
Vaikutusten arviointi 
 

1. Vaikutusten arvioinnin suorittaminen 
 

Jyväskylän metsäohjelmaprosessissa vaikutusten arviointi toteutettiin osana metsäohjelman laadintaa. 
Tämä nähtiin parhaimmaksi lähestymistavaksi, jotta vaikutusten arvioinnilla voitaisiin vaikuttaa 
metsäohjelman sisältökysymyksien muodostumiseen. Ekosysteemipalvelut otettiin metsäohjelman 
jäsentelyä raamittamaan jo toimintasuunnitelmaa laadittaessa ja ekosysteemipalvelu-lähtöistä jaottelua 
käytettiin myös asukaskyselyn rakenteen pohjana. Myös arvioinnissa nähtiin tärkeänä, että metsien eri 
arvot huomioitaisiin ja vaikutukset arvioitaisiin suhteessa eri ekosysteemipalveluihin. Menetelmällisesti 
erilaisten metsien tuottamien hyötyjen yhteismitallistaminen ja keskinäinen vertailu on kuitenkin vielä 
haastavaa.  

Arvioinnin pohjana toimivat ekosysteemipalvelut käytiin läpi yhteistyöryhmässä, jossa myös pohdittiin 
kunkin ekosysteemipalvelun eli arviointitekijän suhteen arvioinnin kriteerejä sekä kyseisen 
arviointitekijän merkittävyyttä aiheen kannalta. Tässä yhteydessä esitettiin kysymys, kuinka suuri 
vaikutus kaupungin metsillä on kunkin ekosysteemipalvelun tarjoajana. Metsäohjelmatyössä kaikki 
ekosysteemipalvelut eivät olleet yhtä keskeisiä vaikutusten arvioinnin kannalta. Tämä riippui 
pääasiassa siitä, oliko metsäohjelmassa esitetyillä periaatteilla ja toimenpiteillä mahdollisuuksia 
vaikuttaa kyseiseen ekosysteemipalveluun. Ekosysteemipalvelujen merkittävyyden arviointia on avattu 
tarkemmin edellä kohdassa 2. ’Ekosysteemipalveluiden eli arviointitekijöiden merkittävyys’.  

Vaikutusten arvioinnissa nähtiin tarpeellisena kiteyttää tärkeimmät metsäohjelmassa esitetyt 
toimenpiteet ja periaatelinjaukset. Linjausten pohjalta tehtiin ristiintaulukointi, jossa näitä tärkeimpiä 
toimia arvioitiin kunkin ekosysteemipalvelun näkökulmasta. Arviointitaulukko toimi konkreettisena 
työkaluna arvioinnista käytävälle keskustelulle sekä tehtyjen linjausten tarkastelulle sekä mahdollisti 
merkittävien vaikutusten riittävän erittelyn, jonka pohjalta pystyttiin muodostamaan perusteltu mielipide 
(Leskinen 2013).  Arviointitilanteessa taulukkoon merkittiin plus (+) tai miinus (-) tai nolla (0) sen 
mukaan katsottiinko kyseisen toimen olevan (positiivisesti tai negatiivisesti) vaikuttava 
ekosysteemipalvelun näkökulmasta. Oheisessa kuvassa esimerkki yhteistyöryhmän kokouksessa 
31.1.2018 tehdystä ristiintaulukoinnista. 



 
Yhteistyöryhmän tapaamisessa 31.1.2018 työstettyä vaikutusten arvioinnin ristiintaulukointia. 

 

Metsäohjelman vaikuttavat toimenpiteet ja periaatelinjaukset kiteytettiin vaikutusten arviointia varten 
seuraaviksi kohdiksi: 

• Talousmetsien muuttuminen virkistys- ja ulkoilumetsiksi (xxx ha) 
• Päävirkistysalueille laadittavat hoitosuunnitelmat 
• Suojeluasteen nostaminen 17 prosenttiin 
• Metsien alennettu hakkuuintensiteetti (metsien kehityssuunta kokonaisuudessa) 
• Lähimetsille esitetyt toimenpiteet 
• Virkistys- ja ulkoilumetsille esitetyt toimenpiteet, mm. virkistyksen ydinalueiden erityiset 

käsittelytavoitteet 
• Arvometsien jaottelu eri teemoihin (luonto, maisema, kulttuuriympäristö) 
• Muut toimenpiteet (mm. luontokoulukartoituksen toteuttaminen) 

 

Vaikutusten arviointi on työstetty metsäohjelman laadinnan aikana yhteistyöryhmän kokouksissa sekä 
erityisessä pienryhmässä. Arviointia palvelemaan teetettiin Tapiolla myös erityinen laskelma puuston 
kehityskuvasta kokonaisuudessaan. Laskelmien tulokset ja niiden arviointi on esitelty tarkemmin 
kohdassa x.  

 

2. Ekosysteemipalveluiden eli arviointitekijöiden merkittävyys  
 

Arviointiprosessin kuluessa käytiin läpi metsäohjelmassa linjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden 
vaikutuksia kuhunkin arviointitekijään eli ekosysteemipalveluihin. Oheisessa kuvassa olevat eri värit 
kuvastavat arvioitua merkittävyyttä. Arviointitekijöiden merkittävyys on arvioitu yhteistyöryhmän 
yhteisenä työskentelynä, ja asiaa on käsitelty useassa ryhmän tapaamisessa sekä etäkommenteissa.  



Arviointitekijöiden (ekosysteemipalvelujen) merkittävyyden arviointi Jyväskylän kaupungin metsissä. 
Oranssi = hyvin merkittävä, keltainen=kohtalaisen merkittävä, ei väriä=vähän merkittävä. 

 

Arviointitekijän merkittävyys on vaikuttanut arvioinnissa siinä vaiheessa, kun pohditaan arvioidun 
(positiivisen tai negatiivisen) vaikutuksen merkittävyyttä. Mikäli arviointitekijä on kaupungin metsien 
kyseessä ollessa arvioitu hyvin merkittäväksi, on se vaikuttanut siihen, että arvioidun vaikutuksen 
merkittävyys on myös noussut. Esimerkiksi, jos esitetyllä toimenpiteellä on arvioitu olevan vaikutusta 
merkittävyydeltään vähäiseksi arvioituun tekijään (ekosysteemipalveluun) – kuten esimerkiksi riistaan – 
ei kyseinen vaikutustakaan ole saanut suurta painoarvoa arvioinnin lopputuloksissa. 

 

3. Vaikutusten arvioinnin kriteerit 
 

Vaikutusten arvioinnin avuksi laadittiin kustakin arviointitekijästä kriteeristöä, jonka perusteella itse 
arviointia tehtiin. Kriteerit muotoiltiin kysymys -muotoisiksi, jolloin itse arviointi voitiin tehdä vastaamalla 
näihin kysymyksiin. Kriteerikysymysten muotoilussa näkökulmana olivat sellaiset kysymykset, joihin 
metsäohjelmalla voitiin mahdollisesti katsoa olevan vaikutusta ja jotka voitiin nähdä tavoiteltavina. 

Oheisessa taulukossa on nostettu esimerkinomaisesti esille kriteerejä kolmesta arviointitekijästä 
(ekosysteemipalvelusta). 



 

 

 

4. Vaikutusten arvioinnin tulokset  
 

Vaikutusten arvioinnin keskeisenä kysymyksenä on ollut se, miten tehtyjen linjausten positiiviset 
terveys- ja hyvinvointivaikutukset sekä mahdolliset aineettomat hyödyt, kuten luonnon monimuotoisuus 
voitaisiin saada näkyviin taloudellisten vaikutusten rinnalle. Metsäohjelmassa linjatuilla toimenpiteillä on 
pyritty varmistamaan metsien hoidon ja käytön ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen kestävyys sekä 
eri ekosysteemipalveluiden huomioon ottaminen. Siinä missä taloudellista kestävyyttä voidaan arvioida 
metsien kehityksen seurannalla sekä tarkastelemalla valittujen hoitotoimenpiteiden vaikutuksia pitkällä 
tähtäimellä esimerkiksi laskentojen avulla, ei ekologisen ja sosiaalisen kestävyyden arviointiin tässä 
työssä löydetty yhtenäistä tarkastelumallia.  

Kysymys ekosysteemipalvelulähtöisestä vaikutusten arvioinnista koskee sekä valtakunnallisesti että 
kansainvälisesti käytyä keskustelua metsien vaikutuksista ja niiden arvottamiseen etsitään jatkuvasti 
yhteisesti jaettua mittaristoa. Eri ekosysteemipalveluiden ja ihmisten terveyden välisiä yhteyksiä on 
kuitenkin tutkittu paljon ja viheralueilla, kuten metsillä on todettu olevan merkittäviä terveys- ja 
hyvinvointivaikutuksia. Kaupunkilaisten mahdollisuuksilla päästä viheralueille on tutkittu olevan muun 
muassa vaikutusta mielenterveyteen ja stressin hallintaan. (ks. Tyrväinen ym. 2007; Jäppinen ym. 
2013.) 

Virkistyskäyttöä edistävän metsänhoidon rahamääräistä arvoa on pyritty selvittämään ja aiheen tiimoilta 
on jo joitain tutkimustuloksia, mutta Jyväskylän metsäohjelman vaikutusten arvioinnissa ei kuitenkaan 
pystytty todentamaan ohjelman linjausten myötä lisääntyvien virkistysmahdollisuuksien rahallista arvoa 
(ks. Kosenius ym. 2013). Lähtökohtana vaikutusten arvioinnille kuitenkin on, että metsillä on aineellisten 
hyötyjen lisäksi myös aineettomia hyötyjä sekä mahdollisia taloudellisia säästövaikutuksia. 



Vaikutusten arviointi on toteutettu pohtimalla sitä, missä määrin linjatuilla periaatteilla ja toimenpiteillä 
voidaan nähdä vaikutuksia eri ekosysteemipalveluihin. Esimerkkinä hulevesien hallinta. 
Kasvillisuuspeitteiset alueet ja puut ovat merkittäviä hulevesien haihduttamisen, viivyttämisen ja 
imeytymisen kannalta. Kuitenkaan metsäohjelmassa linjatut periaatteet eivät merkittävissä määrin 
vaikuta hulevesien hallinnan vaikuttavuuteen. Tätä voi pohtia suhteessa vaikkapa maankäytön 
muuttumiseen, jossa metsäiset alueet muuttuvat rakennetuiksi. Metsien hoito ja käyttö vaikuttavat 
hulevesien hallinnan osalta paljon vähemmän kuin maankäytön muutokset vaikuttavat. 

Seuraavaan on koostettu tehdyn vaikutusten arvioinnin keskeisimmät huomiot. Pääpaino on 
merkittäviin arviointitekijöihin kohdistuvilla vaikutuksilla.  

 

4.1 Vaikutukset tuki- ja säätelypalveluihin 

Vaikutukset tuki- ja säätelypalveluihin ovat erittäin olennaisia arvioinnin kannalta, sillä ilman niitä 
ekosysteemi ei kykene toimimaan. Metsät ja metsämaat vaikuttavat myös globaaliin ilmastoon 
toimiessaan hiilinieluina ja –varastoina hilliten ilmastonmuutosta. Monimuotoinen luonto ylläpitää näitä 
ekosysteemipalveluita sekä luonnon sopeutumiskykyä muuttuvissa olosuhteissa.  

Talousmetsiä siirtyy metsäohjelman periaatelinjausten mukaisesti vajaa 1000 hehtaaria virkistys- ja 
ulkoilumetsiin. Lisäksi virkistys- ja ulkoilumetsien osalta on linjattu, että hoitotavaksi valitaan 
ensisijaisesti jatkuva kasvatus. Näillä kahdella periaatelinjauksella merkittävä vaikutus siihen, että 
merkittävää osaa kaupungin omistamista metsistä hoidetaan jatkossa nykyisestä poikkeavalla tavalla. 
Nämä muutokset vaikuttavat mm. siihen, että metsien hiilenpidätyskyky kasvaa sekä metsien 
monimuotoisuus lisääntyvät.  

Koska erityisesti suojelupinta-alan lisääntyminen sekä virkistys- ja ulkoilualueiden hoitointensiteetin 
pieneneminen johtavat vanhan puusto määrän lisääntymiseen, aiheuttaa tämä lisääntyneen riskin 
tuholaisten ja tautien osalta.  Toisaalta jatkuvasti peitteisten sekapuustoisten metsien on todettu 
sietävän metsätuholaisia ja tauteja paremmin kuin yksilajisten metsien.  

Pölytyksen osalta positiivinen vaikutus on arvioitu olevan erityisesti suojelumetsien määrän 
lisääntymisellä. 

Haitta-aineiden puhdistamisen, maaperän muodostumisen, veden ja sen kierron säätelyn, pienilmaston 
säätelyn tai suojametsänä toimimisen kannalta metsäohjelmassa esitetyillä toimenpiteillä ei ole 
merkittäviä vaikutuksia, vaikka sinällään monien näiden arviointitekijöiden suhteen metsät ovatkin 
avainasemassa. Muutoksia ja vaikutuksia näiden tekijöiden suhteen tapahtuu lähinnä tilanteissa, joissa 
maankäytössä tapahtuu muutoksia, ei niinkään sen seurauksena, mitä muutoksia metsäohjelma tuo 
tullessaan. 

 

4.2 Vaikutukset tuotantopalveluihin 

Arvioitaessa vaikutuksia tuotantopalveluihin tarkastellaan niitä ekosysteemipalveluita, joita ihminen voi 
suoraan hyödyntää, kuten marjastus tai puuraaka-aineen tuotot. Metsäohjelmassa linjatut 
suojelumetsien ja ulkoilu- sekä virkistysmetsien määrän lisääntyminen sekä vastaavasti 
talousmetsäpinta-alan pieneminen vähentävät metsistä saatavan raaka-ainehyötyä. Muiden 
tuotantopalveluiden osalta esitetyllä toimenpiteillä ei ole arvioitu olevan merkittäviä vaikutuksia.  



Suojelumetsien määrän tai jatkuvan kasvatuksen menetelmien lisääntymisen ei voida yksiselitteisesti 
todeta vaikuttavan sienten ja marjojen satoihin, sillä vaikutukset ovat hyvin lajikohtaisia. Esimerkiksi 
mustikan satojen on todettu lisääntyvän ja puolukan satojen vähenevän jatkuvan kasvatuksen metsissä 
verrattuna jaksottaiseen kasvatukseen. Myös ruokasienissä on sekä metsäluonnon häiriöistä hyötyviä 
että vanhojen, muuttumattomien metsien olosuhteita suosivia lajeja. Metsien voidaan kuitenkin todeta 
säilyvän entistä paremmin virkistävään sienestykseen ja marjastukseen sopivina suojellun pinta-alan 
suojelumetsien määrän ja jatkuvan kasvatuksen menetelmien lisääntyessä. 

 

4.3 Vaikutukset kulttuuripalveluihin 

Kulttuuripalveluilla viitataan usein metsien tarjoamiin aineettomiin palveluihin. Yksi tärkeimpiä 
Jyväskylän kaupungin metsien tarjoamia palveluita on virkistys, jota on painotettu myös ohjelman 
linjauksissa. Virkistyksen, kokemusten ja viihtyisyyden kannalta erityisen merkittäviä positiivisia 
vaikutuksia on arvioitu olevan virkistys- ja ulkoilumetsien määrän lisääntymisellä, hoitosuunnitelmien 
laatimisella päävirkistysalueille sekä suojelumetsien määrän lisääntymisellä.  
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