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Tiivistelmä 
 
Jyväskylän kaupungille vuonna 2018 valmistuneessa metsäohjelmassa linjattiin, että kaupun-
gin päävirkistysalueille laaditaan hoitosuunnitelmat. Muuratsalon alueella on yksi yleiskaavan 
päävirkistysalueista. Päävirkistysalueet ovat yleiskaavoituksessa tunnistettuja merkittävimpiä 
virkistysalueita Jyväskylän alueella. Kaupungin maanomistus Muuratsalossa on hajanainen. 
Suunnittelualueeseen on sisällytetty Satasarvinen ja yleiskaavoituksen mukainen päävirkis-
tysalue laajennettuna niin, että suunnittelu kattaa laajemmat kaupungin omistamat metsäko-
konaisuudet tiiviin asutuksen ulkopuolella 
 
Hoitosuunnitelmassa suunnitellaan alueen metsien hoitoa seuraavalle 10 vuodelle. Valtaosin 
alueet, joille metsänhoidollisia toimenpiteitä on esitetty kuuluvat ulkoilu- ja virkistysmetsä hoi-
toluokkaan. Hoidon periaatteet ulkoilu- ja virkistysmetsille on määritelty metsäohjelmassa ja 
sen toimenpideohjelmassa. Pienialaisesti suunnittelualueella on myös lähimetsäkuvioita, 
jotka rajautuvat Muuratsalon asuinalueeseen. Muuratsalo on Jyväskylän kaupungin lähimet-
sien hoito-ohjelmassa seuraavana vuorossa. Hoitotyöt kaupungin lähimetsissä alkavat 2020 
syksyllä ja aikataulujen salliessa toimitaan myös laajemmalti päävirkistysalueen metsissä. 
Lähimetsä kuviot rajautuvat tontteihin ja niiden hoidossa kuullaan tonttien lähialueiden asuk-
kaiden toiveita.  
 
Hoitosuunnitelman tavoitteena on ottaa monipuolisesti huomioon alueen maisemalliset, vir-
kistykselliset, ekologiset ja metsänhoidolliset tarpeet metsäohjelman linjausten mukaisesti. 
Näitä tavoitteita yhteensovittamalla on suunnitelmassa tähdätty metsien tilaan, joka turvaa 
luonnon monimuotoisuuden, virkistyskäytön edellytykset ja elinvoimaiset metsät pitkällä täh-
täimellä. Esitetyt toimenpiteet ovat pääasiassa varttuneiden ja eri-ikäisrakenteisten metsien 
harvennus- ja poimintahakkuita. Metsän uudistamiseen tähtääviä toimenpiteitä on esitetty 
Pajukannan ja Muuramen rajalla Naukulan ja Kultalan tiloille 
 
Metsäohjelman linjausten mukaisesti luonnonsuojelun suunnittelua on tehty hoitosuunnitel-
man laadinnan yhteydessä. Suunnittelualueelle on lisätty metsäsuunnitelman suojelua. En-
nen suunnittelun aloitusta suojelussa yleiskaavan, luonnonsuojelulain tai kaupungin oman 
metsäsuunnitelman nojalla oli 11,2 hehtaaria. Lisäyksiä suojelualue hoitoluokkaan tehtiin 31 
hehtaaria, joten suojelupinta-ala nykyisellään on 42,2 hehtaaria, joka vastaa 46% suunnittelu-
alueesta. 
 
Hoitosuunnitelman kokosi metsäsuunnittelija Lassi Savolainen. Laadintaa tukevassa työryh-
mässä oli mukana vastaava metsäasiantuntija Reijo Puttonen, metsäasiantuntija Merja Kytö-
mäki, ympäristönsuojelusuunnittelija Katriinan Peltonen, liikuntapaikkavastaava Kari Häkki-
nen, maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski, vuorovaikutussuunnittelija Kaisa Ristimella ja 
maankäyttöinsinööri Marjo Halt.   

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_web.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_liite1_toimenpideohjelma_luonnos_25042018.pdf
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Suunnittelualueen rajaus 
 
Kokonaisuudessa suunnittelualueen metsämaan pinta-ala on 91,5 hehtaaria. Metsäkuvioita 
on yhteensä 112 kappaletta. Yksittäinen metsäkuvio edustaa puustoltaan ja tulevilta käsitte-
lyiltään yhtenäistä aluetta. Vaaleanpunaisella maalatut metsäkuviot kuvastavat suojelussa 
olleita alueita ennen suunnittelun aloitusta. Punaisella rajatut metsäkuviot kuuluvat suunnitte-
lualueeseen. 
 
 

 
Kartta 1. Suunnittelualueen rajaus 

 
Hajanainen suunnittelualue koostuu neljästä suuremmasta metsäkokonaisuudesta ja kol-
mesta pienestä metsäpalstasta. Haikan asuinalueen keskiössä Satasarvinen on suunnittelu-
alueen pohjoisin osa.  Muuratsalon asuinalueen eteläpuolella suunnittelualueeseen on sisäl-
lytetty asutuksen eteläpuoliset metsäkuviot. Pajukannan kaupungin omistamat alueet ja itä-
länsi suunnassa Muuratsaloa halkovat Naukulan ja Kultalan tilat ovat kokonaisuudessaan 
mukana suunnittelualueessa. 
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Alueen metsät ja kasvupaikat 
 
Suunnittelualueen metsiä ilmentää kivisyys, kallioisuus ja korkeusvaihtelut. Karuimpia ja kalli-
oisimpia kasvuympäristöjä kaupungin mailta löytyy Satasarvisen, Suovuoren ja Kontivuoren 
tuntumasta. Pääosin metsät ovat kuitenkin suhteellisen hyväkasvuisia viljavilla maapohjilla 
kasvavia metsäympäristöjä. Rantojen tuntumassa ja rinteiden notkelmissa on reheviä lehti-

puuvaltaisia lehtoja ja lehtomaisen 
kankaan kasvupaikkoja. 
 
Kuvio 1. Suunnittelualueen kasvu-
paikkatyypit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metsät ovat pääasiassa mäntyvaltaisia. Sekapuustoja ja kuusikoita on hajanaisesti viljavim-
milla alueilla vuorien laaksoissa ja rantojen läheisyydessä. Pajunkannan alueella rantaan ra-
jautuu myös laajahko vanhaan peltoon viljelty koivikko. Keskisuomalaisittain harvinaisia jalo-
puita löytyy Muuratsalon asuinalueen eteläpuolella luonnonsuojelulailla suojellusta lehmus-
tensuojelualueelta ja Mustalahteen laskevan puronvarsilehdon läheisyydestä, jossa kasvaa 
kaksi kaupungin suurinta metsälehmusta. Kehitysluokiltaan metsä ovat pääosin varttuneita ja 
uudistuskypsiä metsiä 

  
Kuvio 2.  Metsien kehitysluokat 

Koodi Selite 

A0 aukea 

S0 siemenpuumetsikkö 

T1 pieni taimikko 

T2 varttunut taimikko 

Y1 ylispuustoinen taimikko 

02 nuori kasvatusmetsikkö 

03 
varttunut kasvatusmet-
sikkö 

04 uudistuskypsä metsikkö 

05 suojuspuumetsikkö 

E1 
eri-ikäisrakenteinen 
metsikkö 
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Kuvio 3. Suunnittelualueen kokonaispuusto on 16393 m3, joista suojelualueiden ulkopuolella 

on 8776 m3 
 
Hoitoluokiltaan ulkoilu- ja virkistysmetsäksi luokiteltuja metsäkuvioita ennen suunnittelun aloi-
tusta oli 36,8 hehtaaria, lähimetsiä 3,1 hehtaaria, talousmetsiä 19,2 hehtaaria, arvometsiä 
21,6 hehtaaria ja suojelumetsiä 11,2 hehtaaria. Talousmetsäkuvioiden hoitoluokitus vaihdet-
tiin ulkoilu- ja virkistysmetsäksi ja Satasarvisen arvometsät muunnettiin suojelumetsiksi. 
Suunnittelutyön yhteydessä tehtiin suojelulisäyksiä yhteensä 31 hehtaarilla. 
 
  Pinta-ala, Keski-ikä, Puuston keskitilavuus, 

Hoitoluokat hehtaaria % vuotta m³/ha 

C1 Lähimetsä 1,5 2% 46 114 

C2 Ulkoilu- ja virkistysmetsä 44,2 48% 59 188 

C5 Arvometsä 3,5 4% 28 91 

S Suojelualue 42,3 46% 91 192 

Metsätalousmaa yhteensä: 91,5   73 182 

Taulukko 1. Uusi hoitoluokitus 
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Alueen arvot 
 
Maisema- ja kulttuuriarvot 
 
Muuratsalossa on neljä yli 190 metriä korkeaa vuorta ja tämän lisäksi muutamia matalampia 
huippuja. Maastot ovat monin paikoin jyrkkäpiirteisiä ja kallioisia. Vuorten syleilyssä on myös 
muutama lampi, joiden ympäristöt ovat varsin vaikuttavia. Tältä saarella on löydettävissä kau-
niita paikoin jopa poikkeuksellisia maisemia ja ympäristöjä. Yleiskaavan laadinnan pohjaksi 
tehdyssä maisema- ja viheralueselvityksessä Muuratsaloon on määritelty neljä maisemalli-
sesti merkittävää selännealuetta Kontinvuori, Satasarvinen, Paljaspää ja Suovuori. Kaupun-
gin omistamia maita on Suovuoren, Satasarvisen ja Kontinvuoren rinteillä. 
 
Valtakunnallisessa kallioalueinventoinnissa Kontinvuori on arvioitu biologisesti ja maisemalli-
sesti arvokkaaksi kallioalueeksi. Kaupungin maanomistusta on Kontinvuoren pohjoisella 
laella ja Muuratsalon asuinalueelle laskeutuvilla rinteillä. Kallioalueita kaupungin mailla hallit-
sevat hidaskasvuiset eri-ikäisrakenteiset männiköt. Paikoitellen näistä metsistä avautuu kau-
niita näkymiä Päijänteen ja Säynätsalon suuntaan.  
 
Haikan asuinalue saaren pohjoisosassa Satasarvisen kupeessa on maakunnallisesti arvo-
kasta rakennettua pientaloaluetta. Muuratsalon asuinalueen länsirannalla on Alvar Aallon 
koetalo, joka on suojeltu asemakaavassa. Taloa ympäröivien metsien hoitoa on myös ohjattu 
asemakaavan erityismerkinnöin ja niiden mahdollinen hoito suunnitellaan erillisenä työnä. 
 
Ulkoilu- ja virkistys 
 
Päävirkistysalueella ei ole hoidettuja virkistysreittejä. Metsissä sekä kaupungin, että yksityis-
ten mailla kulkee paikoittain polustoa. Rohkeimmille ulkoilijoille vuorten laet tarjoavat hikisiä 
nousuja ja kauniita järvinäkymiä. Muuratsalon asuinalueen eteläpuolella Paljaspään maas-
toissa kulkee paikallisen ympäristöyhdistyksen tekemä noin kahden kilometrin mittainen luon-
topolku, joka pääasiassa kulkee yksityisten mailla.  
 
Päijänteen rannalla entisellä leirialueella Naukulan tilan länsiosassa on laavu tulentekopaik-
koineen. Huonokuntoinen tie kulkee Muuratsalon asuinalueelta laavulle. Rannassa on myös 
veneiden rantautumiseen sopiva laituri. Laavun läheltä lähtee polku, joka kulkee lyhyen mat-
kaa Jyväskylän ja Muuramen rajalla. Polku kääntyy etelään yksityisten maille Muuramen puo-
lelle Hakolanvuoren ja Suovuoren laakson jylhien rinteiden ja kuusimetsien maisemiin. 
Laakso on näkemisen arvoinen paikka. Suovuoren ja Kontinvuoren väliin jäävää Velakallion-
lampi ympäristöineen on myös varsin näyttävä paikka, jossa alueen poluilla kulkijan kannat-
taa poiketa. Kokonaisuudessaan Muuratsalo tarjoaa maastossa kulkijalle mielenkiintoista 
nähtävää. 
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Suojelu- ja luontoarvot 
 
Suunnittelualueella oli 11,2 hehtaaria suojeltuja metsiä ennen suunnittelutyön aloitusta. 
Suunnittelutyön yhteydessä on täydennetty suojelualueverkostoa. Täydennystyö luo noin 
42,3 hehtaarin kokoisen suojeltujen alueiden kokonaisuuden Muuratsalon ja Satasarvisen 
alueille. Tässä kappaleessa on kuvattu suunnitelman laadinnan yhteydessä suojeltujen aluei-
den yleiset luontoarvot.  
 

 
Kartta. 2 Vaaleanpunaisella rajatut metsäkuviot ovat suojelualueita (ennen suunnitteluproses-
sia). Vaaleanpunaisella maalatut metsäkuviot kuvastavat suunnittelutyön yhteydessä tehtyjä 

suojelulisäyksiä suunnittelualueella 
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Suunnittelualueelta tunnistettiin neljä luontoarvokokonaisuutta, jotka lisättiin metsäsuunnitel-
man suojelualue -hoitoluokkaan: Satasarvinen, Kontinvuoren pohjoisrinne, Pajukannan läh-
devaikutteinen noronvarsikokonaisuus sekä Naukulan puronvarsimetsät. 
 
Satasarvinen on luonto- ja maisema-arvoiltaan arvokas kohde. Metsätyyppi vaihtelee tuo-
reista kankaista lakialueen ja eteläreunan kuiviin ja paikoin karukkokankaisiin. Kaupungin 
metsäkuviotietojen mukaan alueen metsät ovat 80–120-vuotiaita. Itä- ja pohjoisrinne ovat va-
loisaa ja kerroksellista tuoreen kankaan sekametsää, jossa vallitsevat mänty ja koivu. Haa-
paa esiintyy runsaasti. Lakiosat ja etelärinne ovat karumpia ja mäntyvaltaisia. Pohjoisreunalla 
on hyvin runsaasti erityyppistä ja lajistollisesti monipuolista lahopuuta sisältävä jyrkänteen 
alainen tuoreen kankaan metsäkuvio. Lehtipuiden osuus puustosta ja lahopuusta on huomat-
tava. 
 
Muuratsalon pohjoisosassa Kontinvuoren alarinteillä ennen hoitosuunnitelman laadintaa suo-
jeltuja kohteita ovat noronvarren kostea lehto sekä Kontinvuoren lehmusmetsikkö, joka on 
suojeltu luonnonsuojelulain 29 § nojalla (Keski-Suomen ympäristökeskus 29.1.2008). Suoje-
lualuekokonaisuutta eheytettiin hoitosuunnitelmassa suojelemalla 7,3 hehtaaria Kontinvuoren 
alarinteitä. Kostean noronvarsilehdon itäpuolella notkelmassa on sekapuustoista lehtomaista 
kangasta ja kuusivaltaista tuoretta keskiravinteista lehtoa. Kontinvuoren pohjoisrinne on ka-
ruhkoa vanhaa puolukkatyypin mäntymetsää, ja suojelurajauksen korkeimmassa kohdassa 
tavataan myös jäkälätyypin karukkokangasta vanhoine mäntyineen ja keloineen. Kalliomänni-
kön ja lailla suojellun lehmusmetsikön väliin jää haapavaltainen tuore kangasmetsä, joka si-
sällytettiin osaksi suojelukokonaisuutta. Suojelualuekokonaisuuteen sisällytettiin myös haa-
pavaltainen tuoreen kankaan metsikkö Kontinvuoren ylärinteellä. 
 
Pajukannan tilalla alavassa notkelmassa pohjavesi purkautuu maan pinnalle, ja paikalla 
esiintyy edustava lähteikkö sekä lähdevaikutteinen noro rantalehtoineen. Alueen pohjois-
osassa tavataan kosteaa hiirenporras-käenkaali -tyypin lehtoa sekä luhtanevakorpea ja alem-
pana noron uomassa tuoretta keskiravinteista lehtoa. Kohteen pohjoisosassa on pieni jyr-
känne eri-ikäisrakenteisine, sekapuustoisine alusmetsineen. Jyrkänteen alusmetsä vaihettuu 
lehtipuusekoitteeseen lahopuustoiseen kuusikkoon, jonka painaumassa on runsaslahopuus-
toinen, tulvimista kokenut koivuvaltainen kostea lehto. 
 
Muuratsalon länsirannalla Naukulassa lisättiin puronvarren suojelualueen pinta-alaa. Suojelu-
alueeseen lisättiin puronvarren sekapuustoista lehtoa sekä lehtilahopuustoisia, kuusivaltaisia 
lehtomaisia kankaita. Myös Päijänteen rannassa sijaitseva haapavaltainen lehto sisällytettiin 
suojelualueeseen. 
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Kaavoitustilanne 
 
Suunnittelualueen metsät ovat pääasiassa voimassa olevan yleiskaavan alueella. Asema-
kaava-aluetta on pienialaisesti Muuratsalon asuinalueen eteläpuolisissa metsissä. Asema-
kaava-alueilla tehtävät toimenpiteet ovat lähimetsien hoitotöiden yhteydessä tehtäviä poimin-
taluonteisia hakkuita, joissa kuullaan myös lähitonttien asukkaiden toiveita. Yleiskaavoituksen 
maisemallisesti merkittäviä selännealueita on kaupungin mailla Satasarvisessa, Suovuoressa 
ja Paljaspään eteläosassa. ”Alueella on voimassa maankäyttö- ja rakennuslain 128 § mukai-
nen toimenpiderajoitus sekä 43.2 § mukainen ehdoton rakentamisrajoitus.” Suunnitelmassa 
esitetyt toimenpiteet selännealueilla ovat harvennushakkuita. 
 

Kartta 3. Yleiskaavan aluetäytöt. Tumman-
vihreä on päävirkistysaluetta, vaaleampi 
vihreä viheraluetta, ruskea kestävän liikku-
misen taajamaa ja viivoitettu ruskea selvit-
tämisen arvoista taajamaa. Oranssinkeltai-
sin viivoituksin näkyvät maisemallisesti 
merkittävät selännealueet, jossa tärkein nä-
kymäsuunta näkyy oranssinkeltaisen reu-
naviivan mukaisesti. Kaupungin maanomis-
tus näkyy kartassa haileasti yleiskaavaruu-
dukon alatasona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metsänhoidolliset toimenpiteet 
 
Tässä kappaleessa kuvataan metsänhoitomenetelmiä yleispiirteisesti.   
 
Ennakkoraivaus: Ennakkoraivauksessa poistetaan ennen koneellista korjuuta näkyvyyttä 
haittaavaa pienpuustoa ja varmistetaan samalla parempi hakkuujälki. Ennakkoraivauksessa 
säästetään hakkuita ja metsikön jatkokehitystä haittaamaton kehityskelpoinen taimiaines. 
Etenkin hyvälaatuista mänty-, koivu- ja kuusialikasvosta pyritään säästämään soveltuvissa 
kohdissa. Harvennushakkuita edeltävissä ennakkoraivauksissa huomioidaan riittävän lehti-
puuston säästäminen alikasvokseen puulajiin katsomatta. Ennestään raivaamattomat pienia-
laiset tiheiköt jätetään raivaamatta varttuneissa kasvatusmetsissä. Uusia riistatiheikköjä 
säästetään, jos kuviolla ei ennestään tällaisia ole.  
 
Taimikon varhaishoito: Nuoressa taimikossa 1-2 metrin pituusvaiheessa tehtävä raivaus, 
jossa poistetaan valtaosa pääpuulajia haittaavasta lehtipuuvesakosta. 
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Taimikon harvennus: Taimikon harvennuksessa on tavoitteena turvata raivauksella laaduk-
kaimpien puuyksilöiden kehitys sopivassa tiheydessä. Taimikon harvennus toteutetaan 
yleensä 3-7 metrin pituusvaiheessa. Monimuotoisuutta taimikonhoidossa lisätään muun mu-
assa säästämällä FSC-sertifioinnin vaatima 10% lehtipuusekoitus ja jättämällä riistatiheikköjä 
soveltuviin kohtiin. Yleisperiaatteena taimikon harvennuksessa on, että kaikkia ennen rai-
vaustöitä kuviolla esiintyviä puulajeja löytyy kuviolta myös töiden päätyttyä. 
 
Harvennushakkuu: Harvennuksissa osa puustosta poistetaan (yleensä noin 1/3 puustosta), 
jotta jäljelle jääville puille jäisi paremmin tilaa, valoa ja ravinteita. Harvennuksen jälkeen kas-
vatettavaksi jätettävän puuston elinvoimaisuus lisääntyy. Harvennushakkuin käsiteltävissä 
varttuneissa kasvatusmetsissä soveltuviin kuvion osiin voidaan yhdistää myös pienaukkohak-
kuuta, sekapuustoisuuden ja kerroksellisuuden lisäämiseksi. Tämä tulee tulevaisuudessa 
edistämään alueiden kehittymistä eri-ikäisrakenteisiksi sekametsiksi. Jos jo aiemmin harven-
netuilla kohteilta löytyy pienialaisia selviä harventamatta jääneitä puustotihentymiä, jätetään 
ne käsittelemättä. Ensiharvennuksissa tällaisia tihentymiä voidaan jättää kohtiin, joissa en-
nakkoraivauksessa on jätetty raivaamattomia riistatiheikköjä. 
 
Avohakkuu: Avohakkuussa alueelta poistetaan taloudellisesti käyttökelpoinen puusto säästö-
puita lukuun ottamatta. Avohakkuun jälkeen alueelle tehdään metsänviljely joko istuttamalla 
tai kylvämällä uuden puuston syntymisen varmistamiseksi. Jyväskylän kaupungin ulkoilu- ja 
virkistysmetsissä avohakkuualueen maksimikoko on 2 hehtaaria. 
 
Ylispuiden poisto: Kasvatushakkuisiin luokiteltava hakkuu, jossa päällä oleva isompi puusto 
poistetaan kokonaan tai osittain ja vapautetaan alla olevalle taimikolle kasvutilaa.  
 
Kaistalehakkuu: Kaistalehakkuussa metsä uudistetaan luontaisesti reunametsän avulla. Ha-
kattavan kaistaleen leveys on noin 30 m. Nopeamman kasvuun lähdön varmistamiseksi alu-
een kaistaleille voidaan istuttaa harvakseltaan taimia.  
  
Poimintahakkuu: Poimintahakkuu on jatkuvan kasvatuksen toimenpide. Poimintahakkuissa 
poistetaan pääasiassa metsästä suurimpia puita, niin että kasvutilaa vapautuu alemmille 
puustojaksoille ja tilaa syntyy myös uuden taimiaineksen kehittymiseen. Teknisesti poiminta-
hakkuu tarkoittaa tyypillisesti metsän voimakasta harvennusta alhaiseen pohjapinta-alaan, 
jotta tilaa syntyy alemmille kerroksille riittävästi. Suunnittelualueen metsissä poimintahakkuun 
voimakkuutta sopeutetaan kohdekohtaisesti alueiden virkistys- ja maisema-arvot huomioiden. 
Poimintahakkuita kohdistetaan vanhempiin metsiin, joissa on ennestään valmista kehityskel-
poista taimiainesta ja kerroksellisuutta, joka antaa edellytyksiä metsien jatkuvapeitteiseen 
kasvattamiseen.  
 
Pienaukkohakkuu: Pienaukkohakkuu on jatkuvan kasvatuksen toimenpide.  Pienaukkohak-
kuussa metsään hakataan pieniä aukkoja ja ne jätetään uudistumaan luontaisesti. Pienauk-
kohakkuut ovat enintään 0,3 hehtaarin suuruisia, jolloin uudistamisvelvoitetta ei synny. Luon-
taisen uudistumisen onnistuminen on joskus epävarmaa, joten näille pienaukoille istutetaan 
tarvittaessa harvakseltaan taimia, jolloin alue kehittyy nopeammin puustoiseksi.  
 
Siemenpuuhakkuu: Siemenpuuhakkuulla voidaan uudistaa luontaisesti mänty- ja koivuvaltai-
sia metsiä siten, että uudistettava alue ei näytä avohakkuulta. Hakkuualalle jätetään hyvälaa-
tuisia valtapuita siemenpuiksi 50-150 puuta hehtaaria kohden.   
 
Männyn ylispuukasvatus: Männyn ylispuukasvatus on jatkuvan kasvatuksen toimenpide.   
Männyn ylispuukasvatuksessa alue hakataan siemenpuuasentoon. Ylispuusto siementää uu-
sia taimia. Alue säilyy peitteisenä, kun ylispuustoa harvennetaan vähitellen ja suurempia 
puita jätetään aina jäljelle. 
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Maanmuokkaus: Koneellisesti toteutettavissa maanmuokkauksissa suunnittelualueella käyte-
tään pääasiassa kääntömätästystä tai laikutusta, jotka rikkovat maanpintaa vähän. 
 

Metsänhoidolliset toimenpiteet suunnittelualueella 
 
Suunnittelutyön yhteydessä metsäkuvioiden hoitoluokitukseen tehtyjen muunnosten jälkeen 
metsänhoidon piirin jäi noin 49 hehtaaria. Metsien kehitysvaihe ja rakenne hoidon piiriin jää-
villä alueilla on sellainen, että niitä käsitellään pääasiassa harvennuksin ja poimintahakkuin 
suunnitelmakauden aikana. Uudistamistoimenpiteitä on esitetty Kultalan, Naukulan ja Paju-
kannan tiloille. Toimenpiteillä turvataan alueen ulkoilu- ja virkistysmetsien elinvoimaisuutta ja 
uudistumista. 
 
Muuratsalon asuinalueen tuntumassa toimenpiteitä toteutetaan jo vuosien 2020-2021 aikana, 
jolloin Muuratsalossa tehdään lähimetsien hoito-ohjelman mukaisia hoitotöitä. Työt keskitty-
vät ensi sijassa lähimetsiin, mutta myös muualla virkistysmetsissä tehdään toimenpiteitä ai-
kataulujen näin salliessa. Lähimetsäkuviot rajautuvat tontteihin ja niiden hoidossa kuullaan 
lähialueiden asukkaiden toiveita. 
 
Toimenpiteet suunnitelmassa on esitetty teemakartoin, jossa 
maalausten värit edustavat metsäkuviolle esitettyä toimenpi-
dettä. Kuvionumerolla kartassa ja tekstiosiossa on lähinnä vii-
tattu vanhemmissa metsissä toteutettaviin toimenpiteisiin ja ku-
vioihin, joissa on erityistä huomioitavaa. Toimenpiteiden ajoituk-
set ovat viitteellisiä ja muutoksia toteutuksien ajoituksiin saattaa 
tulla.  
 
 
 
 
 
 

    Kuva 1. Värikoodien selitteet, 
”muu hakkuu” viittaa poiminta-

hakkuisiin 
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Kultalan ja Naukulan metsänhoidolliset toimenpiteet  
 
Seuraavassa kartassa ovat Kultalan, ja Naukulan tilan itäpäähän esitetyt toimenpiteet vuo-
sille 2023-2026. Kuviolla 273 ja 316 toimenpidetarve on kiireellisempi. Yhteispinta-ala toi-
menpiteillä on 9,9 hehtaaria.  
 

 
Kartta 4. Kultala ja Velakallio 

 
Kuviolle 274 on esitetty pienialaista 0,3 hehtaarin uudistushakkuuta. Kuviolla kasvaa noin 80-
vuotiasta tasarakenteista kuusi-mänty sekapuustoa. Säästöpuiksi jätetään mäntyjä ja metsä 
viljellään kuuselle. 
 
Kuviolla 313 rehevällä pohjalla kasvaa noin 70-vuotiasta tasarakenteista männikköä. Kuviolle 
on esitetty 0,5 hehtaariin uudistushakkuuta ja kuuselle viljelyä. Erikoinen kuviomuoto tekee 
toimenpiteestä kaistalehakkuun kaltaisen ja sulauttaa toteutusta viereisiin metsäkuvioihin nä-
kemässä. Kuvio voi olla myös levossa tämän suunnitelmakauden ajan. Kuvion eteläpuolella 
on asuttu tontti. 
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Kuviolla 315 kasvaa noin 80-vuotiasta tasarakenteista uudistuskypsää kuusikkoa. Kuviolle on 
esitetty uudistushakkuuta ja viljelyä kuuselle. Kooltaan toteutus on noin 0,2 hehtaarin suurui-
nen pienaukkohakkuu. 
 
Naukulan tilan länsipäähän 10-vuotiskaudelle esitetyt toimenpiteet ovat seuraavassa kar-
tassa. Toimenpiteitä on esitetty yhteensä 5,7 hehtaarille. 
 

 
Kartta 5. Naukula 

 
Kuviot 263 ja 266 ovat ylispuustoisia taimikoita, joissa kasvaa päällä melko taaja mänty ylis-
puusto. Kuviolla 263 alempi puustojakso on sekapuustoista koivuvaltaista taimikkoa ja nuorta 
kasvatusmetsikköä. Tällä kuviolla ensiharvennuksen ajoitusta on syytä tarkentaa suunnitel-
makauden loppupuolella. Ensiharvennuksen yhteydessä voi jonkin verran poimia myös ylis-
puustoa edelleen kuitenkin myös säästäen niitä. Kuvio 266 on 263 kuviota karumpaa ja kalli-
oisempaan ylispuustoista taimikkoa, jossa alemmassa jaksossa valtalajina on mänty. Tällä 
kuviolla ensiharvennuksen ajoitusta kannattaa tarkentaa myös suunnitelmakauden lopussa. 
Metsänhoidollinen harvennustarve ei ajoitu tälle 10-vuotiskaudelle. Kuvio 263 sijoittuu osittain 
ja kuvio 266 kokonaisuudessaan yleiskaavan maisemaselännealueelle. 
 
Kuvio 261 on varttunutta mänty-kuusi-koivu sekapuustoa, jonka alikasvoksessa kasvaa 
melko taajasti hyvälaatuisia kuusen taimia. Harvennustarve ajoittuu lähivuosille. Kuusen ali-
kasvosta kannattaa toimenpiteissä pyrkiä säästämään, jotta sitä pystytään hyödyntämään 
metsikön jatkokehityksessä. 
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Kuvio 262 on 1,7 hehtaarin suuruinen noin 75-vuotiasta männikköä, jossa seassa kasvaa 
jonkin verran reilusti vanhempia aiemman puusukupolven mäntyjä. Toimenpiteeksi on esi-
tetty siemenpuuhakkuu, jossa kuviolle jätetään mäntyjä siementämään uutta puustoa. Vilja-
vuudeltaan kuvio vastaa tuoretta kangasta ja jonkin verran kuviolla on ennestään alikasvos 
kuusikkoa. Tarvittaessa kevyttä muokkausta ja istutusta voi harkita varmistamaan uudistumi-
nen. Kuviota kasvatetaan jatkossa männyn ylispuukasvatuksen menetelmällä, jossa aina jä-
tetään vanhempaa puustoa pysyviksi maisemapuiksi. Korjuussa säästetään etenkin vanhem-
man puusukupolven mäntyjä. 
 
Kuvio 259 on noin 90-vuotiasta männikköä. Puut muilta kuvioilta ajetaan tämän kuvion läpi ja 
samassa muiden toimenpiteiden yhteydessä kuviolla voidaan tehdä poimintahakkuu. 
 
Muuratsalon asuinalueen eteläpuoliset toimenpiteet 
 
Kiireellisiä harvennustarpeita asuinalueen eteläpuolella on kuvioilla 239 ja 243. Tontteja si-
vuavissa lähimetsissä on myös tarpeen tehdä raivaussahatyönä pienpuuston hoitoa ja pai-
koittaista puuston poimintaa/harvennusta asukkaiden toiveita kuullen (kuviot 230, 238, 241, 
231 ja 233). Yhteensä toimenpiteitä on esitetty 2,8 hehtaarin alalle. Alla olevassa kartassa on 
metsäkuvioille esitetyt toimenpiteet.  
 

 
Kartta. 6 Muuratsalon asuinalueen eteläosa 

 
Kuvio 235 voi olla levossa tai kevyttä poimintaa voi tehdä muiden alueella toteutettavien toi-
menpiteiden yhteydessä.  
 
Kuviolla 230 kasvaa monijaksoista mäntymetsää, jossa päällä kasvaa vanhahkoja noin 100-
vuotiaita mäntyjä. Alla kasvaa tiheästi alikasvosta. Esitetty toimenpide on pienpuuston 
hoito/ennakkoraivaus ja poimintahakkuu. 
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Kuvio 239 on maisemaselännealueella kasvavaa noin 40-vuotiasta varttunutta männikköä. 
Harvennus ei riko maisemaselänteen yhtenäisyyttä. 
 
Pajukannan metsänhoidolliset toimenpiteet 
 
Pajukannan lähialueilla Kontinvuorelle nousevan rinteen varttuneissa männiköissä on reilun 
10 hehtaarin alueella kiireellisiä harvennustarpeita. Yhteensä toimenpiteitä on esitetty 14,0 
hehtaarin alalle.  Seuraavassa kartassa on Pajukannan lähialueille vuosille 2020-2030 esite-
tyt toimenpiteet. 
 

 
Kartta 7. Pajukanta 

 
Kuvio 303 on 3,0 hehtaarin suuruinen aikanaan peltoon viljeltyä noin 45-vuotiasta koivikkoa. 
Osin puusto on jo melko järeää. Koivikkoa voi lähteä vaiheittain uudistamaan tekemällä noin 
puolen hehtaarin uudistusaloja alueelle (viljely koivulle), niin että metsäisyys pitkällä aikavä-
lillä säilyy. Kuviolla ei ole kiireellisiä toimenpidetarvetta, mutta vaiheittaisen uudistamisen aloi-
tusta voi harkita lähivuosina. Kartassa punaisella rajauksella on hahmoteltu kaksi mahdollista 
noin 0,4-0,6 hehtaarin suuruista uudistusalaa.  
 
Kuviolla 305 voisi toteuttaa muiden hoitotöiden yhteydessä pienpuuston hoidon, jossa suosi-
taan havupuustoa ja hyvälaatuisia lehtipuita. Myöhemmässä vaiheessa voi arvioida tämän 
alikasvoksen hyödyntämisen mahdollisuuksia metsikön jatkokehityksessä, jos kuvion vielä 
väljentää tulevaisuudessa.  
 
Kuviolla 209 ei ole kiireellisiä toimenpidetarpeita. Metsän alustaan voisi kuitenkin tehdä pien-
puuston hoidon ja yksittäisiä puita voi poimia asukkaiden toiveita kuullen. 
 
Kuvio 252 on noin 0,5 ha suuruinen noin 80-vuotiasta uudistuskypsää kuusimetsää. Kuviolle 
on esitetty toimenpiteeksi poimintahakkuuta. Tonttien tuntumassa tai länsiosassa voi asuk-
kaiden toiveita kuullen toteuttaa myös pienialaisen uudistus/pienaukkohakkuun. 
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Kuvio 294 on noin 85-vuotiasta asutuksen läheistä männikköä, jolle on esitetty toimenpiteeksi 
poimintahakkuuta. Viereisellä lähimetsä kuviolla 304 on lehdon piirteitä. Kuvio on talon vie-
ressä ja sille tehdään tarvittaessa puiden poimintaa. 
 
Pajukannan eteläosassa Mustalahden kupeessa ei ole juurikaan kiireellisiä toimenpidetar-
peita. Harvennusten kiireellisyys kohteilla ajoittuu pääasiassa suunnitelmakauden loppupuo-
lelle vuosille 2026-2030. Yhteensä toimenpiteitä on esitetty 4,8 hehtaarin alalle. Alla olevassa 
kartassa on esitetty toimenpiteet alueella. 
 

 
Kartta 8. Mustalahti 

 
Kuvion 289 harvennustarve ajoittuu vasta suunnitelmakauden loppuun, mutta kuviolla voisi 
tehdä lähialueen hoitotöiden yhteydessä tehdä raivauksen, jossa jäsennetään kuvion alikas-
vosta. 
 
Kuviot 278 ja 288 ovat noin 80-vuotiaita tasarakenteisia uudistuskypsiä kuusikoita. Yhteis-
pinta-ala kuvioilla on noin 0,6 hehtaaria. Kuvioille on ehdotettu toimenpiteeksi avohakkuutta 
ja viljelyä kuuselle. Toteutuksen voisi tehdä lähimetsien hoitotöiden yhteydessä. 
 
Kuvio 285 on noin 2,0 hehtaarin suuruinen reilut viisi vuotta sitten harvennettua noin 80-vuoti-
asta tasarakenteista männikköä. Suunnitelmakauden loppupuolella kuviolla voi toteuttaa sie-
menpuuhakkuun. Kuviota kasvatetaan männyn ylispuukasvatuksen menetelmällä, jossa aina 
jätetään vanhempaa puustoa pysyviksi maisemapuiksi. Maanmuokkauksen tarvetta arvioi-
daan toteutuksen yhteydessä. Jyrkkä rinneosuus samankaltaisesta puustosta irrotettiin näh-
tävillä olon jälkeen omaksi kuvioksi 290. Kuvion toimenpide-ehdotus muutettiin poimintahak-
kuuksi.  
 

Yhteenveto toimenpiteistä 
 
Metsänhoidollisia toimenpiteitä hoitosuunnitelmassa on esitetty seuraavalle kymmenvuotis-
kaudelle noin 35 hehtaarin alalle. Näistä jatkuvan kasvatuksen poimintahakkuita on esitetty 
4,0 hehtaarin ja männyn ylispuukasvatukseen tähtääviä siemenpuuhakkuita 3,1 hehtaarin 
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alalle. Avohakkuita on esitetty 2,2 hehtaarille ja pienaukkohakkuita 0,5 hehtaarille. Harven-
nushakkuita on esitetty 25,5 hehtaarin alalle. Taimikonhoitotarpeita suunnittelualueella ei ole. 
Ennakkoraivauksia ja pienpuuston hoitoja on esitetty noin 15 hehtaarille. 
 

Muutokset suunnitelmaan nähtävillä olon jälkeen 
 
Suunnitelma oli luonnosvaiheessa nähtävillä kaupungin verkkosivuilla ja siitä pystyi jättämään 
kommentteja kaupungin palautekanavaan 15.7.-30.8.2020 välisenä aikana. Suunnitelmasta jär-
jestettiin myös asukastilaisuus Säynätsalon kunnantalolla. Nähtävillä olon aikana suunnitelmasta 
tuli kuusi kommenttia kaupungin palautekanavaan ja luonnonsuojeluliiton Keski-Suomen piiriltä 
sähköpostitse kommentti. Yhteenveto kommentoinnista on erillisenä liitteenä: Muuratsalo kom-
mentit. 
 

Kuviolta 285 irrotettiin omaksi kuvioksi viereinen jyrkkä rinnealue (kuvio 290 kartta 8. Musta-
lahti). Toimenpide-ehdotus rinteessä muutettiin poimintahakkuuksi. Muilta osin suunnitel-
massa ei tehty muutoksia nähtävillä olon jälkeen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/muuratsalo_kommentit.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/muuratsalo_kommentit.pdf


 

19 
 

 
 

Lähteet 
 
Jyväskylän kaupungin yleiskaava 2014. 
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/LAINVOIMAINEN_kartta_1.pdf 
 
Laki 132/1999. Maankäyttö -ja rakennuslaki. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132 
 
Maisema- ja viheralueselvitys 2013. Yleiskaavan lähtötietoselvitys.  
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf 
 
Metsäohjelma 2030. 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_web.pdf 
 
Metsäohjelma 2030, LIITE 1. Toimenpideohjelma (luonnos). 
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_liite1_toimenpideoh-
jelma_luonnos_25042018.pdf 
 
Suomen FSC Standardi. Suomalainen hyvän metsänhoidon standardi. 
https://fi.fsc.org/preview.suomen-fsc-standardi.a-142.pdf 
 
Luonnon- ja maisemansuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet Keski-Suomessa. Jukka 
Husa, Tytti Kontula ja Jari Teeriaho. Päivitetty aineisto 25.5.2009. Suomen ympäristökeskus. 
Luontoyksikkö.  
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallio-
alueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit 

http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/LAINVOIMAINEN_kartta_1.pdf
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990132
http://www2.jkl.fi/kaavakartat/jkl_yleiskaava/maisema_ja_viheralueselvitys.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_web.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_liite1_toimenpideohjelma_luonnos_25042018.pdf
https://www.jyvaskyla.fi/sites/default/files/atoms/files/metsaohjelma_liite1_toimenpideohjelma_luonnos_25042018.pdf
https://fi.fsc.org/preview.suomen-fsc-standardi.a-142.pdf
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit
https://www.ymparisto.fi/fi-fi/luonto/Geologiset_muodostumat/Kalliot/Valtakunnallisen_kallioalueinventoinnin_aluekohtaiset_raportit

