsien hoito määritellään kussakin kohteessa erikseen sovitulla tavalla.
Nämä alueet ovat usein tulleet kaupungin omistukseen ulkopuolisen tahon aloitteesta tai kuten Saaren
kansanpuisto pääosin ostamalla ja osin lahjoituksena. Omistuksista päätetään kaupunginvaltuustossa.
Hämeenlinnan kaupungin alueella on Kissaniemi yhdessä Hattulan, Hämeenlinnan, Janakkalan ja Tammelan kanssa 8,2 ha Forssan osuus 17%, Pääjärvi 1, 109-574-1-45 12,9 ha (alueella on yleiskaava) yhdessä Hattulan, Hämeenlinnan ja Riihimäen kaupungin, Hämeen virkistysalueyhdistys ry:n, Janakkalan,
Jokioisen, lopen, ja Ypäjän kuntien kanssa Forssan osuus 13,49 %.
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Ruostejärven alueella Tammelassa on Kurienniemi II 834-420-26-14 19,3 ha (yleiskaava) Hämeen
virkistysalueyhdistyksen, Tammelan ja Ypäjän kuntien kanssa yhdessä Forssan osuus 47,7 %; Kurjenniemi 834-420-26-7 34,2 ha (yleiskaava) yhdessä Lopen, Ypäjän , Jokioisten ja Tammelan kunnan
kanssa (Forssan osuus 54,93 %), alueella on luontokeskus ja sen pysäköintialueet; Kurjenniemi II
834-434-1-328 26,4 ha (yleiskaava) yhdessä Jokioisten, Tammelan, Ypäjän, Lopen ja Humppilan
kunnan kanssa. Forssan osuus 43,74 %.
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Saaren kansanpuisto 834-434-1-231 50 ha (yleiskaava ) Yhdessä Tammelan kunnan kanssa Forssan

osuus 50 %, Alueella on mm toimistorakennus (kahvila, kioski

) ja museo.

2.

Talousmetsät 86,12 ha, poikkeukset 39,27 ha
Talousmetsät sijoittuvat pääosin Forssan pohjoisiin osiin haja-asutusalueelle. Niillä on voimassa oleva
hyväksytty metsänhoitosuunnitelma, jonka mukaan alueiden hoitoa jatketaan.

Poikkeuksena edellisestä kahdella palstalla ei ole metsänhoitosuunnitelmaa. Näille alueille tehdään
metsänhoitosuunnitelma.
Kumous 61 -410-2-89: 1 ha, ei metsänhoitosuunnitelmaa,

Aittala 61-410-1-700: 8,4 ha ei metsänhoitosuunnitelmaa

Toisenlainen poikkeus on Humppilan Iso-Kättä 103-403-14-64, jonka viidestä palstasta neljällä on talousmetsää yhteensä noin 29,87 ha. Kiinteistö on tullut kaupungin omistukseen lahjoituksena, mutta
lahjoituksen yhteydessä on määritelty rajoituksia alueen hoitoon ja hyödyntämiseen. Tällä alueella täytyy varmistaa, että metsänhoitosuunnitelmat ovat luovutusehtojen mukaisia.

3. Metsänhoitosuunnitelmassa olleita alueita , jotka sijoittuvat kaava -alueille ja suunnittelutarvealueelle ja hoidetaan maisematyöluvin, on yhteensä 498,58 ha sekä muiden kuntien kaava-alueilla olevia palstoja 13,5 ha.
Forssan kaupungin keskustaajaman kaava-alueella on metsänhoitosuunnitelmassa olevia palstoja
445,73 ha alueella. Iso osa näistä sijoittuu Kiimassuon, Ratasmäen ja Rytökallion kaava-alueille, joissa
teollisuusalueelle sijoittuvilla osilla voidaan vielä väliaikaisesti noudattaa metsänhoitosuunnitelmaa.
Suojaviheralueelle ja viheralueelle sijoittuvat metsänhoitosuunnitelmat ovat ristiriidassa kaavojen
kanssa. Valtuuston hyväksymät kaavat menevät metsänhoitosuunnitelman edelle. Edellisen lisäksi
suunnittelutarvealueella on palstoja 52,85 ha alueella. Liitekartassa näkyy kaikki metsäkuviot. Rastilla
merkityllä kuviolla on jo muuta käyttöä.
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Rakennetulla kiinteistöllä on voimassa lahjoitusehtojen mukainen
nautintaoikeus, joka rajoittaa alueen käyttöä.

Ruostejärven alueella Tammelassa, ns. kesäsiirtolan alue, Salmela- nimisellä tilalla 834-420-11-5 on
noin 10,2 ha. Alue on yleiskaavoitettu ja luonnon
monimuotoisuuden kannalta arvokasta aluetta.

Tammelassa Syrjäharjulla on Marttilan tilalla 834441-6-197 kaksi paistaa yhteensä noin 2 ha

(tällä hetkellä tiealuetta ja metsää

), jotka sijoittuvat asema-

kaavoitetulle alueelle.

Metsänhoitosuunnitelmien tarkastelu lähti liikkeelle kaava-alueille sijoittuvien metsähoitosuunnitelmien tarkastelun tarpeesta. Maankäytön suunnittelussa todettiin, että iso osa voimassa olevia metsänhoitosuunnitelmia koski asemakaavoitettuja alueita, eikä niiden sisältö vastannut kaavoissa ja selvityksissä esitettyjä arvoja tai tavoitteita. Esimerkkinä 1980-luvun Paavolan asemakaavoissa osoitetut virkistysalueet tai kaavan yhteydessä tehdyt maisemanhoitosuunnitelmat ja ohjeet, joita esiteltiin asukkaille
tonttimyynnin yhteydessä. Metsänhoitosuunnitelmissa ei ole mitenkään otettu huomioon kaavasuunnittelua. Annettujen lupausten rikkomisesta on tullut kaupungille palautetta monilta Paavolan asukkailta.

