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Sisältö 

• Miksi ekologinen näkökulma on tärkeä? 

– Mitä kuuluu Suomen metsäluonnolle? 

– Suojelutaso vs. suojeluaste 

• Mihin Suomi on sitoutunut metsien(kin) ekologisen 

kestävyyden edistämiseksi? 

• Miten JKL kaupunki on säilyttänyt metsiensä 

monimuotoisuutta? 

– Luontoarvotiedon keruu ja huomiointi kaupungin metsissä 

– Kaupungin käyttämät suojelukeinot 

– Luonnonsuojelualueet kaupungin mailla ja koko Jyväskylässä 

• Suojelualueet kartalla 
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Miksi metsänhoidon ekologinen kestävyys on 

tärkeää? 

• Metsien hoito, metsätalous on muuttanut metsien 

rakennetta ja aiheuttanut metsien pirstoutumista 

– aiheuttanut metsälajien ja luontotyyppien uhanalaistumista 

• Uhanalaisarviointi 2010: 

– 36 % uhanalaisista lajeista elää ensisijaisesti metsissä 

– Metsäelinympäristöjen muutokset ovat yhteensä 693 lajin (30,8 

%) ensisijainen uhanalaisuuden syy 

• Lahopuun väheneminen + muut rakennepiirteet 

• Uhanalaisista metsälajeista lähes puolet on lehtometsien lajeja 

• Luontotyyppien uhanalaisarviointi 2008: 49% 

metsäluontotyyppien pinta-alasta Etelä-Suomessa 

uhanalaisia luontotyyppejä 
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Metsien pirstoutuminen 
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Luontotyypin ja lajin suotuisa 

suojelutaso 

• LSL 5§: 

– Luontotyypin suojelutaso on suotuisa, kun sen luontainen 

levinneisyys ja kokonaisala riittävät turvaamaan luontotyypin 

säilymisen ja sen ekosysteemin rakenteen ja toimivuuden 

pitkällä aikavälillä sekä luontotyypille luonteenomaisten eliölajien 

suojelutaso on suotuisa. 

– Eliölajin suojelutaso on suotuisa, kun laji pystyy pitkällä 

aikavälillä säilymään elinvoimaisena luontaisissa 

elinympäristöissään. 
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Suojelutaso ja suojeluaste 
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Suojelutaso 

Uhanalainen 

Silmälläpidettävä 

Elinvoimainen 

Epäsuo-
tuisa 

Suotuisa 

Laji / luontotyyppi 

Metsien 
suojeluaste = 

Suojeltujen metsien 
osuus metsien 

kokonaispinta-alasta 



 

 

Mihin Suomi on sitoutunut 

metsien(kin) ekologisen 

kestävyyden edistämiseksi? 
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Kansainväliset luonnon monimuotoisuutta 

koskevat tavoitteet 

Metsien kannalta keskeisimmät luonnon monimuotoisuutta 

koskevan yleissopimuksen tavoitteet vuoteen 2020 

mennessä: 

• vähintään 17 % kuivan maan ja sisävesien 

ekosysteemeistä on suojeltu (11) 

• Uhanalaisten lajien sukupuuttoon kuoleminen on estetty 

ja niiden suojelun taso on pysyvästi parantunut (12) 

•  Vähintään 15 % ekosysteemeistä on ennallistettu eli ne 

on palautettu luonnontilaa vastaavaan tilaan 

• Kaikki tavoitteet alkuperäisinä: 

https://www.cbd.int/sp/targets/rationale/ 
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VNP Luonnon monimuotoisuuden ja 

kestävän käytön strategiasta  

• VISIO 

– Vuoteen 2020 mennessä Suomen luonnon 

monimuotoisuuden köyhtyminen on pysäytetty. 

– Luonnon monimuotoisuuden suotuisa tila ja 

ekosysteemipalvelut on varmistettu vuoteen 2050 

mennessä. 

• Strategiassa on linjattu samat tavoitteet kuin 

yleissopimuksessa. 
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MITEN JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ON 

SÄILYTTÄNYT METSIENSÄ 

MONIMUOTOISUUTTA? 
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Luontoarvotiedon keruu kaupungin 

metsistä  

• Kaavoituksen pohjaksi tehdyt 

luontoselvitykset 

– Jyväskylän arvokkaat 

luontokohteet (Sihvonen 2007 & 

2009) 

– METSO-selvitys (2012) 

– Kaavakohtaiset luonto- ja liito-

oravaselvitykset (AK, OYK) 

• Luontoarvoja selvitetään 

harkitusti metsänhoitoa 

varten kaupunkimetsissä 
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Huomionarvoisten metsälajien huomiointi 

• Huomionarvoinen 

– Uhanalaiset 

– Silmälläpidettävät 

– Luontodirektiivin II ja IV liitteen lajit 

– Erityisesti suojeltavat lajit (LSL 47 §) 

– Rauhoitetut lajit 

• ELY-keskukselta vuosittain uhanalaistiedot kaupungin 

selainpohjaiseen paikkatietopalvelimeen 

• Liito-oravan reviirien ydinalueet & kulkuyhteydet 

kaavoituksessa ja metsänhoidossa  

• Uhanalaisten lajien esiintymät huomioidaan 

metsänhoidossa, mikäli esiintymätieto tarpeeksi tarkka. 

– Tarvetta esiintymätietojen tarkentamiseen  

– ELY-keskus vastaa uhanalaistarkistuksista 
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Uhanalaisten ja silmälläpidettävien lajien 

suojeluaste kaupungin metsissä 

• Kaupungin metsien 

huomionarvoisten lajien 

havainnoista 36 % 

sijoittuu suojelukuvioille 

• Suojelemattomista 

havainnoista 64 % liito-

oravahavaintoja 

– Toiseksi eniten 

putkilokasveja 

– Loput sammalia, kääpiä, 

hyönteisiä 

 

27.4.2017 13 



Kaupungin käyttämät suojelukeinot 

• Luonnonsuojelulaki 

– Myyminen valtiolle 

– YSA (maanomistus 

kaupungilla) 

– Erityisesti suojeltavat lajit, 

LSL luontotyyppirajaukset 

• Kaavoitus 

– Yleiskaavat 

• Uusi YK: 255 ha uusia SL-

alueita 

– Asemakaavat 

• Metsäsuunnitelma 

• Suojelukeinoilla erilainen 

oikeusvaikutus 
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Luonnonsuojelualueet JKL kaupungin mailla 
Toteutuneet luonnonsuojelualueet (LSL) (sis. vesialueet)  (ha) + valtiolle suoj. 

tarkoitukseen myydyt (ha) 221,1 

Kaavoilla suojellut alueet yhteensä 514,5 

Natura-alueet kaupungin omistamalla alueella (vesialueet mukana), 

toteutuneiden luonnonsuojelualueiden ja kaavoilla os. suojelualueiden 

ulkopuolella (tilanne 13.3.2017) (ha) 
15,0 

Metsäsuunnitelmalla suojellut 569,6 

LSL:lla ja kaavoilla suojeltujen alueiden pinta-ala yht. kaupungin omistamalla 

alueella (ha) ilman asemakaavan VL / s- merkintöjä 750,1 

Suojeltujen alueiden pinta-ala yht. kaupungin omistamalla alueella (ha) ilman 

asemakaavan VL / s- merkintöjä 1320,6 

Kaupungin omistama kokonaispinta-ala (ha) (vesistöt mukana) 
12 658,9 

LSL ja kaavoilla suojeltujen alueiden pinta-alan osuus (%)  kaupungin 

omistamasta pinta-alasta ilman asemakaavan VL /s -merkintöjä 5,9 

Suojeltujen alueiden pinta-alan osuus (%)  kaupungin omistamasta pinta-

alasta ilman asemakaavan VL /s -merkintöjä, kun metsäsuunnitelman s-

kuviot huomioitu 
10,4 
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Luonnonsuojelualueet koko Jyväskylässä 
Toteutuneet  luonnonsuojelualueet (LSL) yhteensä koko kaupungin 

alueella (sis. vesialueet)  (ha) 901 

Kaavoilla suojellut alueet yhteensä (ilman asemakaavan VL /s -

kohteita) (ha) 
665,4 

Natura-alueet luonnonsuojelulailla ja kaavoilla suojeltujen 

ulkopuolella (tilanne 13.3.2017) (ha) 
1445,4 

Kaupungin metsäkuvioilla suojellut alueet (ha) 408 

LSL:lla ja kaavoilla suojeltujen alueiden pinta-ala yht.  (ha) ilman 

asemakaavan VL / s- merkintöjä 
3912,7 

Suojeltujen alueiden pinta-ala yht.  (ha) (metsäkuviot huomioitu) 
4320,7 

Kaupungin kokonaispinta-ala (sis. vesistöt) (ha) 
146625 

Suojeltujen alueiden pinta-alan osuus (%)  kaupungin 

kokonaispinta-alasta ilman asemakaavan VL /s -merkintöjä 
2,7 

Suojeltujen alueiden pinta-alan osuus (%)  kaupungin 

kokonaispinta-alasta ilman asemakaavan VL /s -merkintöjä, kun 

metsäkuviot huomioitu 3,0 
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Suojellut metsät ja suot kaupungin 

mailla 

• Suojeltujen metsien ja soiden pinta-ala n. 1150 ha 

• Kaupungin metsien pinta-ala yht. n. 8500 ha 

• Kaupungin metsien ja soiden suojeluaste yht. n. 13 % 

• Metsien (ja soiden) osalta kansainväliseen tavoitteeseen 

( 17 %) pääsemiseksi tarvittaisiin n. 300 ha lisää 

suojeltuja metsäkuvioita 
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