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Rantasalmen kunnan metsät

• Rantasalmen kunta omistaa 
metsäkiinteistöjä Rantasalmen 
kunnan (1020 ha) ja Enonkosken 
kunnan (370 ha) alueella 

• Metsätilojen lisäksi kunta omistaa 
erilaista tonttimaata niin 
taajama-alueilla kuin taajama-
alueiden ulkopuolella noin 130 ha. 

• Kunta omistaa maa-alueita 
kaikkiaan noin 1520 ha. Maa-alueet 
sijaitsevat eri puolilla kuntaa ja 
Savonlinnan ja Enonkosken kuntien 
alueilla.

• Rantasalmen kunnan metsäalueita ei 
ole suojeltu
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Rantasalmen kunnan metsät
• Kunnan kymmenvuotismetsäsuunnitelman hyväksyy 
kunnanhallitus, tulojen ja menojen talousarvion 
vuosittain valtuusto ja vuosittaisen toteutuksen 
palvelulautakunta

• Kunnan metsätalouden suunnittelusta, puunmyynnin 
kilpailutuksesta ja metsätalouden toimenpiteiden 
toteutuksesta vastaa MHY Etelä-Savo. Kunnan 
metsäasiantuntijoita on yhteensä kolme, joista kaksi 
Rantasalmella ja yksi Enonkoskella. 

• Kunnan metsissä tehtävä työ tapahtuu pääasiallisesti 
paikallisin voimin.

• Kunnan metsissä on käytössä ns. jaksollinen 
kasvatusmalli, jossa metsän kehityksessä on 
erotettavissa kasvatusvaihe ja uudistamisvaihe. 
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Rantasalmen kunnan metsät
Metsätalouden toimenpiteissä noudatetaan mm.

- Metsälakia, hyvän metsänhoidon suosituksia ja PEFC –sertifikaattia (1.2.2023 uusimmat ohjee

- Kunta on rauhoittanut lintujen pesimäajan hakkuilta kesäkaudella

- Luontokohteet; metsälaki §10 ja muut tärkeät elinympäristöt on rauhoitettu toimenpiteiltä

- Monimuotoisuutta turvataan jättämällä jättö- ja muuta lahopuuta vähintään suositusten 
mukaisesti ja taimikoissa on jo pidemmän aikaa jätetty 10-15 % eri lajin lehtipuuta 
havupuuistutusten joukkoon. Havupuuistutukset tehdään pääasiassa sekaistutuksina mänty-kuus  
myös lehtikuusta on käytetty ja lehtipuuna pääasiassa koivu

- Tuholaisia seurataan ja tuhoihin puututaan, kun tilanne vaatii mm. kaarnakuoriaiset

- Ranta-alueilla jätetään vähintään suositusten mukainen suojapuusto

- Yleis-, ranta-asema ja asemakaavat osaltaan määrittävät alueiden käyttöä

- Taajama- ja virkistysaluekäytössä olevien alueilla on käytössä kaavan mukaisia 
viheraluesuunnitelmia, erillisiä metsänkäyttösuunnitelmia (Harjuntaustan metsätalous- ja 
taajama-alueen maankäyttösuunnitelma 2019-2028)ja maisematyölupiin liittyviä 
erillissuunnitelmia. 

- Taajama-alueilla tehdään tarvittaessa yksittäispuiden poistoja rakennusvalvonnan luvalla 
ja/tai osana maisematyölupaa. 4



Rantasalmen kunnan metsät
• Metsätalouden myyntitulotavoite on vaihdellut kunnan rahantarpeen mukaan. 
Viimeisen viiden vuoden aikana myyntitulotavoite on vaihdellut 150 000 –
300 000 € välillä. Vuonna 2023 myyntitulotavoite on 125 000 €, ollen 
edellisvuosia alhaisempi johtuen metsätilamyyntitavoitteesta.

• Leimikoiden toteutusaika ostajalla on max 3 vuotta ja leimikkosuunnittelun 
yhteydessä varaudutaan toteutumisen suhteen kolmen vuoden jaksoon tulon 
osalta. Leimikoiden tuloutumiseen vaikuttavat sääolosuhteet ja puun 
kysyntä markkinoilla.

• Keskimääräinen vuosihakkuumäärä on ollut 5000-6500 m3. Metsämaan 
kasvuennuste metsäsuunnitelman mukaan on ollut 8,2 m3/ha/v ja hakkuiden 
poistuma 4,5 m3/ha/v.

• Kunta käyttää vuosittain metsähoitotöihin noin 65 000 euroa.

• Tuore tieto saadaan vuonna 2024 valmistuvan uuden metsäsuunnitelman myötä. 
Kunta on myynyt useita tiloja voimassa olevan metsätaloussuunnitelman 
toteutusaikana ja tieto ei suoraan ole vertailtavissa.

• Vuoden 2023 hoitotoimenpiteet ja leimikkosuunnitelmat tulevat 
päätöksentekoon 15.3.2023
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Puuston kehitys 2023-2032 (ennuste)
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Rantasalmen kunnan omistamat metsät sijaitsevat pääasiallisesti kangasmailla 
(OMT-MT-VT)



Taajama-alueiden suunnitelmia 
• Kunnan hakema maisematyölupa on voimassa kirkonkylän taajama-
alueella

• Vuonna 2022 poistettiin/uusittiin Joroistentien ja Kadettipuisto-
Myllyrannan alueen puistojen puustoa ja istutuksia tehdään lisää 
tulevina vuosina. Myös Jumikkalan alueella tehtiin tonttialueen 
siistimistä ja harjualueella puustoa harvennettiin asukkaiden 
pyynnöstä Männikkökujan ympäristössä.

• Vuonna 2023 on suunnitelmissa siistiä hautausmaan muurin ulkokehää 
kunnan alueelta. Myös seurakunta on omalta osaltaan sitoutunut 
työhön. Yksittäispuiden poistoa tehdään Kylätien ja Joroistentien 
risteysalueelta keskustaan ja Asikkalan risteyksen suuntiin 
sijaitsevilta tie- ja tonttialueilta ja yksityiset voivat samalla 
poistattaa halutessaan pihapuita. Osallistettavat kiinteistöt 
tiedotetaan erikseen. 

• Työtä jatketaan tulevina vuosina määrärahojen puitteissa.
• Aurinkorannan kaava-alueelle on tarkoitus teettää 
viheraluesuunnittelu ja samalla päivitetään Joroistentien ja 
Kadettipuisto-Myllyrannan suunnitelmia. 

• Kuntakeskuksen tyhjiä, kunnan omistamia tontteja siistitään 
tarpeen mukaan. 7



Virkistyskäyttöalueet

• Kuntataajamassa kulkee erilaisia reitistöjä niin kaava-alueella 
kuin kaava-alueen ulkopuolella. Keskeisimpiä alueita ovat 
Harjuntaustan ulkoilureitistö ja keskustan ranta-alueet. 
Molemmilla alueilla on myös frisbeegolf –rata.

• Harjuntaustan alueelle on kunnan omistamille metsätalousalueille 
tehty erillinen Harjuntaustan metsätalous- ja taajama-alueen 
maankäyttösuunnitelma 2019-2028, jota alueen hoidossa toteutetaan

• Kunnan hankkimalle tilalle Harjuntaustan ja moottoriradan 
välimaastossa on tarkoitus alkuvaiheessa teettää kiintorastit 
suunnistajille

• Hiihtolatujen reitit kulkevat pääosin metsätalousalueilla ja ne 
otetaan huomioon hoito- ja hakkuutöissä. Myös puulajivalintoja 
voidaan tehdä ja on tehty reittien ”käyttömukavuutta” huomioiden 
mm. lehtipuuston lisääminen latujen varrella
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Keskustelua ja evästyksiä

• Palautetta ja ajatuksia taajamametsien ja 
virkistyskäyttöalueiden hoidosta

• Ajatuksia metsätalousalueiden metsäsuunnitteluun 
vuosille 2024-2033
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