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Metsäkyselyn vastauksista 
koostettu yhteenveto

• Tähän koosteeseen on nostettu kyselystä tärkeimmiksi nousseet asiat. Vastauksiin on koottu kaikki 
vastukset 

• Päätelmissä on yleisellä tasolla annettu vastauksia siihen, miten keskeisimpiä toiveita voidaan 
toiminnassa huomioida.

• Toiveet ovat paikoin ristiriitaisia, jolloin kaupungin asiantuntijat linjaavat toimenpiteiden luonteen. Ristiriitatilanteissa 
toimitaan kaupungin yleisten metsänhoidon linjausten mukaisesti (www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma).

• Kaikkiin toiveisiin ei pystytä antamaan yksityiskohtaisia vastauksia.
• Yksittäisiä toiveita pyritään huomioimaan silloin kuin mahdollista. Mikäli kyselytulosten koosteen jälkeen haluaa 

keskustella tarkemmin oman toiveen toteutumisesta, toivotaan yhteydenottoa palautepalvelun kautta 
www.jyvaskyla.fi/palaute

• Keljonkankaan ulkoilualueelta olevien lämpökarttojen intensiteettejä on kullakin kartalla 
muutettu eritavoin siten, että karttavastauksista on saatu korostettua vastauksissa tärkeimmiksi 
nousseet kohteet ja alueet.

• Kuvat sivuilla 1, 11, 12 ja 18 Touho Häkkinen

http://www.jyvaskyla.fi/metsat/metsaohjelma
http://www.jyvaskyla.fi/palaute


Vastaajat
• Vastaajia kaikkiaan 609 henkilöä

• Karttavastausten määrä 1479, jotka jakautuvat seuraavasti:
• 30 % toiveita säästettävistä puista tai käsittelemättä jätettävistä alueista
• 23 % puunkaato- ja raivaustoiveita
• 6 % muita toiveita
• Loput vastauksista olivat kokemuksia metsistä, joista ylivoimaisesti eniten 

vastauksia oli saanut kysymys käyttämästäni metsästä.

• Vastaajajoukosta suurin osa (lähes 70 %) asuu omakotitalossa tai 
paritalossa. Rivitalossa asuvia on noin 18 % ja kerrostalossa 
asuvia noin 10 %

• Kyselyyn vastanneista noin 27 % asuu Keljonkankaalla alueella, 
jossa tullaan tekemään lähimetsien hoitoa syksystä 2018 alkaen. 
Suurin asuinalueittainen vastaajajoukko olivat Sarvivuoressa 
asuvat, joita oli lähes 30 % vastaajista. Muualla Keljonkankaalla
asuvia oli noin 21 %, Sääksvuoressa asuvia noin 14 %. Vastaajista 
noin 5 % asui muualla Jyväskylässä ja noin 3 % Jyväskylän 
ulkopuolella.

• Noin 44 % vastaajista käy kaupungin metsissä päivittäin tai lähes 
päivittäin, noin 35 % kävi metsässä muutaman kerran viikossa. 
Noin 17 % vastaajista kävi metsissä 1-4 kertaa kuussa ja noin 4 % 
tätä harvemmin tai ei koskaan.



Karttavastaukset  
Merkitse kartalle toiveesi metsien hoidosta

• Kyselyssä vastaaja voi merkitä kartalle metsien käsittelyyn 
liittyviä toiveita sekä esittää toiveita käsittelemättä 
jätettävistä alueista tai säästettävistä puuryhmistä 
(vaihtoehdot vieressä).

• Kaikkiaan metsän käsittelyyn liittyviä karttatoiveita tuli 870
• Kaikki karttapisteet eivät sijainneet käsittelyalueella
• Karttapisteiden keskittymä kohdalla, 
johon karttamerkki putosi automaattisesti 
ennen merkin siirtämistä oikeaan kohtaan
• Yksittäinen vastaaja saattoi merkitä kartalle 
niin monta merkintää kutakin toivetta kuin halusi. 
Osa vastaajista laittoi kartalle kymmeniä kohteita 
samaa toivetta.



Puiden kaatotoiveet

• Puunkaatotoiveita esittäneistä vastaajista 
yhteensä 70 % toivoi kartalle 
merkkaamallaan alueella isojen puiden 
poistoa (38 %) tai harvennusta (32 %)

• 26 % toivoi kartalle merkatulla alueella 
näkymien avaamista.

• Toivetta tarkentavassa lisätiedot- kohdassa oli mm:
• tarkennettu toiveen sijaintia 

• tarkennettu puunkaatotoiveen syytä

• toivottu reittien ja polkujen huomioimista toteutuksessa 

• toivottu että työt häiritsisivät mahdollisimman vähän hiihtokautta

• toivottu, että puustoon jätetään monimuotoisuutta

• toivottu muita hakkuita, mutta ei avohakkuuta

• toivottu hyvin suunniteltuja ja huolella toteutettuja toimenpiteitä, 
jossa metsän suoja- ja virkistysominaisuudet säilyvät

• toivottu ilmaista polttopuuta
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Kaavion otsikko

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon jotakin muuta

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon näkymien avaamista

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon puuston
harvennusta

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon isojen puiden
poistoa



Puiden kaatotoiveet 
Keljonkankaan ulkoilualueella

Keskeisimmät puunkaatotoiveet 
kartalla

Yhteenvetoa ja päätelmiä puunkaatotoiveista ja 
kommenteista Keljonkankaan ulkoilualueella

• Keljonkankaan ulkoilu-virkistysalueelle toivotaan puuston harvennusta ja isojen 
puiden poistoa kartalle merkatuilla alueilla.

• -> Alueilla tullaan tekemään harvennuksia. Etenkin nuorempaa puustoa harvennetaan, jotta 
siitä kehittyisi jatkossa elinvoimainen ulkoilu-virkistysmetsä. Vanhempaa puustoa 
harvennetaan, jotta tulevaisuutta varten saataisiin tilaa myös nuoremmalle 
puusukupolvelle. Alueille tullaan jäämään myös käsittelemättömiä kohtia.

• Näkymien avaustoive järven (ja Keljonlahden voimalaitoksen) suuntaan. 
Enemmän näkymien avaustoiveita käsittelyalueen ulkopuolella lähempänä 
Sarvivuoren asuinaluetta. 

• -> Näkymiä Keljonlahden voimalaitoksen suuntaan ei erityisesti tulla avaamaan, koska 
puustolla on myös tärkeä suojavaikutus voimalan suuntaan. Lähempänä Sarvivuorta olevalle 
alueelle tullaan tekemään metsänhoitotöitä v. 2020.

• Alueelle toivotaan harvennuksia, ei laajoja avohakkuita.
• -> Alueelle ei tulla tekemään avohakkuita. Eri-ikäisrakenteisen metsänkasvatuksen mukaisia 

pienaukkoja tehdään soveltuville paikoille.

• Hakkuiden toivotaan häiritsevän mahdollisimman vähän metsien ulkoilu-
virkistyskäyttöä.

• -> Täysin huomaamatta ei voida alueen metsänhoitotöitä ja hakkuita tehdä, joten hetkellistä 
häiriötä toimenpiteistä tulee aiheutumaan. Hakkuita tehdään osin sulan maan aikaan ja 
tarvittavilta osin maan ollessa jäässä. Reitit, polut ja muut tärkeät paikat huomioidaan niin 
hyvin kuin mahdollista. 



Toiveet käsittelemättä jätettävistä alueista 
ja säästettävistä puista

1 %

3 %

48 %

48 %

Toiveet käsittelemättä jätettävistä alueista ja 
säästettävistä puista

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon jotakin muuta

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon, että hieno yksittäinen
puu tai puuryhmä säästettäisiin

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon, että alue jäisi
käsittelyiden ulkopuolelle

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon, että ainoastaan
huonokuntoisia puita poistettaisiin

• Toiveita hienojen yksittäisten 
puiden tai puuryhmien 
säästämisestä tuli kartalle melko 
vähän (3 %)

• Toiveet käsittelemättä jätettävistä 
alueista olivat pääsääntöisesti joko 
toiveita ainoastaan 
huonokuntoisten puiden poistosta 
(48 %) tai kokonaan käsittelemättä 
jättämisestä (48 %).

• Toivetta tarkentavassa / jokin muu toive 
kohdassa oli mm:

• toivottu, että kaikkia puita ei kaadettaisi

• toivottu, että mitään ei tehtäisi

• kerrottu alueen luontoarvoista tai alueella 
esiintyvistä lajeista

• toivottu, että lenkkipolkujen varsia ei käsiteltäisi

• toivottu metsän pysyvän suojaisana



Toiveet käsittelemättä jätettävistä alueista ja 
säästettävistä puista Keljonkankaan ulkoilualueella

Keskeisimmät toiveet käsittelemättä 
jätettävistä alueista ja säästettävistä 
puista kartalla

Yhteenvetoa ja päätelmiä säästettäväksi toivotuista 
alueista ja puista sekä kommenteista Keljonkankaan
ulkoilualueella

• Keljonkankaan ulkoilu-virkistysalueelle ei toivota hakkuita tai toivotaan 
ainoastaan yksittäisten huonokuntoisten puiden kaatoa kartalle 
merkatuilla alueilla

• -> Alueen puusto on valtaosin hoidettua ja harvennettua mäntyvaltaista metsikköä. 
Käsittelyiden ulkopuolelle jätettäväksi toivotuista alueista osaa ei käsitellä tai ainoastaan 
osa kuviosta käydään läpi esim. eri-ikäisrakenteiseen metsänkasvatukseen tähtäävillä 
hakkuilla. Käsittelyiden ulkopuolelle jätetään mm. soistuneita kohtia, kivisiä tai kallioisia 
alueita, joissa puusto on muuta aluetta luonnontilaisemmassa kunnossa sekä 
maisemapaikkoja. Metsäohjelman linjausten mukaisesti 
(www.jyvaskyla.fi/metsaohjelma) ulkoilu-virkistysmetsiin jätetään muutoinkin 
pienialaisia käsittelemättömiä kohtia. 

• Metsänhoitotöiden ja hakkuiden pelätään pilaavan Keljonkankaan
ulkoilu-virkistysalueen hienot metsät.

• -> Metsänhoitotöistä ja hakkuista aiheutuu muutoksia alueen metsiin. Nämä muutokset 
eivät välttämättä juuri hakkuun hetkellä tai heti sen jälkeen näytä siltä, että niillä olisi 
positiivisia vaikutuksia metsien ulkoilu-virkistysarvoihin. On kuitenkin muistettava, että 
metsä muuttuu hitaasti, vaikka siellä ei mitään tehtäisikään. Tehtävillä hoito- ja 
hakkuutöillä tähdätään pitkällä aikavälillä siihen, että alueen puusto pysyisi 
elinvoimaisena, monimuotoisena, kerroksellisena ja vaihtelevana, jolloin 
tulevaisuudessakaan alueelle ei tarvitse tehdä avohakkuita.

• Alueen luontoarvojen pelätään kärsivän.
• -> Alueen arvokkaimmat luontokohteet on suojeltuja, eikä niissä tulla tekemään 

metsänhoidollisia toimenpiteitä. Alueelle on tehty tarvittavat liito-oravaselvitykset 
keväällä 2018 ja tämä huomioidaan tehtävissä hakkuissa.

http://www.jyvaskyla.fi/metsaohjelma


Raivaustoiveet

5 %

32 %

63 %

Raivaustoiveet

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon jotakin muuta

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon, että pienpuusto poistetaan
kokonaan

Valitse alta toivetta tarkentava
kohta___Toivon, että pienpuustoa raivataan
harvemmaksi

• Suurin osa raivaustoiveita esittäneistä 
toivoo, että pienpuustoa raivataan 
harvemmaksi (63 %)

• Noin kolmannes (32 %) raivaustoiveita 
esittäneistä toivoo että kaikki pienempi 
puusto raivataan pois.

• Raivaustoivetta tarkentavassa kohdassa 
oli mm:

• toivottu alueen raivaamista, jotta metsää voisi 
käyttää virkistyskäyttöön ja että metsään 
”pääsisi”

• tarkennettu raivaustoiveen sijaintia

• toivottu reittien varsien siistimistä

• toivottu, että pienpuustoa kuitenkin myös 
jätetään monipuolisesti sinne tänne mm. 
linnuille

• toivottu reilua raivausta



Raivaustoiveet Keljonkankaan ulkoilualueella

Keskeisimmät raivaustoiveet kartalla Yhteenvetoa ja päätelmiä raivaustoiveista ja 
kommenteista Keljonkankaan ulkoilualueella

• Raivaustoiveita esitetty Keljonkankaan liikuntapuiston eteläpuoliselle 
alueelle, lyhyimmän lenkin sisäosiin.

• -> Kyseisen alueen puusto ja maasto ovat hyvin vaihtelevia. Osittain alueelta on kuorittu 
pintamaat pois ja kallio on näkyvissä, toisaalle taas on ajettu siirtomaita ja alue on 
niittymäistä. Puusto pääsoin nuorta ja sitä tullaan raivaamaan ja tarpeen mukaan 
harventamaan. 

• Kommenteissa toivottu sekä reilua raivausta, että luontoarvot 
huomioivaa lievempää raivausta.

• -> Hyvin harvassa paikassa pienpuusto raivataan kokonaan pois ja turhia raivuita
vältetään. Keljonkankaan ulkoilualueen maapohjat eivät ole valtavan reheviä, joten 
raivaustarpeitakaan ei ole niin paljoa kuin rehevämmillä paikoilla. Reittien varsilla 
tullaan tekemään raivaustöitä mm. valaistuksen parantamiseksi ja turvallisuussyistä. 
Valaisinpylväiden lähialueet raivataan ja mahdollisesti lumen painosta reitille kaartuva 
puusto poistetaan. Voimalaitoksen lähistöllä olevissa metsissä raivataan tiukassa 
kasvavaa alikasvosta, jolloin puuston kehitystä voidaan ohjata monilajiseksi ja 
kerrokselliseksi.



Muu toive tai huomioitava asia 
metsänhoitotöihin liittyen

• Kyselyssä voi esittää muita toiveita tai tarkennuksia metsänhoitoon 
liittyen. Muita toiveita ja huomioitavaa tuli kaikkiaan 69 
karttavastausta. Karkeassa jaottelussa aihepiireittäin kustakin 
kommentista on poimittu viestin tärkein sanoma. Kommentit 
jakautuvat aihealueittain seuraavasti: 

• 13 toivetta, jotka eivät suoraan liittyneet alueella tehtäviin metsänhoitotöihin. Tällaisia 
asioita olivat mm.

• Meluvallin rakentaminen

• Uusien ulkoilureittien tekeminen Muuramen ja Kauramäen suuntaan

• Tienpitoon liittyvät korjaustarpeet 

• Vieraslajihavainnot

• 10 toivetta, että metsiä ei käsiteltäisi laisinkaan tai käsiteltäisiin hyvin vähän

• 10 toivetta, että metsiä harvennettaisiin ja näkymiä avarrettaisiin.

• 7 toivetta polkujen säilyttämisestä ja huomioimisesta töiden yhteydessä.

• Lopuissa kommenteista olivat mm. seuraavia asioita:
• Luontohavaintoja alueelta

• Sijaintia tai toivetta tarkentavia yksityiskohtia

• Raivaustoiveita

• Vieraslajihavaintoja

• Risujen keräämistä toivottu tarkemmaksi

• Frisbeegolfiin liittyvää

• Hiihtoon liittyvää

• Mukavia muistoja



Karttavastaukset – Merkitse kartalle 
kokemuksesi metsistä

• Kyselyssä vastaaja voi merkitä kartalle tärkeinä pitämiään metsiä sekä havaitsemiaan ongelmia (vaihtoehdot ohessa). 

• Kaikkiaan metsäkokemukseen liittyviä karttavastauksia tuli 609
• Kaikki karttapisteet eivät sijainneet käsittelyalueella



Kaunis metsämaisema
• Vastaajien tunnistamia kauniita metsämaisemia kartalla

• -> Metsien hoidossa huomioidaan myös maisemallisia arvoja. Joissakin tapauksissa tämä tarkoittaa sitä (esimerkiksi kuvissa olevat 
kauniit metsät ja maisemat) , että metsänhoitotoimenpiteitä ei alueelle uloteta. Keljonkankaan ulkoilualueella tehtävät 
toimenpiteet eivät vaikuta kaukomaisemaan. Lähimaisemassa ja yksittäistä kohtaa tarkasteltaessa metsänhoitotyöt aiheuttavat 
väliaikaista muutosta ja haittaa metsämaisemaan. Pitkällä aikavälillä metsänhoitotöillä pyritään vaikuttamaan siihen, että 
metsämaisemassa pystyttäisiin välttämään suuret yhtäkkiset muutokset.



Tärkeä suojametsä
• Vastaajista noin kolmasosa (32 %) piti metsää etenkin näkösuojana, 28 %:n mielestä metsä suojaa 

erityisesti liikenteen melulta ja 24 %:n mielestä se suojaa etenkin pölyltä ja saasteilta.

• Asukas kokee oman tontin takana olevan metsän suojaavana. Myös reitillä kulkeva ulkoilija voi kokea, että 
reitin ja tontin välissä oleva metsä antaa suojaa asutuksen suuntaan.

• Metsien suojaava vaikutus koetaan Keljonkankaan käsittelyalueella erityisen tärkeänä teollisuuden, 
voimalaitoksen sekä teiden ja rautatien läheisyydessä. 

• -> Useimmiten parhaan suojaavan vaikutuksen antaa monikerroksinen metsä, jota hoidetaan säännöllisesti kerroksellisuutta vaalien. 
Jokapakannotkon alueella ei tulla tekemään metsänhoitotoimenpiteitä. 

1 %
15 %

24 %

28 %

32 %

Tärkeä suojametsä

Miltä metsä erityisesti
suojaa?___Muulta (kerro
tarkemmin alla olevaan
kenttään)

Miltä metsä erityisesti
suojaa?___Muulta melulta

Miltä metsä erityisesti
suojaa?___Pölyltä tai
saasteilta

Miltä metsä erityisesti
suojaa?___Liikenteen
melulta



Käyttämäni metsä

• Alueen metsät ovat tärkeitä ja paljon 
käytettyjä!

• Kysymykseen vastanneista 25 % käyttää 
metsiä kuntoiluun, 20 % rentoutumiseen ja 
stressistä palautumiseen ja 16 % luonnon 
tarkkailuun. Aluetta käytetään ahkerasti 
myös marjastukseen, sienestykseen, 
lemmikin ulkoiluttamiseen ja lasten kanssa 
ulkoiluun.

• Vastaajat käyvät alueen metsissä kyselyssä 
olleiden vaihtoehtojen lisäksi myös mm. 
pelaamassa frisbeegolfia, kiipeilemässä 
kivillä, polkujuoksemassa, retkeilemässä 
laavulla ja valokuvaamassa.

• Keljonkankaan ulkoilualueen metsät ovat 
paljon käytettyjä ja tärkeitä asukkaille. Lähes 
koko Keljonkankaan ulkoilualue o hyvin 
käytettyä, ainoastaan alueen keskiosissa 
(jossa maanläjitysaluetta) oli vähemmällä 
käytöllä olevaa aluetta.

• -> Alueen metsien merkitys virkistyskäytössä on 
tunnistettu ja metsiä tullaan hoitamaan siten, että 
myös tulevaisuudessa voidaan nauttia näistä 
virkistysarvoista.  

0 %

1 %

4 %

9 %

12 %

13 %

16 %

20 %

25 %

Käyttämäni metsä

Mihin käytät tätä
metsää?___Metsästykseen

Mihin käytät tätä
metsää?___Johonkin muuhun
(kerro alle mihin)

Mihin käytät tätä
metsää?___Muihin
harrastuksiin

Mihin käytät tätä
metsää?___Lasten kanssa
ulkoiluun

Mihin käytät tätä
metsää?___Lemmikin
ulkoiluttamiseen

Mihin käytät tätä
metsää?___Marjastukseen ja
sienestykseen

Mihin käytät tätä
metsää?___Luonnon
tarkkailuun

Mihin käytät tätä
metsää?___Rentoutumiseen ja
stressistä palautumiseen



Metsä, jossa ongelmia
• Vastaajista 36 % piti metsän 

ongelmana sitä, että metsää ei 
ole hoidettu.

• 13 %:n mielestä metsään liittyi 
jokin muu ongelma. 

• Muuksi ongelmaksi oli kirjattu mm. 
frisbeegolf, maiseman tukkoisuus, 
vieraslajien leviäminen ja 
pusikoituminen.

• 10 % mielestä ongelma oli 
rauhattomuus ja liika 
ihmispaljous.

• 10 % mielestä metsän ongelma 
oli maaston kuluneisuus. Osalla 
lämpökartan ongelma-alueista 
pelataan frisbeegolfia.

• 8 % mielestä metsän ongelma oli 
eri käyttötapojen ristipaine

• 8 % mielestä metsää on raivattu 
ja harvennettu liikaa.

2 %

3 %

5 %

5 %

8 %

8 %

10 %

10 %
13 %

36 %

Metsä, jossa on ongelmia

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Liikenteen tai muun
aiheuttamat ympäristöhäiriöt (melu, pöly)

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Huono saavutettavuus

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Vähäinen polkuverkosto

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Lajisto köyhää

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Metsää on raivattu ja
harvennettu liikaa

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Eri käyttötapojen
ristipaine

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Maaston kuluneisuus

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Rauhattomuus, liikaa
ihmisiä

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Muu ongelma (kerro
tarkemmin alle)

Mikä ongelma tai mitä ongelmia tähän
metsään liittyy?___Metsää ei ole hoidettu



Vapaa palauteosio kyselyn lopussa ja 
yhteystiedot

• Vapaata palautetta tuli 
kaikkiaan 113 kappaletta

• Yhteystietonsa jätti 134 
henkilöä

• Karkeassa jaottelussa 
aihepiireittäin kustakin 
kommentista on poimittu 
viestin tärkein sanoma. 
Kommentit jakautuvat 
aihealueittain seuraavasti: 

• KOMMENTEISTA

• 38 koski tavalla tai toisella metsien käsittelyn voimakkuutta ja laajuutta. Vastaajat 

toivoivat lievempää ja hienovaraisempaa käsittelyä metsissä tai metsäalueen jättämistä 
kokonaan käsittelyiden ulkopuolelle.

• 29 toivottiin metsien hoitoa.

• 14 kiiteltiin kyselyä ja sitä, että asukkaita kuullaan. Myös joitakin puutteita kyselyssä oli 

havaittu.

• 12 korostettiin laajojen viheralueiden tärkeyttä sekä mm. metsien virkistyskäytön 

positiivisia vaikutuksia, metsien antamaa suojavaikutusta, hyviä reittejä ja 
ulkoilumahdollisuuksia. 

• Muita kommenteista esille nousseita aihealueita mm: Hakkuiden ja hiihtokauden 
yhteensovittaminen, frisbeegolfin aiheuttamat haitat sekä alueen reittiyhteyksien 
parantaminen.



Kiitos kyselyyn vastanneille!


