
Luonnon monimuotoisuuden 
avainkysymykset 

Jyväskylän metsäohjelma 



Miksi pitää suojella? 
Paljonko tulisi suojella? 

Miten kannattaisi suojella? 

Jyväskylän metsäohjelma 



Miksi? 
 
• Monimuotoisuus tuottaa ja ylläpitää ihmiselle 
elintärkeitä ekosysteemipalveluita ja lisää 
elinympäristöjen vastustuskykyä erilaisille 
häiriöille 
 
 
 
 



 
Asenteet tukena 

 

Valkeapää ym. 2009 Suomen metsät ja metsäpolitiikka – kansalaisten näkemyksiä 
Helsingin yliopisto, Metsäekonomian laitos 
  



Haasteet – Metsälajisto taantuu 

 
Fraixedas ym. 2015 Population trends of common breeding forest birds in southern Finland are consistent with trends in forest 
management and climate change – Ornis Fennica  

 
Yleisetkin metsälinnut vähenevät, syynä metsätalouden nykysuuntaus ja 
ilmastonmuutos 
 
 Muutos jyrkkenemässä 

Yleisten metsälintujen 
yhdistetyt kannankehitystrendit 
Etelä-Suomessa 
 
Punatulkku, hömötiainen,          
töyhtötiainen ym. 



Haasteet - Lainsäädäntö 
 

Timonen, J., Gustafsson, L., Kotiaho, J.S. & Mönkkönen, M. 2011. Hotspots in cold climate: conservation value of woodland 
key habitats in boreal forests. Biological Conservation 144: 2061–2067. 

 
Metsälain erityiset elinympäristöt  eivät pysty turvaamaan monimuotoisuuden 
säilymistä 



Haasteet – Metsien käyttöpaineet 
 

Kuusella hakuut ylittäneet kasvun monina vuosina jo ennen hakkuiden kasvua. 
Metsän lisäkasvu on tehty männyllä turvemailta vesistöjen kustannuksella  
 
Biotaloustavoitteet uhkaavat pahentaa tilannetta Keski-Suomessa 

Keski-Suomen metsien tila ja hakkuumahdollisuudet 19.5.2015 Olli Salminen Luke VMI11 tietojen julkistus Jyväskylä 

 



Haasteet – Vapaaehtoinen suojelu 
 

Rahoitus riittämätön 
 
Arvokohteita ei huomioida puunostossa 
 

Nykytila 

Jyväskylän merkittävät luontokohteet II (Sihvonen 2009) 

”on siten 
luonnontilaisessa 
ilmiasussaan kaupungin 
oloissa poikkeuksellisen 
edustava vanha metsä. 
Alueella on liito-oravaa.” 



Jyväskylän metsät 

Jyväskylä on maakunnallisesti merkittävä metsien suojelija 
 
Suojelualueet on valittu edustavasti kasvupaikkoihin nähden 
• esimerkiksi lähes kaikki lehdot ja ojittamattomat suot suojeltu 
• useita suojelualuekeskittymiä 
 
Toisaalta metsäalasta suojeltu vain 13 %, josta iso osa ”vain” metsäsuunnitelmalla 
• vaikutusta esimerkiksi myrskytuhotilanteissa 
• kaupungin omistamasta alueesta suojeltu vain 10 % 
• koko kaupungin maa-alueesta suojeltu vain 3-4 % 
 

Nagoya 17 % 
Lajien säilymisen kynnysarvo 30 % 



Pirstaleisuus 

Suojelukuvioiden kokojakauma 
 
Toisiinsa rajautuvat kuviot yhdistetty. Kuviot erotettu 20m vyöhykkeellä, esimerkiksi tiet eivät 
katkaise kuviota 
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Pirstaleisuus 

Suojeluala  
 
1157ha 

Suojeluala – 50 metrin reunavyöhyke poistettu 
 
284ha 



Ongelmia optimoinnissa 

1 

Kytkeytyneisyys 

Reunavaikutukset 



Optimointi 

1 - Koneet ja puut lauttaamalla? 
- Iso vahinko maisemalle, virkistykselle  
 ja monimuotoisuudelle 
 - Paljonko tulee myrskytuhoja? 
 
+ Aika pieni puutili 



Optimointi 

1 

Vanhapuustoinen ojittamaton korpi käsittelyn jälkeen 
Kuuluu FSC:n mukaan aina säästettäviin kohteisiin 

 



Onko suojelutaso suotuisa? 
 
Esimerkkinä liito-orava 
 
Liito-oravaa suojellaan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja 
heikentämiskiellolla sekä lajin yksilöitä koskevalla rauhoituksella. 
Luonnonsuojelulain mukaan kiellettyä on lisääntymis- ja levähdyspaikkojen 
hävittäminen ja heikentäminen. 
 
Nykyinen direktiivin  tulkinta ei vastaa todellisuutta, eikä käytänössä suojaa lajia. 
Tilanne olisi sama, jos esimerkiksi kotirauhan suoja koskisi vain sinun sänkyäsi tai 
parhaassa tapauksessa makuuhuonettasi, koska se on käyttämäsi lisääntymis- ja 
levähdyspaikka. 
 
Laji on erinomainen sateenkaarilaji, jonka esiintyminen kertoo lähes aina myös 
muista monimuotoisuusarvoista. Liito-oravan suojelu on myös muun luonnon 
suojelua. 
 
 



Liito-orava 
Otos 60 reviiriä 
vain välittömät vaikutukset 
aikaväli noin 5 vuotta 
50 % otoksesta suojelualueilla  

68 % 

12 % 

15 % 

5 % 

Ennallaan
Heikentynyt
Merkittävästi heikentynyt
Tuhoutuu

Elinpiirien laadun kehitys 





Tulevaisuuden haasteet 
 

Teerien 
soidinpaikka 

Miten kompensoidaan rakentamisen alle jäävän metsäalan 
monimuotoisuuden menetykset? 
 
”Alueelle  jäävät  laajat  viheralueet  turvaavat  useimpien  
alueella esiintyvien lintujen reviirit jatkossakin. ” 



Mahdollisuudet - Asenteet 
 

Maria E. Tolppanen ÄLKÄÄ TEHKÖ TIETÄ MEIÄN MEHTÄÄ!  KYSELY LÄHIMETSIEN ARVOSTA 
  

Toisaalta vastauksissa korostuu henkisten ja luontoarvojen merkitys 
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Asukkaiden toiveet usein monimuotoisuudelle haitallisia  

Avainsana-analyysi vapaakentän vastauksista 
  



Mahdollisuudet - Asenteet 
 

Tyrväinen 2013 Luonto terveyden ja hyvinvoinnin lähteenä (esitelmä) 
  
Mieltymykset pääosin monimuotoisuustavoitteiden kanssa yhteneviä tai 
yhteensovitettavia 



Mahdollisuudet - Asenteet  
 

Valkeapää ym. 2009 Suomen metsät ja metsäpolitiikka – kansalaisten näkemyksiä 
  



Mahdollisuudet - Jyväskylä 

Kaupungin laaja omistus mahdollistaa tehokkaan suunnittelun 
 
Olemassa oleva suojelukohteiden verkko on jo merkittävä 
• kytkeytyneisyyden etujen johdosta lisäsuojelu on kannattavinta siellä, missä on jo 
suojelualueita 
• läntisen Jyväskylän ja Muuramen alueelle on muodostumassa merkittävä 
keskittymä 
• alueellisesti saavutettavissa vähintään 30 % suojeluaste, mikä parantaa lajien 
säilymisen edellytyksiä 
 
Suojelun ja virkistykseen liittyvien  ekosysteeemipalveluiden synergiaedut 
maksimissaan suuren taaajaman läheisyydessä 
 
Jyväskylän seudun metsäpohjat reheviä ja siten suojelullisesti erityisen arvokkaita 
 
Kaupungilla on suojeluun varaa 
 
 



Metsäohjeman monimuotoisuus-
ohjelma 

Tähtää  todelliseen edelläkävijyyteen 
monimuotoisuuden huomioinnissa 
 
Tavoitteet sovitaan ohjelmatyössä 
 
Mahdollisia työkaluja 
• ekosysteemipalveluiden välinen optimointi 
• kytkeytyneisyysanalyysi 
• sisäinen kompensaatiomalli 
 
 
Mahdollisia keinoja 
 Kovat 
• vanhojen suojelukohteiden laajennus 
• liito-oravan tehostettu huomiointi 
• metsälakikohteiden tehostettu huomiointi 
 
 

Pehmeät 
• uudet monimuotoisuuden huomioivat 
hoitoluokat ja hoitotavat 
• ennallistaminen 



Haukkalan  rantametsä 
 
Tätä lähimetsää hoidetaan suosien sen sympaattisen 
asukkaan liito-oravan vaatimuksia. Liito-oravan suojelu 
hyödyttää myös monia muita metsälajeja kuten lintuja ja 
lepakkoja. 
 
Liito-oravalle tärkeitä rakennepiirteitä ovat kolopuut ja 
järeät kuuset suojapuiksi. Liito orava suosii kasvisruokaa ja 
ravintoa löytyy haavoista ja lepistä. 
 
Metsä-alueella vältetään turhia metsähoitotöitä ja metsän 
rakenne säilytetään sulkeutuneena. 
 
Tämä metsä on osa kaupungin  kasvavaa 
monimuotoisuusmetsien verkostoa, jolla vastataan 
metsäluonnon köyhtymisen haasteeseen.  
 
 Jyväskylän monimuotoisuusohjelma - monimuotoisuus.jkl.fi 

Tiedotus 



Seuranta ? Monimuotoisuuden seurantaohjelma 
 
• edelläkävijyyttä 
 
• mahollisia indikaattoreita 

• linnusto 
• liito-orava 
• lahopuun määrä 
• metsien rakenne 

• koealat 
• inventointi esim. 3-5 vuoden välein 
 

• kehitetään monimuotoisuusindeksi 
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