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Esipuhe  
Hämeenkangas on alue, jolla on erityisen pitkä historia valtion omistamana monikäyttöalueena. Ar-
meija on harjoitellut alueella 1930- luvulta lähtien ja metsäntutkimusta harjoitettiin Hämeenkankaalla 
jo 1800 -luvulla. Aikoinaan alueen halkaiseva Kyrönkankaantie oli yksi Suomen tärkeimmistä kulku-
reiteistä, jota pitkin myös tutkimusmatkailija Acerbi ja Ruotsin kuningas kulkivat matkoillaan Suo-
messa. Suuria liikuntatapahtumia ja ilmailuharrastusta on järjestetty Hämeenkankaalla jo viime vuosi-
sadan alkupuolelta lähtien.  
 
Haasteellista Hämeenkankaalla on luonnon käytön voimakkuus ja monipuolisuus. Koko Hämeenkan-
gas on tänä päivänä laajasti käytössä niin armeijan harjoituksissa kuin massaliikuntatapahtumissa sekä 
metsätaloudessa. Matkailu on painottunut kahteen painopistealueeseen (Jämi ja Kuninkaanlähde), 
mutta käyttää myös koko aluetta tarpeisiinsa. Hämeenkangas on paikallisten sekä mökkiläisten suosi-
ma ulkoilukohde, sekä hiihtokaudella kaukaakin tulevien toivekohde harjoittelulle ja hiihtokilpailuille.  
 
Alueen luonto- ja kulttuuriarvot ovat omaa luokkaansa. Harjumetsien sekä lähteiden lajisto sisältää 
koko maan mittakaavassa katsottuna huippulajeja kuten harjukeltalieko sekä lähdesara. Myös alueen 
reunaosien pääsääntöisesti luonnontilaiset keidassuot ovat maakunnan tasolla arvokkaita elinympäris-
töjä. Kulttuurihistoriallisesti arvokas vanha Kyrönkankaantie sekä esimerkiksi Narvin uhrilähteiden 
historia kertovat vuosisataisesta ihmisen vaikutuksesta alueella. Alueelta on myös löydetty aikoinaan 
kivikautinen asuinpaikka, joka sittemmin on kuitenkin tuhoutunut intensiivisen käytön seurauksena. 
 
Hämeenkangas palasi noin vuosisadan tauon jälkeen uudelleen Metsähallituksen hallintaan vuonna 
2002. Siirtymävaiheen jälkeen tuli ilmeiseksi että tämän vaativan monikäyttöalueen hallinta ja huolen-
pito tulee edellyttämään Metsähallitukselta useita askelia, joista tämän hoito- ja käyttösuunitelman 
laatiminen on yksi. Tiivis yhteistyö Hämeenkankaan useiden eri käyttäjätahojen kanssa turvaa alueen 
arvot parhaiten tulevaisuudessakin. 
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Jämi

5

kilometriä
0 2,5

1 Johdanto 
1.1 Suunnittelualueen yleiskuvaus 
 
Hämeenkangas sijaitsee Jämijärven, Kankaanpään ja Ikaalisten kunnissa. Se on pääosin puo-
lustusvoimien käyttöoikeusaluetta, jonka ensisijainen käyttömuoto on maanpuolustuksen har-
joituskäyttö. Hämeenkangas on myös suurelta osin Natura 2000 -alue (FI0200024, SCI, 4369 
ha). Alueen suojelu toteutetaan luonnonsuojelulailla ja maa-aineslailla sekä vähäisin osin 
myös vesilailla ja metsälailla. Harjualue kuuluu lähes kokonaan harjujensuojeluohjelmaan. 
Viheräperänkeidas kuuluu soidensuojelun perusohjelmaan ja Niiniharjun lehto lehtojensuoje-
luohjelmaan.  
 

Kuva 1. Hämeenkankaan monikäyttö- ja harjoitusalueen sekä Natura 2000 alueen sijainti ja ympäristön maan-
käyttö. Aineisto: © Metsähallitus 2008, © Maanmittauslaitos 1 /MML/2008, © Suomen ympäristökeskus 2008 ©  
Genimap Oy, Lupa L5293  

 
Suunnittelualueena on Metsähallituksen hallinnassa oleva Hämeenkankaan harjoitus- ja mo-
nikäyttöalue sekä Uhrilähteen alue ja Hämeenkankaan Natura 2000 -alueeseen kuuluvat yksi-
tyiset suojelualueet (Kuva 1.). Suunnittelualueen yhteispinta-ala on 4967 ha. Hämeenkangas 
on suurimmaksi osaksi valtion omistuksessa, Metsähallituksen metsätalouden hallinnassa 
(4281 ha). Luontopalveluiden hallinnassa on noin 644 ha. Valtion omistamalla alueella ei ole 

 

 Hämeenkankaan sijainti ja ympäristön maankäyttö

Metsätalousalue, Naturaverkosto
Suojeluohjelma-alue
Suojelumetsä

Suunnittelualue

Yksityinen suojelualue

Metsätalousalue

Natura 2000 -alue
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yhtään perustettua suojelualuetta, eikä suojelualuekiinteistöjä ole muodostettu. Yksityisiä suo-
jelualueita on tällä hetkellä 4 kpl, yhteensä noin 43 ha. Valtion omistuksessa oleva alue on 
käytännössä kokonaan puolustusvoimien harjoituskäytössä. Natura 2000 -verkostoon kuulu-
vat erillinen Narvin uhrilähteiden alue (Uhrilähde- ja kylmänmyllynlähde) sekä yksityiset 
suojelualueet eivät ole puolustusvoimien harjoituskäyttöaluetta. 
 

Metsähallituksen yhteiskunnallisten retkeilypalveluiden kehittämissuunnitelmassa maa- ja 
metsätalousministeriölle 2004 (Metsähallitus 2004) Hämeenkankaan alue on nostettu yhdeksi 
virkistyskäytön aluekokonaisuudeksi, jonka kehittämiseen on tarvetta ohjata rahoitusta. Li-
säksi Hämeenkangas on Metsähallituksen alueiden roolijaossa yhtenä yleisökäytön painopis-
tealueena. Länsi-Suomen luonnonvarasuunnitelmassa (Metsähallitus 2006) on todettu, että 
puolustusvoimien käyttöoikeusalueista Hämeenkankaan harjoitus- ja monikäyttöalueella on 
runsaasti retkeilyn palveluvarustusta ja Jämillä matkailun yritystoimintaa ja palveluja sekä 
että pääosa alueesta kuuluu Natura 2000 verkostoon. Erilaisten käyttötarpeiden yhteensovit-
tamiseksi alueelle todetaan laadittavan hoito- ja käyttösuunnitelma.  
 

Kuva 2. Hämeenkankaan suunnittelualueen rajaus, yleispiirteet ja nimistö. Aineisto: © Metsähallitus 2008, © 
Maanmittauslaitos 1 /MML/2008, © Suomen ympäristökeskus 2008  ©  Genimap Oy, Lupa L5293  

1.2 Kaavoitustilanne 
Hämeenkankaan suunnittelualueella ovat voimassa vuonna 1999 vahvistettu Satakunnan seu-
tukaava, vuonna 2007 vahvistettu Pirkanmaan maakuntakaava, Lounais-Suomen ympäristö-
keskuksen vuonna 1999 vahvistama Vihteljärvi - Niemenkylän osayleiskaava sekä Jämin 
asemakaava.  
 
Satakunnassa on käynnissä maakuntakaavan laadintaprosessi ja kaava on tarkoitus asettaa 
ensimmäisen kerran virallisesti nähtäville vuoden 2008 alussa mielipiteiden kuulemista var-
ten. Ehdotusvaiheen kuuleminen ajoittunee vuodelle 2008/2009. Muistutusten ja lausuntojen 
käsittelyn jälkeen maakuntavaltuusto hyväksyy kaavan ja kaava saatetaan tämän jälkeen ym-
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päristöministeriön vahvistettavaksi. Kaavan laadinnan etenemistä on mahdollista seurata Sa-
takuntaliiton kotisivuilta http://www.satakunta.fi/sivu.asp?taso=1&id=179. 

1.2.1 Satakunnan seutukaava 5 ja Pirkanmaan maakuntakaava 

Satakunnan seutukaavassa suurin osa Hämeenkankaan suunnittelualueesta on erityistoimin-
tojen aluetta, jonka ensisijainen käyttömuoto on puolustusvoimien harjoituskäyttö ja jolla 
liikkuminen on rajoitettua. Merkinnällä osoitetaan alueita, joille yleisön pääsy on kielletty tai 
rajoitettu. Hämeenkankaalla Kuninkaanlähteen paikkeilta itään erityismääräyksenä on, että 
yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa tulee Niiniharjun eteläpuolella eri-
tyistä huomiota kiinnittää harvinaisen kasvillisuuden suojelemiseen. Lisäksi erityismääräyk-
senä on asetettu, että Isokeitaan, Viheräperänkeitaan, Hämeenkankaan rantavallien (SF-
Caravan -alue) ja Mustakeitaan lähteen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnitte-
lussa tulee kiinnittää huomiota alueen suojeluarvoon ja säilyttää alue mahdollisimman luon-
nonmukaisena. Viheräperänkeitaan yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa tai muussa suun-
nittelussa tulee vesiensuojeluviranomaiselle varata mahdollisuus lausunnon antamiseen. 
 
Soininharju ja Jämin matkailupalveluiden alue ovat seutukaavassa lähivirkistysalueena. Mer-
kinnällä on osoitettu alueita lähivirkistykseen, ulkoiluun ja urheiluun sekä virkistys- ja urhei-
lukeskuksia. Kaavamääräyksen mukaan ennen vallitsevia olosuhteita merkittävästi muuttaviin 
toimenpiteisiin ryhtymistä tulee ottaa yhteys kunnan kaavoitusviranomaisiin. Erityismääräyk-
senä alueen yksityiskohtaisemmassa kaavoituksessa ja suunnittelussa tulee erityistä huomiota 
kiinnittää harvinaisen kasvillisuuden suojelemiseen sekä liikkumisen keskittämiseen poluille 
ko. kasvillisuusalueilla. Lentokentät ovat kaavassa lentoliikenteen alueina. 
 
Suunnittelualue on suurimmalta osaltaan seutukaavassa myös arvokkaana harjualueena sekä 
länsi- ja pohjoisosiltaan pohjavesialueena. Lisäksi Narvin uhrilähteet, Niiniharjun lehmus-
esiintymä, Hämeenkankaan lievetasanne, Pansianlähde ja puronvarsi sekä osa Isokeitaasta 
ovat luonnonsuojelualueina. Hämeenkangasta halkova Kyrönkankaan vanha maantie (Hä-
meenkankaantie) on seutukaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana alueena. Myös Narvin 
uhrilähteet ovat kaavassa kulttuurihistoriallisesti arvokkaana kohteena. Lisäksi kaavassa osoi-
tetaan yksi muinaismuistoalue; Ylisenharjun kivikautinen asuinpaikka. Merkinnällä on osoi-
tettu muinaismuistolain rauhoittamia kiinteitä muinaisjäännöksiä.  
 
Pirkanmaan maakuntakaava hyväksyttiin 29.3.2007 valtioneuvoston päätöksellä. Kaavassa 
suunnittelualueeseen kuuluva pieni osa puolustusvoimien harjoitusaluetta Hämeenkankaan 
itäpäässä on merkinnällä EP (Puolustusvoimien alue). Molemmat Konkannevan yksityiset 
suojelualueet ovat merkinnällä MU (ja Natura 2000) ja kuuluvat kaavan luontomatkailun ke-
hittämisalueeseen (lmk), joka käsittää alueen Ikaalisista Jämin pohjoispuolelle. Ko. kaava-
merkintä tullee jatkumaan Satakunnan maakuntakaavassa Jämin pohjoispuolella. Maakunta-
kaavassa alue on myös merkitty vedenhankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi sekä 
arvokkaaksi geologiseksi muodostumaksi. Kaavamääräyksen mukaan aluetta koskevat toi-
menpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. Arvok-
kaan geologisen muodostuman käyttö on kaavamääräyksen mukaan suunniteltava siten, ettei 
aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkit-
tävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia 
haitallisia vaikutuksia luonnolle. Maa-ainesten ottoon liittyviltä suunnitelmilta edellytetään 
erityisen vaativaa tasoa.  
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Kaavan tarkemmat määräykset ja kartat löytyvät osoitteesta 
http://www.pirkanmaa.fi/suomi/maakaava/mkaava/index.htm. 

1.2.2 Vihteljärven–Niemenkylän osayleiskaava 

Kuninkaanlähteen alueella on lisäksi voimassa Vihteljärvi - Niemenkylä osayleiskaava. Ny-
kyinen Kuninkaanlähteen karavaanarialue on kaavassa pääsääntöisesti matkailupalvelujen 
alueena (RM). Myös Kuninkaanlähteen hotellin alue lähistöineen on RM -merkinnällä. RM -
kaavamääräyksen mukaan alueen rakentaminen ja käyttö tulee sopeuttaa luonnonympäristöön 
ja kulttuurimaisemaan. Kuninkaanlähteen rantavallien alueella ei saa tehdä maastonmuokka-
uksia. Keskeinen harjualue on osayleiskaavassa merkinnällä ’erityistoimintojen alue, liikku-
minen rajoitettua (ER). Puolustusvoimien alue’. Alueen käytössä tulee ottaa huomioon harvi-
naisen kasvillisuuden suojeleminen. 
 

1.2.3. Muut kaavat 

Jämin alueella on voimassa Jämin asemakaava, jossa on suunniteltu rakentamista Jämin ydin-
alueen tuntumassa. 
 
Kankaanpään kaupunginvaltuusto hyväksyi vuonna 1992 taajamien osayleiskaavan, joka kä-
sittää suunnittelualueen pohjoisesta, varuskunnan alueelta, Viidentienristeykseen saakka. Ko. 
kaava on kuitenkin oikeusvaikutukseton. Kaavassa suurin osa suunnittelualuetta koskevasta 
alueesta on EP -merkinnällä (puolustusvoimien alue). Varuskunnan luoteispuolella kaavaan on 
merkitty kaksi SL eli luonnonsuojelualuetta, joista toinen sijaitsee suunnittelualueella. Ky-
seessä on Mölkkärin lähdealue, joka on Metsähallituksessa säilytetty arvokkaana luontokoh-
teena. Lisäksi Pori - Parkano-tien eteläpuolella on merkitty osa alueista merkinnällä TY (Ym-
päristöhäiriöitä aiheuttamattoman teollisuuden alue) ja M (maa- ja metsätalousvaltainen alue).  

1.2.4 Käynnissä olevat kaavoitukset 

Satakunnan maakuntakaava on valmisteluvaiheessa, ja se hyväksyttäneen vasta vuoden 2008 
jälkeen. Kaavaa tehdään laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Satakunnan maakunta-
kaavaan sisällytettäneen Satakunnan seutukaavassa 5 olevat Hämeenkankaan käyttöperiaat-
teet. Maakuntakaavan kaavamerkinnöillä ja niiden selityksillä kuvataan aluetta koskevat ylei-
set maankäyttötavoitteet ja -tarkoitus. Maakuntakaava vahvistaa jo sitä edeltäneiden vastaavi-
en kaavojen tavoin alueen ensisijaiseksi käyttötarkoitukseksi puolustusvoimien harjoituskäy-
tön. Kaavoituksessa ja siitä johdettavassa muussa ohjeistuksessa pyritään ottamaan huomioon 
puolustusvoimien lakisääteinen koulutus- ja sotilaallisen valmiuden ylläpitotehtävä asettamat-
ta toiminnalle sellaisia rajoituksia, jotka eivät perustu esimerkiksi tiettyjen kohteiden erityisiin 
suojelu- tai luontoarvoihin. Hämeenkankaan alueella Satakunnan seutukaava 5 on voimassa 
kunnes se korvataan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisella maakuntakaavalla tai kumotaan. 
Seutukaava ei ole kuitenkaan voimassa oikeusvaikutteisen yleiskaavan eikä asemakaavan 
alueella muutoin kuin ryhdyttäessä muuttamaan näitä kaavoja. 
 
Jämin alueella on lisäksi käynnissä Jämijärven kunnan vetämä Jämin osayleiskaavasuunnitte-
lu ja Jämin asemakaava 3. 
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1.3 Aikaisemmat suunnitelmat 
Hämeenkankaalle ei ole aikaisemmin laadittu varsinaista hoito- ja käyttösuunnitelmaa, mutta 
vuonna 1998 julkaistu useiden tahojen yhteistyönä tehty Hämeenkankaan - Pohjankankaan 
harjuselvitys (Ståhle 1998) antaa myös toimenpide- ym. suosituksia Hämeenkankaalle. Puo-
lustusvoimat on vuosina 1996 ja 2005 laatinut monikäyttö- ja harjoitusalueelle ympäristöoh-
jelman sekä vuonna 1998 maankäyttöluokituksen. Myös johtosääntö vuodelta 2005 säätelee 
armeijan toimintaa alueella.  
 
Vuonna 2005 on Metsähallituksen toimesta tehty toimenpidesuunnitelma eräiden käyntikoh-
teiden palveluvarustuksen parantamiseksi. Suunnitelma on jo toteutettu. Alueelle on tehty 
myös Isokeitaan ennallistamissuunnitelma vuonna 2004 (Metsähallitus 2004). Suunnitelmaa 
ei kuitenkaan ole vielä toteutettu. 
 
Kuninkaanlähteen alueelle on Kankaanpään kaupungin toimesta laadittu vuonna 2002 kehit-
tämissuunnitelma EAKR-rahoituksella (Kaavoitus- ja arkkitehtipalvelu Mattila Oy 2002). 

1.4 Suunnitteluprosessi 
Hämeenkankaan hoito- ja käyttösuunnitelma on Metsähallituksen toimintaa ohjaava ja eri 
käyttömuotoja yhteen sovittava hoito- ja käyttösuunnitelma koko harjoitus- ja monikäyttöalu-
eelle vuosille 2008-2017. Lisäksi se on luonnonsuojelulain (1096/1996) mukainen hoito- ja 
käyttösuunnitelma Hämeenkankaan Natura-alueelle. Suunnitelma vastaa myös Euroopan 
Unionin luontodirektiivin tarkoittamaa Natura 2000 -alueen hoito- ja käyttösuunnitelmaa. 
Suunnitelma laadittiin osallistavan suunnittelun periaatteita noudattaen. 
 
Suunnitelman laatimisesta vastasi Metsähallituksen Etelä-Suomen luontopalvelut. Käytännön 
työn tekemistä varten perustettiin Metsähallituksen suunnitteluryhmä. Metsähallituksen suun-
nitteluryhmä koostui seuraavista henkilöistä:  
 
Ilkka Korhonen, tiimiesimies, metsätalous Länsi-Suomi  
Liisa Teppo, maanmittausinsinööri, Laatumaa 
Niklas Björkqvist, paikkatietoasiantuntija, metsätalous Länsi-Suomi  
Pekka Vesterinen, puistonhoitaja, Etelä-Suomen luontopalvelut (luonnonsuojeluprosessi) 
Rami Tuominiemi, puistonhoitaja, Etelä-Suomen luontopalvelut (virkistysprosessi)  
Satu Kalpio, erikoissuunnittelija, Etelä-Suomen luontopalvelut (alueiden hallinta -prosessi) 
Tauno Kandelin, tuotantopäällikkö, Laatumaa 
Tuula Peltonen, puistonjohtaja, Etelä-Suomen luontopalvelut (virkistysprosessi) 
 
Projektipäällikkönä toimi erikoissuunnittelija Satu Kalpio. Suunnitteluryhmän roolina oli hoi-
don ja käytön suunnitelman koostaminen.  
 
Suunnitelman laatimisessa oli avustamassa myös puolustusvoimien neuvotteluryhmä, joka 
kokoontui säännöllisesti keskustelemaan hoidon ja käytön järjestämisestä. Neuvotteluryh-
mään kuuluivat Metsähallituksen suunnitteluryhmän lisäksi Metsähallituksen metsätalouden 
tulostoiminnoista suunnittelija Pentti Vanha-Viitakoski.  
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Puolustusvoimien edustajina suunnittelun kuluessa olivat Tykistöprikaatista: 
 
Jyrki Uusmies, majuri 
Kimmo Papinaho, yliluutnantti 
Kimmo Tuomi, majuri 
Pertti Manninen, majuri 
Raimo Hannukainen, everstiluutnantti 
Tony Ordell, kapteeni 
 
Puolustusvoimien edustajina Läntisen Maanpuolustusalueen esikunnasta olivat:  
 
Eero Ruotsila, kiinteistöpäällikkö 
Otto Sunell, majuri 
Jorma Halme, majuri 
Erkki Haapa-alho, majuri 
Marja Aaltonen, rakennuspäällikkö 
 
Hoidon ja käytön suunnittelun ohjausryhmä koostui Metsähallituksen Länsi-Suomen aluejoh-
don ryhmästä, jossa on alueellinen edustus metsätalouden, laatumaan ja luontopalvelujen joh-
dosta. Ohjausryhmän roolina oli käsitellä suunnitteluryhmän esityksiä, kommentoida niitä 
sekä tehdä tarvittavat päätökset. 
 
Suunnittelun tueksi perustettiin yhteistyöryhmä, johon kutsuttiin yllä lueteltujen Metsähalli-
tuksen ja puolustusvoimien edustajien lisäksi edustajat Satakunnan ja Pirkanmaan maakunta-
liitoista, Lounais-Suomen ja Pirkanmaan ympäristökeskuksista, Jämijärven kunnasta sekä 
Ikaalisten ja Kankaanpään kaupungeista.  
 
Yhteistyöryhmän jäsenet olivat: 
 
Anne Savola, ympäristösuunnittelija, Satakuntaliitto 
Auli Suvanto, ylitarkastaja, Pirkanmaan ympäristökeskus 
Esa Ala-Karvia, kunnanjohtaja, Jämijärven kunta  
Ilkka Nissinen, kaupungingeodeetti, Kankaanpään kaupunki  
Juha Manninen, ylitarkastaja, Lounais-Suomen ympäristökeskus 
Markku Forsman, maakuntakaavoituksen asiantuntija, Pirkanmaan liitto 
Karoliina Laakkonen-Pöntys, maakuntakaavoitusasiantuntija, Pirkanmaan liitto 
Mikko Ahokas, kaupunginpuutarhuri, Ikaalisten kaupunki 
 
Varajäseninä toimivat maakuntakaavoitusjohtaja Pertti Fagerlund (Pirkanmaan liitto), suunnit-
teluinsinööri Hannu Hyssänmäki (Satakuntaliitto), aluearkkitehti Ilmari Mattila (Jämijärven 
kunta), kaupunginarkkitehti Maija Anttila (Kankaanpään kaupunki), kaavoitusteknikko Reijo 
Saarela (Ikaalisten kaupunki), ylitarkastaja Esko Gustafsson (Lounais-Suomen ympäristökes-
kus) ja ylitarkastaja Ari Jokinen (Pirkanmaan ympäristökeskus). 
 
Yhteistyöryhmän roolina oli tuoda esille eri intressiryhmien tarpeet ja näkemykset sekä tar-
kastella tavoitteiden yhteensovittamista.   
 
Alueen kävijöiden ja matkailuyritysten mielipiteitä ja tietoja koottiin kävijä- ja yritystutki-
musten kautta. Ympärivuotinen kävijätutkimus aloitettiin kesäkuussa 2006 ja tulokset olivat 
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valmiina toukokuussa 2007. Yritystutkimus toteutettiin loka-joulukuussa 2006 ja tammikuus-
sa 2007.  
 
Alueen matkailuyrittäjille ja muille toimijatahoille pidettiin info- ja keskustelutilaisuus elo-
kuussa 2006 sekä toinen Mallikasta matkailua -hankkeen ja Jämi-Infon väelle sekä muille 
Jämillä toimiville tahoille syyskuussa 2006. Prosessin aikana osallistettiin eri sidosryhmätaho-
jen edustajia myös kahdenvälisin keskusteluin, neuvotteluin ja retkeilyin.  
 
Hoidon ja käytön suunnittelusta ja sen eri osa-alueista tiedotettiin prosessin kuluessa useaan 
otteeseen (8 kertaa). Informaatiota julkaistiin useissa paikallislehdissä sekä maakunnan, kuten 
myös valtakunnan tason tiedotusvälineissä, ja myös alueuutisissa. Paikallisissa tiedotusväli-
neissä oli ainakin 10 juttua, maakunnallisissa vähintään 12 juttua ja valtakunnallisissa 4 juttua 
Hämeenkankaan hoidon ja käytön suunnittelusta. 
 
Suunnitelmasta pyydettiin lausunnot 46 taholta, joista lausunnon antoi 22 tahoa. 
 
Suunnitelma oli lausuntovaiheessa myös Metsähallituksen nettisivuilla (www.metsa.fi/hks) 
kaikkien luettavana ja kommentoitavana. Lausuntovaiheesta ja mahdollisuudesta komment-
teihin tiedotettiin myös aktiivisesti. 
 
Lausuntojen sekä niiden aiheuttamien mahdollisten muutosten sekä vastineiden koostetauluk-
ko liitteenä 2. 
 
Metsähallituksen aluejohto hyväksyi suunnitelman 28.4. 2008. Metsähallituksen johtoryhmä 
vahvisti hoito- ja käyttösuunnitelman 2.6. 2008. 
 




