Jyväskylän kaupungin
metsäkysely
(kaupungin metsäohjelman laadinnan tietopohjavaiheeseen liittyvän asukaskyselyn tulokset)

Kooste 4.12.2017
Jyväskylän kaupunki / Mervi Vallinkoski & Sarita Humppi

Vastaajat
Yleinen kysely

Otantakysely
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Vastaajia 919.
Vastaajajoukosta korostuu naiset (yli 63 %
vastaajista).
Vastaajajoukossa korostuu huomattavasti 25–
44-vuotiaat (48 %) ja jossain määrin 45–65vuotiaat. Alimman ja jossain määrin ylimmän
ikäluokan osallistuminen on suhteellisesti
vähäistä silloinkin, kun vertailusta otetaan
pois alle 18-vuotiaat sekä yli 80-vuotiaat.
Omakodissa asuvat on selkeästi korostuneet
kyselyssä (45 % vastaajista 34 %:n sijaan),
kun taas kerrostalossa asuvien määrä
todellista tilannetta vähäisempi (35 %
vastaajista 48 %:n sijaan).
Kyselyyn vastaajat ovat hyvin ahkerasti
kaupungin metsissä liikkuvia – lähes 3 / 4
vähintään muutaman kerran viikossa.

•

•

•

Vastaajia 115.
Vastaajajoukossa korostuu hieman miehet
(yli 56 % vastaajista).
Vastaajajoukossa korostuu huomattavasti 45–
65-vuotiaat (45 %) ja jossain määrin 25–44vuotiaat. Alimman ikäluokan osallistuminen
on suhteellisesti vähäistä silloinkin, kun
vertailusta otetaan pois alle 18-vuotiaat sekä
yli 80-vuotiaat.
Otannassa erilaiset asumismuotojen jakauma
vastaa melko hyvin Jyväskylän tilannetta,
joskin vastaajajoukko on lievästi painottunut
omakodissa tai paritalossa asuviin.
Kyselyyn vastaajat ovat melko ahkerasti
kaupungin metsissä liikkuvia – vähän yli
puolet käy vähintään muutaman kerran
viikossa.
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Mitä mieltä olet ollut viime vuosina metsien
hoidosta lähialueillasi?
Yleinen kysely
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Molemmissa kyselyissä yli puolet ovat olleet pääosin tyytyväisiä metsien hoitoon.

Metsän hoidon tuottavuus
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Metsän ekosysteemipalvelut
yleinen kysely
Ominaisuudet ja hyödyt
Virkistysmahdollisuudet (esim. ulkoilu ja luonnossa liikkuminen)
Luontoelämykset ja -kokemukset
Metsien terveyttä edistävät vaikutukset (esim. stressitason lasku,
allergioiden väheneminen)
Maisema-arvot
Monimuotoisen lajiston ja elinympäristöjen suojelu
Suojavaikutus melulta, pölyltä, näköhaitoilta
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Metsän ekosysteemipalvelut
havaintoja
• Molemmissa kyselyissä eri ominaisuuksia arvostettiin pääosin tärkeiksi
puuraaka-aineen tuotantoa lukuun ottamatta.
• Virkistysmahdollisuudet, luontoelämykset ja maisema-arvot nousivat
molemmissa kyselyissä arvostuksen kärkipäähän.
• Metsän ekosysteemipalveluita piti hyvin tärkeänä suurempi osa yleiseen
kyselyyn kuin otantaan vastanneista.
• Kuitenkin myös otantaan vastanneista yli puolet pitivät kaikkia muita
ekosysteemipalveluita kuin marjastusta, sienestystä ja metsästystä sekä
vaikutusta pienilmastoon hyvin tärkeinä.
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Luonnon monimuotoisuuden ohella metsien suojavaikutusta pidettiin tärkeänä asiana, josta erityisesti tulee
huolehtia lähimetsien hoidossa. Toisaalta kuitenkin on huomioitava että kaikkien vaihtoehtojen ”kannatus”
tärkeimpänä huolehdittavana tekijöinä oli suhteellisen tasaista. Vastausten hajonta olisi siis suurta, eli vastaajat
arvostavat laajasti eri tekijöitä.
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Virkistys- ja ulkoilumetsien hoidossa luonnontilaisuus ja monimuotoisuus nousivat selvästi kärkeen tärkeimpänä
huolehdittavana tekijänä. Rahallista tuottoa näiden metsien kohdalla ei erityisesti arvostettu – yleisessä kyselyssä 7
prosenttia vastanneista arvotti rahallisen tuoton kahden tärkeimmän huolehdittavan tekijän joukkoon.

Talousmetsien hoito
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Talousmetsien hoidossa luonnon monimuotoisuus nousi vastauksissa tärkeään rooliin. Kuitenkin otannassa 4/5 ja
yleisessä kyselyssä 2/3 vastaajasta sijoitti metsien elinvoimaisuuden ja hyvän kasvukunnon kahden tärkeimmän
huolehdittavan asian joukkoon.

Karttavastaukset
•

•
•
•
•

Kyselyn yhtenä osana vastaaja sai merkitä
ilmakuvaan tärkeinä pitämiään metsiä sekä
havaitsemiaan ongelmia (vaihtoehdot ohessa)
Kuhunkin karttamerkintään saattoi lisätä
tarkentavaa tietoa, millaisesta kohteesta on
kysymys
Yksittäinen vastaaja saattoi merkitä ilmakuvaan
niin monta merkintää kuin halusi – jotkut vastaajat
merkkasivat kymmeniä kohteita
Yleisen kyselyn 900 vastaajasta reilut 600 merkitsi
vastauksia ilmakuville – kaiken kaikkiaan nämä 600
vastaajaa merkitsivät lähes 4500 kohdetta
Otantaan vastanneiden merkintöjä oli noin 550
kappaletta

Karttamerkintöjen jakautuminen
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Erilaisista metsistä merkittiin selvästi eniten vastaajien käyttämiä metsiä. Vähiten merkintöjä tuli metsistä, joissa
koettiin olevan ongelmia. Kyselyssä karttamerkintöjen järjestys oli sattumanvarainen, joten tämä ei vaikuttanut
eri merkintöjen määrään.
Seuraavissa dioissa on esitetty joitakin otteita karttavastauksista Jyväskylän keskustaajaman alueelta.
Erilaisia yhdistelmiä, miten suodattaa vastauksia on lukuisia.
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Käyttämäni metsä
lämpökartta / yleinen kysely
•
•

Käyttämäni metsä –merkintöjä oli yhteensä 1605 merkintää / kaikista 4456 merkinnästä
Käyttötarkoitukseksi saattoi valita valikosta yksi, kaksi, kolme tai kaikki vaihtoehdot

•

Käyttötarkoituksen mukaan merkinnät jakautuivat seuraavasti:
– Käytän kuntoiluun 971 merkintää
– Lemmikin ulkoiluttamiseen 470 merkintää
– Rentoutumiseen ja stressistä palautumiseen 1000 merkintää
– Lasten kanssa ulkoiluun 394 merkintää
– Metsästykseen 11 merkintää
– Marjastukseen ja sienestykseen 577 merkintää
– Luonnon tarkkailuun 816 merkintää
– Muihin harrastuksiin 148
– Johonkin muuhun 68

Käyttämäni metsä
lämpökartta
•

Yleinen kysely

•

Otanta kysely

(otannassa korostettu hieman enemmän
lämpökartan intensiteetti-ominaisuutta)

Käyttämäni metsä
lämpökartta
vain niiden vastaajien vastaukset, jotka käyvät päivittäin/ lähes päivittäin ulkoilemassa
•

Yleinen kysely

•

Otanta kysely

(otannassa korostettu hieman enemmän lämpökartan
intensiteettiä)

Käyttämäni metsä
lämpökartta / yleinen kysely
•

Käytän tätä kyseistä metsää kuntoiluun (971 vastausta / 1605 vastauksesta)

Käyttämäni metsä
lämpökartta / yleinen kysely
•

Käytän tätä kyseistä metsää rentoutumiseen ja stressistä palautumiseen (1000 vastausta /
1605 vastauksesta)

Käyttämäni metsä
lämpökartta / yleinen kysely
•

Käytän tätä kyseistä metsää luonnon tarkkailuun (816 vastausta / 1605 vastauksesta)

Luontoarvoja sisältävä metsä
lämpökartta
•

Yleinen kysely

•

Otanta kysely

(otannassa korostettu hieman enemmän lämpökartan
intensiteettiä)

Luontoarvoja sisältävä metsä
lämpökartta / yleinen kysely
suodatettu monivalintakysymyksien perusteella vastaajat,
- joille monimuotoisen lajiston ja elinympäristöjen suojelu hyvin tärkeä metsästä saatava hyöty

•

Monimuotoisen lajiston ja elinympäristöjen suojelu hyvin tärkeä hyöty (pisteitä 534 /
4456)

Luontoarvoja sisältävä metsä
lämpökartta / yleinen kysely
•
•

Luontoarvoja sisältävä metsä –merkintöjä oli yhteensä 599 / kaikista 4456 merkinnästä
Kysymykseen ” Mitkä tekijät tekevät metsästä luonnonsuojelun kannalta tärkeän?” saattoi
valita valikosta yksi, kaksi, kolme tai kaikki vastaukset

•

Vastauksien mukaan merkinnät jakautuivat seuraavasti:
– Harvinainen tai suojeltu kasvilaji 63 merkintää
– harvinainen tai suojeltu eliölaji 137 merkintää
– Monipuolinen kasvilajisto 284 merkintää
– Monipuolinen eliölajisto 246 merkintää
– harvinainen elinympäristö tai luontotyyppi 215 merkintää
– alueita yhdistävä viheryhteys lajien kulkemiseen 200 merkintää
– Muu 66 merkintää

Luontoarvoja sisältävä metsä
yleinen kysely
•

Mitkä tekijät tekevät tästä metsästä luonnonsuojelun kannalta tärkeän: monipuolinen
kasvilajisto (284 vastausta / 599 vastauksesta)

Luontoarvoja sisältävä metsä
yleinen kysely
•

Mitkä tekijät tekevät tästä metsästä luonnonsuojelun kannalta tärkeän: harvinainen
elinympäristö tai luontotyyppi (215 vastausta / 599 vastauksesta)

Elämysten ja kokemusten metsä
lämpökartta
•

Yleinen kysely

•

Otanta kysely

(otannassa korostettu hieman enemmän lämpökartan
intensiteettiä)

Elämysten ja kokemusten metsä
lämpökartta / yleinen kysely
•

Yhteensä 712 merkintää (4456 merkinnästä)

Elämysten ja kokemusten metsä
avoimet vastaukset / yleinen kysely
•

Merkitsemäänsä metsää oli mahdollista kommentoida, joitakin poimintoja:

”Upeat mahdollisuudet
”Ihana puro!!”
vahvistavan valokuvauksen
”Luonnonjää, vesilintuja,
(Köhniö)
taustaksi, erityisen kauniit
jännittäviä (ja hiihtoa
”Kuokkalan
korkeuserot ja avara
”Uskomaton
paikka,
haittaavia) pikku tulvia.”
lammaslaitumet
maisema.” (Vaajakoski)
seminaarialueen
helmi!
Hienoa,
(Heinälampi)
ovat todella
että yliopiston opiskelijat ja
hienoja!”
”Laajavuori on yksi
työntekijät voivat toimia tämän
jyväskylä helmistä.”
”Mahtavat polut
”Ihana
metsän ympäsrillä…”
ja luonnonrauhaa
tunnelmallinen
”Ihana nuotiopaikka tulla lasten kanssa!
lähellä
luontopolku”
Ihmeellisiä kallioita jne. lasten mielestä sekä
kaupunkia!”
(Tourujoki)
”hieno ulkoilumaasto,
riittävän vanhoja puita.” (Elovainio)
(Aittovuori)
marjametsä,
”Tämä metsäalue rantoineen
rauhoittumispaikka,
”Todella tärkeä, lumoavan
Kolmisoppisen ympäristössä
monimuotoinen, paljon
kaunis metsä!”
on mainio paikka piipahtaa
”Ihana nuotiopaikka
käytetty koko Savonmäen
(Eerolanlahti)
metsässä ja nähdä vanhaa
Vuorilammen rannassa
metsäalue”
mätästä, …”
tavata ihmisiä ja kokkailla
nuotiolla ympäri vuoden”
”Harju on loistava koiran
”Aivan huikea paikka,
(Huhtasuo).
kanssa ulkoilualue. On myös
”Luola ja vanhaa
todellinen röllimetsä!
hyvin ainutlaatuinen
”Tärkeä virkistyskäytössä,
metsää.”
Kuusikko, jossa
metsäalue keskellä kaupunkia.
lenkkeilyssä, marjan- ja
(Kammarinmäki)
kumpuilevia
Helmi lajissaan. ..”
metsänpoiminnassa.”
sammalmättäitä. Älkää
(Sippulanniemi)
”Yrttisuon laidalla tärkeä rakentako tähän
”Upea, jylhä
rauhallinen metsäalue
metsä, jossa
jatkossakaan mitään,
”Pieni lähimetsä, ottaa syliinsä, koska on
isompien ja pienempien vaikka tähän on tontteja
Haukkalan lähde.”
isoja puita melko tiheään. Monenlaisia
viihtymiseen.”
kaavoitettuna….”
pikkualueita kalliosta, kuusikosta
(Mustalampi)
koivumetsään. Todella hieno henkireikä!”
(Kuokkalanpelto)

Tärkeä suojametsä
yleinen kysely
•
•

Tärkeä suojametsä –merkintöjä oli yhteensä 554 / kaikista 4456 merkinnästä
Kysymykseen ”Miltä metsä erityisesti suojaa?” saattoi valita valikosta yksi, kaksi, kolme tai
kaikki vastaukset

•

Vastauksien mukaan merkinnät jakautuivat seuraavasti:
– Liikenteen melulta 401 merkintää
– Pölyltä ja saasteilta 350 merkintää
– Näköhaitalta 320 merkintää
– Muulta melulta 135 merkintää
– Muulta 36 merkintää
•

Esim. lintujen suojelu, rakentamisen alta kaadettu hyvää metsää, suojaa Kankaan rakentamiselta,
luonnonvaraisten eläinten suojapaikka, suojaa tuulelta ja sateelta rannassa, junaradalta, tylsältä harmaalta
kaupunkimaisuudelta, suojaa kulttuurimaisemaa

Tärkeä suojametsä
lämpökartta (korostettu pisteiden ”tarkkuutta”)
•

Yleinen kysely

•

Otanta kysely

Kaunis metsämaisema
yleinen kysely
•
•

Kaunis metsämaisema–merkintöjä oli yhteensä 662 / kaikista 4456 merkinnästä
Kysymykseen ”Mikä näistä kuvastaa kyseistä maisemaa parhaiten?” saattoi valita valikosta
yksi, kaksi tai kaikki kolme vastausta

•

Vastauksien mukaan merkinnät jakautuivat seuraavasti:
– Metsä itse on kaunis paikka 259 merkintää
– Metsästä avautuu kaunis näkymä 199 merkintää
– Metsä on tärkeä ulkoapäin avautuvassa maisemassa 168 merkintää

Kaunis metsämaisema
yleinen kysely
•

”Mikä näistä kuvastaa kyseistä maisemaa parhaiten?” –kysymykseen ”Metsä itse on
kaunis paikka” –vastanneet, yhteensä 259 merkintää (662 merkinnästä)

Kaunis metsämaisema
yleinen kysely
•

”Mikä näistä kuvastaa kyseistä maisemaa parhaiten?” –kysymykseen ”Metsä on tärkeä
ulkoapäin avautuvassa maisemassa” –vastanneet, yhteensä 168 merkintää (662
merkinnästä)

Metsä, jossa on ongelmia
yleinen kysely
•
•

Metsä, jossa on ongelmia –merkintöjä oli yhteensä 324 / kaikista 4456 merkinnästä
Kysymykseen ”Mikä ongelma tähän metsään liittyy?” saattoi valita valikosta yksi, kaksi tai
kaikki vastaukset

•

Vastauksien mukaan merkinnät jakautuivat seuraavasti:
– Rauhattomuus, liikaa ihmisiä 25 merkintää
– Maaston kuluneisuus 52 merkintää
– Liikenteen tai muun aiheuttamat ympäristöhäiriöt (melu, pöly) 35 merkintää
– Huono saavutettavuus 8 merkintää
– Vähäinen polkuverkosto 25 merkintää
– Huono hoito 123 merkintää
– Lajisto köyhää 41 merkintää
– Eri käyttötapojen ristipaine 52 merkintää
– Muu ongelma 127 merkintää

Metsä, jossa on ongelmia
yleinen kysely
•

” Mikä ongelma tähän metsään liittyy?” –kysymykseen ” Huono hoito” –vastanneet,
yhteensä 123 merkintää (324 merkinnästä)

Metsä, jossa on ongelmia
yleinen kysely
•

” Mikä ongelma tähän metsään liittyy?” –kysymykseen ”Muu ongelma” –vastanneet,
yhteensä 127 merkintää (324 merkinnästä)

Metsä, jossa on ongelmia
yleinen kysely
•
•

” Mikä ongelma tähän metsään liittyy?” –kysymykseen ”Muu ongelma” –vastanneet,
yhteensä 127 merkintää (324 merkinnästä)
”Metsä toimii koululaisten
Esimerkiksi:
”Läheisen
oleskelupaikkana, joten
”Hakattu rumaksi polun
”Frisbee golf on
liiaksi kuluttanut
herkkää
hiekkaharjua.”
(Taulumäki)
”Risukasat
siivoamatta”
(Haapaniemi)

”Kangasvuoress
a on
harvennettu ja
hakattu metsää
liiaksi.”

”Metsää hakataan
parhaillaan.” (Savonmäki)
”Paljon
hakkuuaukeami
a” (Laajavuori)
”Pusikoitunut”
(Ylä-Myllyjärvi)

”Maavallit valuvat
sateen mukana”
(Kuokkalan
kehäväylä)

”Puliukot ja teinit
roskaa ja rikkoo
metsää.”
(Kuokkala)

”Vieraslajit leviävät
holtittomasti” (Kukkumäki)

lumenkaatopaikan
aiheuttama
vettyneisyys , josta
johtuen epäsiisti ja ei
luonnonmukainen”
(Aittovuori)

maasto on kulunut ja siellä
on kaadeltu puita yms.
Metsästä löytyy paljon
roskia.” (Pohjanlampi)

”rehevöityvä ranta, järven
huono kunto” (Suuruspää)

”Liiallista harvennusta,
kaatumariski” (Ainola)

vierestä” (Kortemäki)

”Avohakattu 90-luvulla –
taimikko” (Kangaslampi)
”Frisbeegolfrata” (Taulumäki)

”Hakattu liiaksi” (Keltinmäki)

”Tuulenkaatamat” (Kangaslampi)
”Puuta on hakattu liikaa suurelta
alueelta. Metsä on lähinnä harvaa
mäntypuupeltoa. Asuinalue häiritsee
metsän rauhaa. Ei asuinalueita
virkistysmetsiin!” (Aittovuori)
”Jättipalsami levinnyt
entisestään harvennuksen
jälkeen.” (Vehkalampi)

”Tämä oli hieno
marja/sienimetsä, mutta
se avohakattiin raiskioksi
muutama vuosi sitten.”
(Roninmäki)

”Srk maalla vaarallisen
lahoa puustoa Jokelanjoen
(Pappilajoen) siltojen
välissä”

”Tourujoen
luonnonsuojelualueella
roskataan paljon. ..”
”Roskaisuus” (Plantagenin takana)

”rakentamisen ja
luonnon ekosysteemin
ristiriita” (Kivelänranta)

”Polkupyöräliikenteen
solmukohta” (Vehkalampi)

”Paljon katkottua nuorta puustoa, parin vuoden
takaisen viemäritukoksen aiheuttama puunkaato ja
maanmuokkaus jätettiin maisemoimatta. ” (Ainola)

