Asukaskyselyt
kaupungin metsistä 2019
KOOSTE TULOKSISTA
Viivi Kuusiaho

Kuvat: Touho Häkkinen & Viivi Kuusiaho

SISÄLLYS
ASUKASKYSELYJEN ESITTELY
Kyselyjen tausta…………………………………..…….4
Aineiston keruu……………………………………...5 - 6
Vastaajien määrä.………………………………………7
Vastauskato……………………………………………..8
TAUSTATIEDOT
Sukupuoli ja elämäntilanne…………………………..10
Ikä……………………………………………………….11
Asuinvuodet Jyväskylässä ja asuinalue……….12 - 13
Metsäkäyntien määrä…………………………………14
Virkistysmotivaatiot metsissä………………………...15
Liikkumisen väylät ja tavat……………………………16
MERKITSE KARTALLE KÄYTTÄMÄSI METSÄT
Karttamerkintöjen määrä.…………………………….18
Lähimetsät…………………………………....…..19 - 20
Virkistysmetsät…………………………………...21 - 22
Erityisen tärkeät metsät……………………........23 - 24
Vaikeasti saavutettavat metsät………………….25 -26
Metsiin kulkeminen……………………………....27 - 28

METSÄARVOT…………………………………………...29 - 31
KAUPUNGIN METSIEN SAAVUTETTAVUUS
Saatavilla oleva tieto ja kulkuyhteydet……………...33
Metsässä liikkuminen…………………………………34
Avoin ja tasa-arvoinen metsä………………………..35
Metsien moniaistillisuus………………………………36
LOPUKSI
Metsävisio 2030………………………..……………..38
Avoimet kommentit metsistä ja kyselystä…..………39
YHTEENVETO
Tulokset lyhyesti…………………………………41 - 42
Lisätietoa kaupungin metsistä……………..………...43

2

Asukaskyselyjen
esittely

3

METSÄKYSELYILLÄ KERÄTÄÄN ARVOKASTA
TIETOA KAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI
Metsäkyselyillä 2019 kartoitettiin Jyväskylän asukkaiden metsiin
liittämiä arvoja sekä kaupungin omistuksessa olevien metsien
virkistyskäyttöä ja saavutettavuutta.
Kyselyjen aineistoja hyödynnetään
–
–
–
–
–

metsäohjelman 2030 seurantaan,
selvittämään asukkaiden mielipiteitä osana päätöksentekoa,
sekä palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen yhdessä
palvelujen käyttäjien kanssa (Kuntalaki 22§),
maankäytön- ja viheralueiden suunnitteluun,
kaupungin ohjelmien (kuten virkistysreittiohjelma) laadintaan,
sekä
pro gradu -tutkielmassa Jyväskylän yliopiston
Kulttuuriympäristön tutkimuksen maisteriohjelmassa.

Asukaskyselyt metsistä toteutetaan jatkossa kolmen vuoden välein.
Seuraava asukaskysely tehdään vuonna 2022. Kolmen vuoden
välisellä seurannalla saadaan tulevaisuudessa vertailukelpoista
tietoa asukkaiden metsänkäytöstä ja metsäarvoista. Kyselyistä
saadaan arvokasta tietoa metsien hoidon, ulkoilupalveluiden sekä
kaupungin maankäytön suunnittelun pohjaksi.

Vuonna 2018 valmistunut Jyväskylän kaupungin metsäohjelma 2030.
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AINEISTO KERÄTTIIN ONLINEKYSELYINÄ
Karttapohjaiset onlinekyselyt toteutettiin Maptionnaire -ohjelmalla
30.7. – 1.9.2019. Kyselyitä järjestettiin kaksi kappaletta:
1. Avoin asukaskysely
Avoin kysely kaikille Jyväskylän asukkaille. Kyselystä tiedotettiin
̶

kaupungin nettisivuilla ja sosiaalisen median kanavissa,
maakunnallisissa ja paikallisissa sanomalehdissä, sekä
peruskoulun ja toisen asteen biologian ja maantiedon opettajille
̶
̶

* opettajien kautta tavoiteltiin vastaajiksi vuonna 2009 syntyneitä ja sitä vanhempia
koululaisia

2. Otantakysely
Otantakyselyyn kutsuttiin satunnaisotannalla 1 000 jyväskyläläistä. Kutsu
osallistua kyselyyn lähetettiin postikortilla, ja osallistujat arvottiin mukaan
niin, että otanta vastasi Jyväskylän asukasrakennetta suhteessa
̶
̶

asukastiheyteen postinumeron perusteella, sekä
asukasrakenteen ikä- ja sukupuolijakaumiin.
* satunnaisotantaan voitiin sisällyttää vain täysi-ikäiset jyväskyläläiset (18 vuotta
täyttäneet)

Kyselyt olivat keskenään identtisiä. Otantakyselyn avulla varmistettiin, että
metsäkysely tavoittaa asukkaita kattavasti eri ikäryhmistä sekä eri puolilta
Jyväskylää. Kyselyjen tulokset esitetään tässä koosteessa rinnakkain
(avoimen kyselyn tulokset vihreällä ja otantakyselyn keltaisella) tai koko
aineisto yhdistettynä (yhdistetyt tulokset sinisellä).

Avoimen asukaskysely etusivu.
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OTANTAKYSELYSTÄ MUISTUTTAVA POSTIKORTTI SAI
AIKAAN UUDEN VASTAUSAALLON
Otantakyselyyn valittiin satunnaisesti 1 000 jyväskyläläistä, jotka
kutsuttiin vastaamaan kyselyyn kahdella postikortilla:
–
–

5.8. postitettiin kutsu osallistua kyselyyn (kuva)
19.8. postitettiin kyselyyn vastaamisesta muistuttava kortti

Otantaan vastattiin eniten heti tai pian postikorttien vastaanottamisen
jälkeen. Muistutuskortti sai aikaan uuden vastausaallon 22. - 25.8.
Myös juuri ennen kyselyn sulkeutumista on havaittavissa lisäys
vastausten määrässä. Kysely oli avoinna 1.9. asti.

Otantakyselyyn vastaajien määrä per päivä (n = 174)
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KYSELYIHIN VASTASI YHTEENSÄ 760
JYVÄSKYLÄLÄISTÄ
Avoimen asukaskyselyn täytti loppuun asti 586 kaupunkilaista.
Otantakyselyn täytti loppuun asti 174 tuhannesta satunnaisotannalla
kutsutusta henkilöstä. Otannan vastausprosentti on 17,4 %, joka on
keskivertoa onlinekyselyn vastausprosenttia (10–15 %) parempi.
Yhteensä kyselyillä tavoitettiin 760 kaupunkilaista. Näistä 4 henkilöä
täytti kyselyn englanniksi.
Tämän koosteen tuloksissa on otettu huomioon kyselyn täydelliset
vastaajat, koska suurin osa keskeyttäneistä vastaajista on lopettanut
vastaamisen jo kyselyn 1 tai 2 osion aikana.

Täydelliset vastaajat

täyttivät kyselyn loppuun asti

Keskeyttäneet vastaajat

vastasivat vähintään yhteen kysymykseen

Urkkijat

katsoivat kyselyä vastaamatta yhteenkään
kysymykseen

Vastaamattomat

kutsuttiin kyselyyn, mutta eivät avanneet kyselylinkkiä

Avoin

Otanta

586

174

349

65

625

48

-

761

LISÄKSI KYSELYISSÄ KÄVI 1 087 VIERAILIJAA
Avoimessa kyselyssä vieraili 349 henkeä, jotka jättivät
vastaamisen kesken vastattuaan vähintään yhteen
kysymykseen. Lisäksi avoimessa kyselyssä vieraili 625
’urkkijaa’, jotka eivät vastanneet yhteenkään kysymykseen.
Otantakyselyssä 65 henkeä jätti vastaamisen kesken. Lisäksi
otantakysely kiinnosti 48 urkkijaa, jotka avasivat kyselylinkin,
mutta eivät vastanneet yhteenkään kysymykseen. Yhteensä
molemmissa kyselyissä vieraili siis 1 087 henkeä.
Suuri keskeyttäneiden vastaajien ja urkkijoiden määrä on
verkkokyselyissä normaalia. Verkkokyselyyn vastaamiseen
vaikuttaa yleisesti kolme tekijää:
1) vastaajan pitää saada tieto kyselystä
2) vastaajalla on käytössään riittävä internet-yhteys
3) vastaaja on kiinnostunut kyselyn aiheesta
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NOIN JOKA KOLMAS JÄTTI KYSELYYN VASTAAMISEN KESKEN
Avoimeen kyselyyn vastasi kokonaan (n = 586) tai osittain (n = 349) yhteensä 935 henkeä.
Näistä 37 % jätti kyselyyn vastaamisen kesken.
Otantakyselyyn vastasi kokonaan (n = 174) tai osittain (n = 65) yhteensä 239 henkeä. Näistä
27 % jätti vastaamisen kesken.

SUURIN OSA
KESKEYTTI
VASTAAMISEN
KARTTAOSIOSSA
Molemmissa kyselyissä
vastaaminen keskeytettiin
pääasiassa kyselyn 2
osiossa Merkitse kartalle.
75 % avoimen kyselyn
keskeyttäneistä ja 82 %
otannan vastaajista
keskeytti karttaosiossa.

Avoin
Keskeyttäneet vastaajat (%)
Keskeyttäjät per osio (%)
1 osio: Taustatiedot
2 osio: Merkitse kartalle
3 tai 4 osio: Metsien arvot
5 osio: Metsien saavutettavuus
6 osio: Lopuksi

%
37
14
75
10
2
0

Otanta
(n)

(349)

(48)
(261)
(34)
(6)
(0)

%
27
12
82
6
0
0

(n)
(65)

(8)
(53)
(4)
(0)
(0)

KARTTAOSION TOIMIMATTOMUUDESTA SAATIIN PALAUTETTA
ERITYISESTI MOBIILIKÄYTTÄJILTÄ
Monelle vastaajalle karttamerkintöjä oli haastava lisätä, koska kartta jumittui tai ei latautunut
lainkaan. Käyttöongelmat johtuivat osion suurista ja päällekkäisistä karttatiedostoista,
erityisesti yhdistettynä mobiililaitteen käyttöön, heikkoon internet-yhteyteen tai jonkun muun
kuin Chrome selaimen käyttöön. Karttaosiota tullaan keventämään vuoden 2022 kyselyyn,
jotta metsien merkitseminen olisi helpompaa.

Kyselyn 2 osiossa vastaajaa pyydettiin merkitsemään kartalle käyttämänsä
metsät. Kartalla näkyi eri väreillä korostettuna kaikki kaupungin omistamat
metsät. Kukin väri edusti tiettyä metsänhoitoluokkaa.

8

Taustatiedot
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NAISET VASTASIVAT KYSELYIHIN HIEMAN MIEHIÄ ENEMMÄN
Molemmissa kyselyissä naiset vastasivat hieman miehiä useammin:
Avoin
naisia 55 % miehiä 42 %

Otanta
naisia 52 % miehiä 47 %

Jyväskyläläisistä 51 % on naisia ja 49 % miehiä
(tilanne 7/2019, Tilastokeskus).

Otantakyselyyn vastasivat selvästi eniten eläkeläiset (37 %) sekä ansiotyössäkäyvät
(yhteensä 40 %). Avoimen kyselyn vastaajissa ei korostu yksittäinen elämäntilanne samalla
tavalla kuin eläkeläisten osuus korostuu otantakyselyn vastaajissa. Ansiotyössäkäyvien osuus
avoimen kyselyn vastaajista on yhteensä 60 %.
Vastaajien elämäntilanne (%)
Ylempi toimihenkilö
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OTANTAKYSELY KIINNOSTI ENITEN
60–69 VUOTIAITA
Otantaan vastasivat eniten 60–69 vuotiaat (29 %) ja 50–59 vuotiaat
(17 %). Lähes puolet (46 %) otantakyselyn vastaajista on siis 50–69
vuotiaita. Postikortilla saatu kutsu osallistua kyselyyn on selvästi
vedonnut eniten tähän ikäryhmään. Tämä on arvokasta tietoa kaikkien
kaupungin kyselyiden kannalta: mikäli halutaan tavoittaa juuri tämän
ikäluokan ihmisiä, postikorttikutsu toimii erinomaisesti.
Avoimessa kyselyssä vastaajissa korostuvat 40–49 vuotiaat (25 %) ja
30–39 vuotiaat (23 %). Lähes puolet (48 %) avoimen kyselyn
vastaajista on siis 30–49 vuotiaita. Avoimella kyselyllä tavoitettiin myös
mukavasti nuorisoa, sillä 13 % vastaajista on alle 16-vuotiaita.
Suhteutettuna tilastoon seuraavalla kyselyllä pitäisi pyrkiä tavoittamaan
paremmin 16–19 ja 20–29 vuotiaat, joita asuu Jyväskylässä yhteensä
24 %. Tämä ikäluokka tavoitettaisiin paremmin ohjaamalla seuraavan
metsäkyselyn markkinointia esimerkiksi ammattikouluihin, lukioihin
sekä korkeakouluihin.
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KESKIVERTO KYSELYYN VASTAAJA ON ASUNUT
JYVÄSKYLÄSSÄ 20 VUOTTA TAI KAUEMMIN
Kyselyjen vastausaktiivisuus on suoraan verrannollinen siihen, kuinka
pitkään vastaaja on asunut Jyväskylässä. Kyselyihin vastasivat eniten
henkilöt, jotka ovat asuneet Jyväskylässä koko ikänsä tai vähintään 20
vuotta. Vähiten vastauksia saatiin Jyväskylässä 5 vuotta tai vähemmän
aikaa asuneilta.
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VASTAUKSIA SAATIIN JOKA PUOLELTA JYVÄSKYLÄÄ
Vastauksia saatiin hyvin suhteessa Jyväskylän asukasrakenteeseen.
Otannassa vastaajissa korostuvat Kuokkala-Ristikivellä asuvat (20 %), joka on myös
asukasmäärältään (12 %) Jyväskylän suurin postinumeroalue.
Avoimen kyselyn vastaajissa korostuu niin ikään Kuokkala-Ristikiven asukkaat (13 %)
sekä toiseksi suurimpana joukkona kortepohjalaiset (12 %).
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SUURIN OSA JYVÄSKYLÄLÄISISTÄ KÄY KAUPUNGIN METSISSÄ VIIKOTTAIN – LÄPI VUODEN
Avoimeen kyselyyn ovat vastanneet ahkerasti metsissä säännöllisesti
käyvät: 44 % vastanneista käy lumettomaan aikaan metsässä 1–3 kertaa
viikossa. Lisäksi joka kolmas (33 %) käy metsässä päivittäin tai lähes
päivittäin. Otantakyselyyn vastanneista 39 % käy metsässä 1–3 kertaa
viikossa ja 20 % päivittäin tai lähes päivittäin.
Talvisin metsässä käydään hieman harvemmin kuin lumettomaan aikaan
keväällä, kesällä ja syksyllä. Silti suurin osa vastaajista käy talvellakin
kaupungin metsissä 1–3 kertaa viikossa (avoin 38 % ja otanta 36 %).
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Otantakyselyn vastaajat ovat suhteessa hieman harvemmin kaupungin
metsässä käyviä kuin avoimeen kyselyyn vastanneet. Avoimen kyselyn
vastaajissa korostuu metsiä paljon käyttävät ja metsäaiheista kiinnostuneet
henkilöt. Erot eivät kuitenkaan ole merkittäviä, sillä molemmissa kyselyissä
selvästi suurin osa käy kaupungin metsissä säännöllisesti kerran
kuukaudessa tai useammin.

Päivittäin / lähes päivittäin
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KOTIA LÄHELLÄ SIJAITSEVA METSÄ JA
KUNTOILU MOTIVOIVAT KAUPUNKILAISIA
VIRKISTÄYTYMÄÄN METSISSÄ
Vastaajia pyydettiin muistelemaan käyntejään kaupungin metsissä
edellisten 12 kuukauden ajalta ja valitsemaan 1–5 merkittävintä
motiivia näille metsäkäynneille. Molemmissa kyselyissä viisi
merkittävintä virkistysmotivaatiota olivat samat:
kotia lähellä sijaitseva metsä (52 % kaikista 760 vastaajasta)
kuntoilu ja urheilu (50 %)
luonnon kokeminen (48 %)
rentoutuminen tai stressistä palautuminen (44 %)
tarve päästä luontoon (36 %)

Keskimäärin kukin vastaaja on valinnut 4 eri virkistysmotivaatiota.
Yllättäen lemmikin ulkoilutus ei yltänyt viiden yleisimmän
virkistysmotivaation joukkoon. Lemmikin ulkoilutuksen on valinnut
kuitenkin noin joka neljäs jyväskyläläinen (27 % vastaajista).
Suhteessa kyselyn muihin tuloksiin säännöllisten metsävierailujen
taustalla ovat kodista kävelyetäisyyden päässä olevat metsät, jotka
mahdollistavat kuntoilun ja luontoyhteyden hyvinvointivaikutusten
kokemisen. Metsät koetaan vapaa-ajan ja virkistäytymisen paikkoina
sekä lähteinä. Suhde metsiin on tunnepohjainen ja
käytännöllisemmät syyt (kuten luonnontuotteiden keräily, lemmikin
ulkoilutus, pääsy pois melusta/saasteista, työ/opinnot) jäävät takaalalle.

Virkistysmotiivit Jyväskylän metsissä (%)
Avoin + otanta (n = 760)
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Virkistysmotiiveja kysyttiin edellisen vuoden metsäkäyntien perusteella:
Muistele metsäkäyntejäsi Jyväskylän alueella edellisten 12 kuukauden ajalta.
Mikä motivoi sinua lähtemään metsään näinä kertoina? Valitse 1-5 merkittävintä motiivia.

KAUPUNGIN METSIÄ KÄYTETÄÄN JA NIISSÄ LIIKUTAAN MONIPUOLISESTI
Vastaajia pyydettiin valitsemaan kaikki edellisten 12 kuukauden aikana
hyödynnetyt metsissä liikkumisen väylät ja tavat. Yleisin liikkumisen väylä
metsissä kulkemiseen ovat kunto- tai ulkoilureitit, joita peräti 82 %
vastaajista on käyttänyt.
760 vastaajasta yli puolet on käyttänyt vähintään viittä eri väylää metsässä
liikkumiseen edellisen vuoden aikana: kunto- ja ulkoilureittejä (82 %),
kinttupolkuja (73 %), metsäteitä (67 %), opastettuja polkuja (67 %) sekä
hiihtolatuja (51 %). Useiden liikkumisen väylien käyttäminen kertoo metsien
monikäytöstä: jyväskyläläiset liikkuvat metsissä monipuolisesti ja useampia
väyliä hyödyntäen.

Valitse kaikki liikkumisen väylät, joita olet käyttänyt edellisten
12 kuukauden aikana Jyväskylän metsissä (%)

Ylivoimaisesti yleisin liikkumisen tapa kaupungin metsissä on kävely: 96 %
kaikista 760 vastaajasta valitsi kävelyn metsässä liikkumisen tavakseen.
Seuraavaksi yleisin metsässä liikkumisen tapa on samoilu umpimetsässä
(49 %). Juostenkin metsässä on liikkunut 38 % vastaajista. Jalan
liikkuminen on selvästi siis jyväskyläläisten ensisijainen metsässä
liikkumisen tapa.
Vaikka erilaiset merkityt, valaistut ja opastetut metsäreitit ovat tärkeässä
roolissa metsien saavutettavuuden kannalta, jyväskyläläiset kaipaavat
selvästi myös mahdollisuuksia ja tilaa samoilla niin umpimetsässä kuin
merkitsemättömiä kinttupolkujakin pitkin.

Valitse kaikki liikkumisen tavat, joita olet käyttänyt edellisten 12
kuukauden aikana Jyväskylän metsissä (%)

Avoin + otanta (n = 760)

Avoin + otanta (n = 760)
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Merkitse kartalle käyttämäsi metsät
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KARTALLE MERKITTIIN YHTEENSÄ 3 187 VASTAAJIEN
KÄYTTÄMÄÄ METSÄÄ
Karttaosion teknisistä ongelmista huolimatta avoimeen kyselyyn merkittiin kaikkiaan 2 627 metsää.
Keskimäärin jokainen vastaaja merkkasi kartalle 4–5 metsää.
Otantakyselyyn merkittiin yhteensä 560 metsää. Keskimäärin jokainen otantakyselyyn vastaaja
merkitsi kartalle 3 metsää.
Eniten kartoille merkittiin virkistysmetsiä: molemmissa kyselyissä lähes puolet (avoin 48 % ja
otanta 45 %) merkityistä metsistä on virkistysmetsiä (metsäalue, jota käytän ulkoiluun, virkistäytymiseen tai
harrastamiseen).
Lähimetsiä merkittiin toisiksi eniten: noin joka kolmas karttamerkintä (avoin 29 % ja otanta 33 %)
on lähimetsä (parantavat asumisen viihtyisyyttä tarjoamalla vehreitä näkymiä ja lieventäen melu- tai näköhaittoja).
Kartalle merkityt metsät
Käyttämäni virkistysmetsä

1271

253

Lähimetsäni

759

183

Minulle erityisen tärkeä metsä

470

95

Vaikeasti saavutettava metsä
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Otanta (n = 560)
Kartalle pystyi merkitsemään
4 erilaista metsätyyppiä

LÄHIMETSÄT TARJOAVAT ENSISIJAISESTI
LUONTOKONTAKTEJA JA ULKOILUMAHDOLLISUUKSIA
Kyselyihin merkittiin yhteensä 942 lähimetsää. Jokaiselle merkitylle lähimetsälle vastaaja pystyi
määrittämään 1–3 tärkeintä ominaisuutta. Tärkeimmiksi lähimetsien ominaisuuksiksi nousivat mahdollisuus
päivittäiseen luontokontaktiin (59 %), ulkoilumahdollisuudet (56 %) sekä vehreät näkymät (44 %).
Lähimetsien tarjoamat asumisen suojavaikutukset eivät korostuneet vastauksissa. Joko metsien tarjoamia
suojavaikutuksia ei tunnisteta tai niitä ei koeta tarpeelliseksi omalla asuinalueella. Metsien suojavaikutukset
kuitenkin arvotettiin avoimessa kyselyssä neljänneksi ja otantakyselyssä toiseksi tärkeimmäksi
metsäarvoksi. Tämä voi johtua siitä, että metsien suojavaikutukset nähdään lähimetsää laajempana ilmiönä
tai koskevan erityisesti kaupungin keskustaa tai teiden lähistöjä.

Mitkä ovat lähimetsäsi tärkeimmät ominaisuudet? (%)
Valitse 1-3 merkittävintä.

Mahdollisuus päivittäiseen luontokontaktiin
Ulkoilumahdollisuudet
Vehreät näkymät
Lisää kotini viihtyisyyttä
Lieventää liikenteen melua
Lisää kotini yksityisyyttä
Suoja pölyltä tai saasteilta
Suoja auringon paahteelta
Muu
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LÄHIMETSIEN TÄRKEIMMÄKSI
SUOJAVAIKUTUKSEKSI NOUSI
SUOJA LIIKENTEEN MELULTA
Lämpökartalla näkyy avoimeen kyselyyn
merkityt lähimetsät, joiden yhdeksi
tärkeimmäksi ominaisuudeksi on valittu
liikenteen melun lieventäminen (n = 127).
Karttavastaukset sijoittuvat loogisesti teiden
varsille sekä liikenteen solmukohtiin
erityisesti Vaajakosken moottoritien ja
Keuruuntien varsille, keskustan Harjuun,
Kuokkalan keskustaan sekä Taulumäelle ja
Tourujoelle.
Kortepohjassa ja Laajavuoressa voi
liikenteen lisäksi vaikuttaa myös hiljattain
tehdyt lähimetsien harvennukset.
Haapaniemessä, Sääksvuoressa ja
Sippulanniemessä liikenteen määrät ovat
aiemmin mainittuja alueita huomattavasti
pienempiä. Toisaalta rauhallisimmilla alueille
on voinut hakeutua asumaan liikenteen
melulle herkemmät, jonka vuoksi myös nämä
alueet ovat korostuneet kartalla.
Liikenteen melua lieventävät lähimetsät.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 127).

VIRKISTYSMETSISSÄ KUNTOILLAAN JA
RENTOUDUTAAN LUONNON PARISSA
Virkistysmetsät kuvailtiin kyselyssä metsäalueeksi, jota käytän ulkoiluun, virkistäytymiseen
tai harrastamiseen. Virkistysmetsiä merkittiin kyselyihin eniten (1 524 kpl), joka kertoo siitä,
että kaupungin metsiä käytetään pääasiallisesti virkistäytymiseen.
Selkeästi eniten virkistysmetsiä käytetään kuntoiluun ja urheiluun (60 %). Virkistysmetsiä
käytetään myös paljon luonnon kokemiseen (38 %) ja rentoutumiseen tai stressistä
palautumiseen (36 %). Monet käyttötarkoitukset kulkevat käsikädessä: keskimäärin kullekin
merkitylle virkistysmetsälle valittiin 2 eri käyttötarkoitusta.

Mihin käytät tätä virkistysmetsää? (%)
Kuntoiluun ja urheiluun
Luonnon kokemiseen
Rentoutumiseen tai stressistä palautumiseen
Luonnon tarkkailuun (kasvit, eläimet)
Lemmikin ulkoiluttamiseen
Yhteisen ajanviettoon perheeni kanssa
Harrastamiseen
Yksinoloon
Luonnontuotteiden keräilyyn
Retkeilyyn
Yhteisen ajanviettoon ystävieni kanssa
Muuhun

21
20
19
17
16
15
12

2
0

25

60

38
36

Mikäli valitsit kohdan "Kuntoiluun ja urheiluun", millä tavalla
kuntoilet tässä metsässä?
500

433

400

285

300

277

233

200

64

100
10

20

Avoin + otanta (n = 1 524)

30

40

50

60

70

0

kävely

juoksu ja
pyöräily ja
polkujuoksu maastopyöräily

hiihto

muut

Kävely ja juoksu nousivat yleisimmiksi kuntoilumuodoiksi kaupungin metsissä.

KUNTOILUUN JA URHEILUUN KÄYTETÄÄN ENITEN
LAAJAVUOREN KALTAISIA LAAJOJA JA
YHTENÄISIÄ METSÄALUEITA
Suosituimmat kuntoiluun ja urheiluun käytettävät metsäalueet löytyvät
noin 5 kilometrin säteellä Jyväskylän keskustasta. Vastauksissa
korostuvat erityisesti Laajavuoren, Touruvuoren, Sippulanniemen,
Aittovuoren ja Keljonkankaan alueet.

Metsät, joissa kuntoillaan kävelemällä.

Metsät, joissa kuntoillaan pyöräilemällä.

Metsät, joissa kuntoillaan juoksemalla.

Metsät, joissa kuntoillaan hiihtämällä.

Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 328).

Kuntoiluun ja urheiluun käytetyt virkistysmetsät.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 781).

Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 252).

Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 234).

Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 174).

LUONNONRAUHA, RENTOUTUMINEN JA KAUNEUS TEKEVÄT METSÄSTÄ ERITYISEN
Erityisen tärkeitä metsiä merkittiin karttoihin yhteensä 565 kappaletta. Vastauksissa korostuu kolme tekijää, jotka
tekevät metsistä asukkaille erityisen tärkeitä: luonnonrauha ja hiljaisuus (46 %), mahdollisuus rentoutua tai
palautua stressistä (44 %) sekä metsän kauneus (43 %).
Mikä tekee tästä metsästä sinulle erityisen? (%)
Luonnonrauha ja hiljaisuus
Mahdollisuus rentoutua tai palautua stressistä
Metsän kauneus
Maisemat
Tässä metsässä on helppo irroittautua arjesta
Luonnontilaisuus
Aiemmat kokemukseni tai muistoni
Hyvät retkeilypuitteet
Lajiston monimuotoisuus
Vaikuttava nähtävyys
Alueen historia ja kulttuuriperintö
Muu

6
0

5

15

8
10

18

15

20

24

25

28

30

31

44
43

35
34

35

40

45

46

50

Avoin + otanta (n = 565)

ERITYISET METSÄT OVAT LÄHELLÄ JA NIIHIN LIITTYY USEIN LAPSUUDEN MUISTOJA
Erityisen tärkeistä metsistä pystyi kirjoittamaan myös avoimia kommentteja. Vastauksissa yleisimmäksi erityisen
metsän ominaisuudeksi nousee läheinen sijainti. Vastauksissa korostuu myös aiemmat kokemukset tai muistot:
erityisesti lapsuuden sekä nuoruuden metsistä kirjoitettiin paljon. Lisäksi metsistä teki erityisiä niiden
luonnontilaisuus sekä vaikuttavat nähtävyydet, kuten erikoiset puut, kalliomuodostumat tai maisemat.

ERITYISEN TÄRKEÄT METSÄT LÖYTYVÄT
ASUTUKSEN LÄHELTÄ
Toisin kuin virkistysmetsät, erityisen tärkeät metsät eivät
painotu tietyille alueille, vaan punaisia ja oransseja
keskittymiä on enemmän ja ne jakautuvat eri puolille
Jyväskylää lähelle asutuskeskuksia.
Luonnonrauhaa, rentoutumista sekä palautumista,
kauneutta, maisemia, muistoja ja luonnontilaisuutta ei
lähdetä siis hakemaan juurikaan kauemmista tai
erämaisemmista metsäkohteista, kuten Jääskelästä.
Metsät, joista tekee erityisen luonnonrauha ja hiljaisuus.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 219).

Metsät, joista tekee erityisen mahdollisuus
rentoutua tai palautua stressistä.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 211).

Kaikki erityisen tärkeät metsät kartalla.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 470).

Metsät, joista tekee erityisen kauneus.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 207).

Metsät, joista tekee erityisen maisemat.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 168).

VAIKEASTI SAAVUTETTAVAAN METSÄÄN ON HUONOT
KULKUYHTEYDET TAI METSÄ ON KOKONAAN TUNTEMATON
Vaikeasti saavutettavia metsiä merkittiin karttoihin yhteensä 156 kappaletta. Huonot kulkuyhteydet
asukkaan kotoa metsään (24 %) ja vieras metsä (en tunne tätä metsää 29 %) tekevät metsistä
vaikeasti saavutettavia. Avointen vastausten perusteella huonoilla kulkuyhteyksillä ei juurikaan
tarkoiteta henkilöautoilua, vaan yleisimmät selittävät tekijät ovat liian pitkä matka metsään,
kevyenliikenteenväylien tai julkisten kulkuyhteyksien puute. Lisäksi tiedon puute julkisista
kulkuyhteyksistä teki metsästä vaikeasti saavutettavan.
Miksi metsä on vaikeasti saavutettava? (%)
Kotoani on huonot kulkuyhteydet tähän metsään
En tunne tätä metsää
Alueen reitistö on epäselvä
Alueella ei ole reittiverkostoa
Metsä tai maasto on vaikeakulkuista
Muusta syystä
Alueella ei ole pysäköintimahdollisuutta
Alueella ei ole opasteita
Hoidon puute
Alueesta ei löydy tietoa
Puuttuvat taukopaikat
Turvattomuus
Rauhattomuus
Ympäristöongelmat
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Avoin + otanta (n = 156)
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ISO-HAAPASAAREEN JA JÄÄSKELÄÄN KOETAAN
OLEVAN HUONOIMMAT KULKUYHTEYDET
Vaikeasti saavutettavia metsiä merkittiin kartoille selkeästi vähiten
(avoin 127 kpl ja otanta 29 kpl), ja kartoilla vaikeasti saavutettavat
metsät ovat sijoittuneet hajanaisesti. Myös sinisellä korostuneilla
alueilla ei ollut havaittavissa kaikkia vastaajia yhdistävää
ongelmatekijää, vaan koetut ongelmat olivat yksittäisiä (esimerkiksi
Laajavuoressa). Muuratsalossa suurin osa vastaajista on merkinnyt
alueen ongelmaksi pysäköintimahdollisuuksien puutteen.

Lämpökartta metsistä, joihin on huonot kulkuyhteydet vastaajan kotoa.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 42).

Lämpökartta vaikeasti saavutettavista metsistä.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 127).

METSIIN KULJETAAN PÄÄASIASSA KÄVELLEN – PYÖRÄILY JA AUTOILU KILPAILEVAT TOISESTA SIJASTA
Metsiin kulkemista vastaajan kotoa kartoitettiin kysymällä ensisijaista
kulkutapaa jokaiseen kartalle merkittyyn virkistysmetsään sekä
erityisen tärkeään metsään.
Suurimpaan osaan kartalle merkityistä metsistä kuljetaan kävellen
(46–58 % vastaajista). Pyöräillen metsiin kuljetaan (18–24 %) lähes
saman verran kuin autoilla (18–28 %). Henkilöautolla kuljetaan
enemmän virkistysmetsiin kuin erityisen tärkeisiin metsiin. Tämä
johtunee siitä, että virkistysmetsissä välineurheillaan, kun taas
erityisen tärkeisiin metsiin mennään ensisijaisesti kävellen
kokemaan luontoa.

Ensisijainen kulkutapa virkistysmetsiin (%)
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Koska metsiin kulkemisen saralla on selvä potentiaali kasvattaa
julkisten osuutta ja Jyväskylä tavoittelee joukkoliikenteen
matkamäärien tuplaamista vuoteen 2030 mennessä, tulisi selvittää
tapoja lisätä linja-autoilla metsiin kulkemista.

Ensisijainen kulkutapa erityisen tärkeisiin metsiin (%)
46

Kävellen

Linja-autolla metsiin kuljetaan hälyttävän vähän (1–5 %). Metsiin
joukkoliikenteellä kulkemisen lisäämiseen on huomattava potentiaali
henkilöautolla kulkevien osalta (18–28 %). Lisäksi kyselyn avoimissa
palautteissa toivotaan tietoa, miten ja mihin kauempiin metsiin
autottomat pääsevät julkisilla.
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ASUTUSKESKUKSIA LÄHELLÄ OLEVIIN METSIIN
KULJETAAN LIHASVOIMIN – KOHTEISIIN, JOISSA
ERITYISESTI VÄLINEURHEILUA, KULJETAAN
HENKILÖAUTOLLA
Kulkumuotoja metsiin kartoitettiin virkistysmetsien ja
erityisen tärkeiden metsien ohessa. Lähellä
asutuskeskittymiä oleviin metsiin kuljetaan selkeästi
eniten kävellen tai pyörällä.
Henkilöautolla kuljetaan erityisesti kohteisiin, joissa on
talvisin hiihtolatuja.
Metsät, joihin kuljetaan kävelemällä.

Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 785).

Virkistysmetsät, joihin kuljetaan henkilöautolla
ja joissa kuntoillaan hiihtämällä.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 72).

Metsät, joihin kuljetaan henkilöautolla.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 355).

Metsät, joihin kuljetaan pyöräilemällä.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 364).

Metsät, joihin kuljetaan linja-autolla.
Lämpökartta avoimen kyselyn tuloksista (n = 18).

Metsäarvot
Vastaajaa pyydettiin arvioimaan
metsäarvojen tärkeyttä yleisesti sekä
metsäarvojen tilaa omalla asuinalueella
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AVOIMESSA KYSELYSSÄ TÄRKEIMMIKSI
METSÄARVOIKSI NOUSIVAT PSYYKKISTÄ
HYVINVOINTIA TUKEVAT LUONTOARVOT

Metsien arvot yleisesti vs. omalla asuinalueella (n = 572)
Metsäarvon tärkeys

Metsäarvo läsnä omalla asuinalueella

Luonnonäänet ja hiljaisuus

6,2

4,7

Palautuminen ja rentoutuminen

5,4

Metsäiset maisemat

4,9

Metsäinen vesielementti

4,9

Monipuoliset elinympäristöt ja luonnontilaisuus

6,1
6,0

5,2

Metsien suojavaikutukset

Lähes kaikki metsien arvot koettiin tärkeiksi tai vähintään kohtalaisen
tärkeiksi. Kaikkein arvostetuimpia arvoja olivat luonnonäänet ja hiljaisuus
(6,2), palautuminen ja rentoutuminen stressistä (6,1) ja metsäiset maisemat
(6,0). Myös metsien suojavaikutukset (5,9), metsäinen vesielementti (5,8),
monipuoliset elinympäristöt ja luonnontilaisuus (5,8) koettiin tärkeiksi.
Näiden lisäksi arvostettiin metsistä löytyviä valmiita reittejä ulkoiluun ja
liikuntaan (5,1), metsäalueiden laajuutta ja kytkeytyneisyyttä (5,1) sekä
mahdollisuutta nähdä luonnonvaraisia eläimiä (5,0).

5,9
5,8

Oman asuinalueen metsien arvot eivät vastanneet asukkaiden yleisiä
metsäarvoja. Erityisesti luonnonäänet ja hiljaisuus (ero 1,5 yksikköä) sekä
monipuoliset elinympäristöt ja luonnontilaisuus (ero 1,1) koettiin olevan
heikosti läsnä omalla asuinalueella suhteessa näiden metsäarvojen
tärkeyteen. Arvoista kohtasivat toisensa ainoastaan valmiit reitit ulkoiluun ja
liikuntaan (ero 0,2).

5,8

4,5

5,1
5,3

Valmiit reitit ulkoiluun ja liikuntaan
Metsäalueiden laajuus ja kytkeytyneisyys

4,2

Mahdollisuus nähdä luonnonvaraisia eläimiä

4,3

Luonnontuotteiden keräily

4,3

Metsiin liittyvä kulttuurihistoria ja perinnetieto

3,5

5,1
5,0

Parhaiten asuinalueilla koettiinkin olevan läsnä palautuminen ja rentoutuminen
metsissä (5,4). Lisäksi valmiit reitit ulkoiluun ja liikuntaan (5,3) sekä metsäiset
maisemat (5,2) koettiin olevan kohtalaisen hyvin läsnä omalla asuinalueella.
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Mahdollisuus kulkea metsän kautta
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Erittäin tärkeä
Erittäin hyvin läsnä

Päivittäistä mahdollisuutta kulkea metsän kautta töihin, kouluun tai asioille
ei koettu erityisen tärkeäksi. Suhtautuminen metsiin näyttää olevan tiiviisti
yhteydessä vapaa-aikaan eikä päivittäisen arkiluontokontaktin arvoa ole
tunnistettu tai ajateltu. Metsää ei nähdä osana arkea, vaan sinne mennään
varta vasten vapaa-ajalla kuntoilemaan sekä rentoutumaan ja palautumaan
stressistä.

OTANTAKYSELYSSÄ TÄRKEIMMIKSI
METSÄARVOIKSI NOUSIVAT MAISEMAT,
METSIEN SUOJAVAIKUTUKSET, VESIELEMENTTI
SEKÄ LUONNONÄÄNET JA HILJAISUUS

Metsien arvot yleisesti vs. omalla asuinalueella (n = 168)
Metsäarvon tärkeys

Metsäarvo läsnä omalla asuinalueella

Metsäiset maisemat

6,1

5,4

Metsien suojavaikutukset
Metsäinen vesielementti

6,1

5,2

Luonnonäänet ja hiljaisuus

6,1

5,0

Monipuoliset elinympäristöt ja luonnontilaisuus

5,8

4,7

Palautuminen ja rentoutuminen

Lähes kaikki metsien arvot koettiin tärkeiksi tai vähintään kohtalaisen tärkeiksi.
Kaikkein arvostetuimpia arvoja olivat metsäiset maisemat (6,1) ja metsien
suojavaikutukset (6,1), metsäinen vesielementti (6,1) sekä luonnonäänet ja
hiljaisuus (6,1). Myös monipuoliset elinympäristöt ja luonnontilaisuus (5,8) sekä
palautuminen ja rentoutuminen (5,7) koettiin tärkeiksi. Näiden lisäksi arvostettiin
metsistä löytyviä valmiita reittejä ulkoiluun ja liikuntaan (5,3), mahdollisuutta
nähdä luonnonvaraisia eläimiä (5,1) sekä luonnontuotteiden keräilyä (5,1).

6,1

4,9

5,3

Oman asuinalueen metsien arvot eivät vastanneet asukkaiden yleisiä
metsäarvoja. Erityisesti metsien suojavaikutukset (ero 1,2 yksikköä),
luonnonäänet ja hiljaisuus (ero 1,1) se monipuoliset elinympäristöt ja
luonnontilaisuus (ero 1,1) koettiin olevan heikosti läsnä omalla asuinalueella
suhteessa näiden metsäarvojen tärkeyteen. Arvoista kohtasivat toisensa
ainoastaan mahdollisuus kulkea metsän kautta (ero 0,2) sekä valmiit reitit
ulkoiluun ja liikuntaan (ero 0,3).

5,7

5,3
5,6

Valmiit reitit ulkoiluun ja liikuntaan
Mahdollisuus nähdä luonnonvaraisia eläimiä
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Luonnontuotteiden keräily
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Metsäalueiden laajuus ja kytkeytyneisyys

4,3

Metsiin liittyvä kulttuurihistoria ja perinnetieto

3,7

5,1

Parhaiten asuinalueilla koettiinkin olevan läsnä valmiit reitit ulkoiluun ja
liikuntaan (5,6). Lisäksi metsäiset maisemat (5,4) sekä stressistä palautuminen
ja rentoutuminen metsissä (5,3) koettiin olevan kohtalaisen hyvin läsnä omilla
asuinalueilla.
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Mahdollisuus kulkea metsän kautta
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Erittäin tärkeä
Erittäin hyvin läsnä

Mahdollisuus kulkea metsän kautta töihin, kouluun tai asioille arvostettiin
otantakyselyssä vielä avointa kyselyäkin vähemmän. Toisaalta molemmissa
kyselyissä myös koettiin, että arkimatkojen kulkuun metsän kautta oli omalla
asuinalueella heikot mahdollisuudet (avoin 3,8 ja otanta 3,6).

Kaupungin metsien
saavutettavuus
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JYVÄSKYLÄSSÄ METSÄT OVAT LÄHELLÄ
JA HELPOSTI SAAVUTETTAVIA
Enemmistö vastaajista (avoin 79 % ja otanta 84 %) on
täysin samaa mieltä siitä, että kävelymatkan päässä
heidän kotoaan on metsää. Kun tarkastellaan myös
niitä, jotka ovat olleet väittämän kanssa jokseenkin
samaa mieltä, avoimen kyselyn vastaajista 94 % ja
otantakyselyn vastaajista 95 % on sitä mieltä, että
kävelymatkan etäisyydellä heidän kotoaan on metsää.
Noin puolet vastaajista eivät osaa sanoa (avoin 28 % ja
otanta 36 %) tai kokevat ettei kaupungin metsistä löydy
helposti tietoa (avoin 22 % ja otantaa 12 %). Tiedon ja
tiedottamisen lisääminen on osa viime vuonna
valmistunen metsäohjelman toimenpiteitä, joten työ
tiedon saavutettavuuden parantamiseksi on käynnissä.
Vaikka linja-autolla ei juurikaan kuljettu kartalle
merkittyihin metsiin, 57 % avoimen kyselyn ja 66 %
otantakyselyn vastaajista kokee, että myös
paikallisbussilla pääsee metsään. Kyselyiden aineiston
perusteella on kuitenkin vaikea arvioida, miksei
joukkoliikenteellä juurikaan kuljeta metsiin.

Kaupungin metsiin pääsee vaivattomasti
omalla autolla (n = 571)

Kävelymatkan päässä kotoani on metsää
(n = 572)
Kaupungin metsistä löytyy helposti tietoa
(n = 571)
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Pääsen paikallisbussilla metsään (n = 568)

19 41

33

43

75
15 222

79

Täysin samaa mieltä
Jokseenkin samaa mieltä
En osaa sanoa
Jokseenkin eri mieltä
Täysin erimieltä

18 4

28

37

13

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %
Saatavilla oleva tieto ja kulkuyhteydet

Kaupungin metsiin pääsee vaivattomasti
omalla autolla (n = 170)

Kävelymatkan päässä kotoani on metsää
(n = 172)
Kaupungin metsistä löytyy helposti tietoa
(n = 171)
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METSIIN HALUTAAN VALMIITA
ULKOILUREITTEJÄ MUTTA MYÖS TILAA
VAPAASEEN SAMOILUUN
Suurin osa (avoin 43 % ja otanta 55 %) ulkoilee
metsissä mieluummin kaupungin ylläpitämillä reiteillä
kuin umpimetsässä. Silti noin joka kolmas vastaaja
(avoin 39 % ja otanta 27 %) ulkoilee mieluummin
umpimetsässä kuin valmiilla reiteillä. Metsiin kaivataan
siis monipuolisia ulkoilumahdollisuuksia.

Tunnen oloni turvalliseksi kaupungin
metsissä (n = 572)
Kokemattomankin luonnossa liikkujan
on helppo mennä Jyväskylän metsiin
(n = 573)
Kuljen mieluummin umpimetsässä
kuin kaupungin ylläpitämillä
ulkoilureiteillä (n = 572)
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Jyväskylän metsissä on monipuoliset
ulkoilureitit (n = 573)
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Jyväskyläläiset kokevat, että kaupungin metsät ovat
turvallisia, niissä on monipuoliset ulkoilureitit ja ne ovat
helposti lähestyttäviä kokemattomillekin luonnossa
liikkujille. Näistä lähtökohdista on hyvä jatkaa
kaupungin metsissä liikkumisen palvelujen kehittämistä.
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Metsässä liikkuminen

Tunnen oloni turvalliseksi kaupungin
metsissä (n = 168)
Kokemattomankin luonnossa liikkujan
on helppo mennä Jyväskylän metsiin
(n = 171)
Kuljen mieluummin umpimetsässä
kuin kaupungin ylläpitämillä
ulkoilureiteillä (n = 170)
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Jyväskylän metsissä on monipuoliset
ulkoilureitit (n = 172)
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KAUPUNGIN RUUHKATTOMIIN METSIIN
ON HELPPO MENNÄ – YKSINKIN
77 % avoimen kyselyn ja 81 % otantakyselyn
vastaajista kokee, etteivät he tarvitse seuraa
mennäkseen kaupungin metsiin. Myöskin huolimatta
kasvaneesta kiinnostuksesta luontoa ja retkeilyä
kohtaan enemmistön mielestä (avoin 66 % ja otanta
79 %) kaupungin metsät eivät ole ruuhkaisia. Mikä
tärkeintä, noin puolet vastaajista (avoin 64 % ja
otanta 63 %) on sitä mieltä, että myös lasten ja
nuorten on helppo ulkoilla omatoimisesti kaupungin
metsissä. Noin joka kolmas ei ole kuitenkaan
osannut ottaa kantaa lasten omatoimisiin
metsäilymahdollisuuksiin Jyväskylässä.
Liikuntarajoitteisten esteettömyyteen ei ole osattu
ottaa kantaa juurikaan: 61 % avoimen kyselyn ja 68
% otantakyselyn vastaajista on vastannut
toteamukseen En osaa sanoa. Esteettömyyttä olisi
parempi selvittää erillisellä, liikuntarajoitteisille
kohdennetulla, kyselyllä.

Tarvitsen seuraa mennäkseni kaupungin
metsiin (n = 571)

Jyväskylän metsät ovat ruuhkaisia (n = 570)

Lasten ja nuorten on helppo ulkoilla
omatoimisesti Jyväskylän metsissä (n = 569)
Liikuntarajoitteisten esteettömyys on
huomioitu hyvin kaupungin ulkoilureiteillä
(n = 569)
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KAUPUNKILAISET AISTIVAT JA KOKEVAT
METSÄT MONIVIVAHTEISESTI
Vastausten perusteella jyväskyläläiset hyödyntävät
aistejaan kaupungin metsissä monipuolisesti: suurin
osa vastaajista tutkailee metsiä koskettamalla tai
keräämällä marjoja tai sieniä. Lisäksi metsien
äänimaisema koetaan miellyttävänä ja metsät nähdään
kauniina.
Metsien moniaistillisuuteen voidaan panostaa
lisäämällä tietoisuutta luonnonympäristöjen
hyvinvointivaikutuksista, esimerkiksi opastettujen
retkien ja aktiviteettien avulla.

Tutkailen metsää myös koskettamalla
puita, kasveja tai kiviä (n = 573)
Marjastan, sienestän tai hyödynnän
kaupungin metsien antimia muilla tavoin
(n = 565)
Jyväskylän metsissä on miellyttävä
äänimaisema (n = 570)
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Tutkailen metsää myös koskettamalla
puita, kasveja tai kiviä (n = 171)
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METSÄOHJELMAN VISIOTA VUODELLE 2030 MITATTIIN ENSIMMÄISTÄ KERTAA
Vuonna 2018 valmistuneessa metsäohjelmassa asetettiin visio vuoden 2030 Jyväskylästä edelläkävijänä metsien taloudellisten,
ekologisten ja sosiaalisten tavoitteiden yhteensovittamisessa. Vision vuoden 2019 tilannetta arvioitiin kyselyn viimeisessä
osiossa viidellä väittämällä. Väittämät ovat tavoitteita, joista vuoden 2030 visio koostuu.
Vastauksissa näkyy, että metsien vetovoimaisuuden sekä metsienhoidon kannalta vision saavuttamiseen on hyvät lähtökohdat.
Toisaalta vuorovaikutukseen sekä yhteisten metsien hoitoon osallistumisen mahdollisuuksiin on panostettava enemmän. Työtä
jatketaan yhä parantamalla kaupungin vuorovaikutusta mm. havainnollistavilla materiaaleilla sekä nettisivuilla. Tarjolla olevan
tiedon runsaudella, monipuolisuudella ja helpolla saatavuudella arvioidaan olevan ennaltaehkäisevä vaikutus konfliktitilanteiden
ja vastakkaisasettelujen syntymiseen. Asukasyhteistyötä kehitetään siten, että lähimetsien hoitotöiden yhteydessä asukkailla on
entistä monipuolisemmat mahdollisuudet tulla kuulluksi ja vaikuttaa metsien käsittelyyn.

Kuinka hyvin toteamukset kuvaavat kaupungin metsien nykytilannetta?
4,7
4,8

Metsät ovat Jyväskylän asumisen
vetovoimatekijä.

4,1

Olen tyytyväinen siihen, miten kaupungin metsiä
hoidetaan.
Kaupunki huolehtii metsäluonnon
monimuotoisuuden säilyttämisestä
esimerkillisesti.
Metsiin kohdistuvaa keskustelua käydään
Jyväskylässä avoimesti, hyvässä hengessä ja eri
näkökulmista.
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Avoin (n = 539)
Otanta (n = 163)
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Mahdollisuudet vaikuttaa kaupungin metsissä
tehtäviin toimenpiteisiin ovat hyvät.
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AVOIMET KOMMENTIT METSISTÄ JA KYSELYSTÄ
Kyselyihin jätettiin yhteensä 374 avointa kommenttia. Kommenteissa toivottiin
̶
̶
̶
̶
̶
̶
̶

vähemmän metsien hakkuita, erityisesti avohakkuita
varovaisempia hakkuita, jotta metsäpolut ja luontoarvot säästyisivät
lisää metsiä ja väljempää rakentamista
lisää asukkaiden kuulemista, tietoa ja tiedottamista metsistä
kattavampaa metsien suojelua ja luonnontilaisuuden vaalimista
ulkoilureittien ja taukopaikkojen kunnossapidon ja opastuksen
parantamista
talveksi hiihtolatujen lisäksi metsiin myös kävelyreittejä

Vähemmän metsäkoneen tekemiä uria ja kaikkien puiden
kaatoa, enemmän harvennushakkuita ja lempeämpiä
hakkuumenetelmiä.

Olisi kiva olla
talvellakin
metsäkävelyreitti.

Toivoisin, että hakkuita tehdessä kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että vaikka
metsä poistettaisiin, niin olemassa olevat polut säilytettäisiin. Metsäkoneenkuljettaja
pystyy aivan hyvin säilyttämään polut ajamalla niiden vierestä, eikä päältä
koneellaan, ja nostamalla kaadetut puut ja risut muualle kuin polun päälle.
Jyväskylässä on useita hienoja retkipaikkoja,
mutta niiden kunnossapito on unohtunut.
kuitenkin monissa tutkimuksissa osoitetaan,
että luontokokemukset ovat ihmisille tärkeä
voimavara. Reitit kuntoon ja huolehditaan,
että kaikilla on mahdollisuus päästä niitä
kokemaan.

Uudet kaupunginosat ja
kaavoituksen tiivistyminen ovat
katkaisseet mm. hyviä
maastopyöräreittejä. Näitä olisi
tärkeä säilyttää, koska ne
tekevät kaupungissa asumisesta
mielekkäämpää.

Kiitos kyselystä! Hienoa
että tällaiseen tuli
mahdollisuus. Jyväskylä
tarvitsee metsiä. Älkää
parturoiko niitä yhtään
enää.
Kiitos, että tällainen kysely
tehtiin! Jos saaduilla
vastauksilla on jotain
konkreettisia vaikutuksia
toimenpiteisiin, niistä olisi
mukava saada tiedotusta.
Toivoisin helposti saatavilla
olevaa (esim. netissä) tietoa
metsien saavutettavuudesta
ilman omaa autoa. Autottomuus
vaikeuttaa luonnosta nauttimista
ja rajoittaa metsien
käyttömahdollisuuksia.

Monimuotoisuuden säilyttäminen on
kaikkein tärkeintä. Kaupungin metsillä ei
toivottavasti ole korkeaa
tuottotavoitetta. Lähimetsät ovat
oleellisia ja tärkeitä kaupunkilaisille.
Talvella valaistuilla ulkoilureiteillä
hiihtolatujen lisäksi tarvitaan tilaa myös
kävelijöille. Paremmat ja selkeämmät
kartat, joista selviää mitkä kävelyreitit
ovat jalankulkijoiden käytössä myös
talvisin.
Säilytetään metsiä kaupunkilaisten
nautittavaksi, myös lähellä (n. 3km
säteellä) keskustaa!
Ehkä parempaa tiedottamista, tämä
kysely on itseasiassa ensimmäinen
kosketus Jyväskylän metsien
"tiedotuspuoleen".

Hienoa, että kaupunkilaisten ääntä kuullaan tällaisen kyselyn muodossa.
Tämä on varmasti aihe, joka herättää asukkaissa paljon tunteita. Olisi
mahtavaa kaupungilta mikäli istutettaisiin lisää puita ja metsiä,
rakennettaisiin hieman väljemmin ja luotaisiin lisää retkeily- ja
ulkoilumahdollisuuksia luonnossa! Kaupunki voisi varmasti myös vaikuttaa
osaltaan metsäalueiden riittävään yhtenäisyyteen hankkimalla uusia
metsäalueita? Kiitos kyselystä ja tsemppiä tulevaan!

Yhteenveto

METSIEN LÄHEISYYDELLÄ ERITTÄIN MERKITTÄVÄ ROOLI
LUONNOSSA VIRKISTÄYTYMISELLE
Tässä koosteessa esitetyt tulokset ovat elokuussa 2019 toteutetuista metsäkyselyistä
Jyväskylän asukkaille. Kyselyn tuloksissa käy ilmi, että metsät ovat asukkaille tärkeitä
virkistäytymisen paikkoja. Erityisesti helposti saavutettavien ja monipuolisten lähimetsien rooli
on erittäin merkittävä asukkaiden metsien käytölle. Kun tuloksia tarkastellaan kokonaisuutena,
seuraavat havainnot korostuvat:
1. Metsäkyselyihin vastattiin ahkerasti. Metsät koetaan tärkeäksi aiheeksi ja asukkaat
arvostavat, että heitä kuullaan metsäasioissa. Kyselyillä tavoitettiin kattavasti
jyväskyläläisiä eri ikäryhmistä ja eri puolilta kaupunkia. Jyväskylässä pitkään tai
koko ikänsä asuneet olivat motivoituneimpia vastaajia.
2. Metsien läheisyydellä on erittäin suuri rooli metsien virkistyskäytölle
─

lähellä sijaitseva metsä on ensisijainen motiivi metsässä virkistäytymiselle, kun taas kotoa
kaukana sijaitseva metsä on merkittävin yhdistävä tekijä vaikeasti saavutettaville metsille

3. Jyväskylän metsissä ulkoillaan monipuolisesti ja säännöllisesti läpi vuoden
─
─

jalan kulkeminen on yleisin tapa liikkua metsiin ja metsissä
Jyväskylässä koetaan olevan hyvät ja monipuoliset ulkoilureitit

4. Metsistä haetaan palautumista ja hiljaisuutta sekä kokonaisvaltaista hyvinvointia,
jossa yhdistyy ulkoilu, luonto ja lumoutuminen. Erityisesti metsissä lumoudutaan
kauneuden, maisemien ja lapsuuden muistojen äärellä.
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TOIVEENA HIENOVARAISEMPAA METSIENKÄSITTELYÄ, ENEMMÄN
METSIÄ SEKÄ VÄLJEMPÄÄ RAKENTAMISTA
5. Metsienkäyttö painottuu Jyväskylässä keskustan lähialuille noin 5 kilometrin
säteellä. Eniten käytetään metsäalueita, joissa on valmiit ja monipuoliset
ulkoilureitit. Karttavastauksista ilmenee, että eniten käytetään Laajavuoren,
Haukanniemen, Sippulanniemen, Tourujoen, Harjun, Aittovuoren ja Kortemäen
metsiä.
6. Asukkaiden kuulemista, tietoa ja tiedottamista toivotaan enemmän sekä
virkistyskäytön että metsienhoidon suhteen. Lisäksi tarvitaan tietoa siitä, miten ja
mihin metsiin pääsee julkisilla kulkuneuvoilla.
7. Toivomukset varovaisemmista hakkuista, metsien määrän lisäämisestä sekä
väljemmästä rakentamisesta korostuvat kyselyn avoimissa kommenteissa.
8. Vaikka lähes kaikki vastaajat kokevat, että kävelyetäisyyden päässä heidän
kotoaan on metsää, kaupunkilaisia huolettaa kaupungin kasvun ja tiivistyvän
rakentamisen jättävän tulevaisuudessa yhä vähemmän tilaa lähimetsille.
Lähimetsien kysyntä tulee kasvamaan erityisesti Jyväskylän keskustassa, jonka
asukasmäärän kaksinkertaistamista kaupunki tavoittelee seuraavan 10 vuoden aikana.
Tulevaisuudessa riittävän lähimetsäverkoston turvaaminen ja metsissä virkistäytymisen
mahdollisuudet tulisi ottaa osaksi laadukkaan kaupunkiasumisen kriteerejä.
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LISÄTIETOA JYVÄSKYLÄN METSISTÄ
̶

kaupungin metsäohjelma 2030
Jyväskylän metsät kaupungin verkkosivuilla
Metsien hoitoluokitukset
Luonnon monimuotoisuus kaupungin metsien hoidossa

̶
̶
̶

ASUKASKYSELYT KAUPUNGIN METSISTÄ
̶

̶

Vuoden 2017 asukaskyselyn tulokset (pdf)
Vuoden 2019 kyselyt
• avoin kysely
• otantakysely

METSIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ
̶

Jyväskylän luontopolut
Metsäisiä retkeilykohteita sekä muita luontokohteita
ULOS Jyväskylä Facebook
• kaupungin ylläpitämä sivusto, jolla julkaistaan uutisia ulkoilu- ja virkistysalueista

̶
̶

MUITA TÄSSÄ KOOSTEESSA KÄYTETTYJÄ LÄHTEITÄ
̶

Tilastotietoa Jyväskylästä
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