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Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelman laadinnasta



Suomalainen rakastaa metsiään. Myös 

jyväskyläläisillä on mahdollisuus nauttia 

monipuolisista kaupunkimetsistä. Kaupunki 

omistaa 4700 hehtaaria metsiä, jotka ovat 

luonteeltaan hyvinkin erilaisia. 

Mitä näistä arvostat itse eniten?

LÄHIMETSÄ

Asuinalueiden läheinen vihreä keidas. Mukavan puistomainen 
ja ihan nurkan takana. Ei usein suurikaan, mutta tärkeä sijain-
niltaan. Siellähän sitä piipahdetaan koiralenkillä, oikaistaan 
pallokentälle ja leikitään. Polku mutkittelee tuttuun suuntaan 
kotimatkalla.

– Joskus kyllä harmittaa, kun kulkijat tiputtelevat roskia taskuis-
taan tai riipovat mennessään matalimpia oksia. Tärkeää kuiten-
kin olisi, että kasvillisuus säilyisi monipuolisena ja elinvoimaise-
na. Turvallistahan tutussa iäkkäässä kuusikossa on liikkua.

Tuo läheisen metsän puu varjostaa auringonpaistetta, mutta 
toisaalta tuohan se suojaakin tontin reunalla. 

MAISEMAMETSÄ

Niin, se mieleen piirtynyt metsä horisontissa. Kaukana siintävät 
männiköt ja kuusikot, joista on mukava katsoa vuodenaikojen 
kiertoa. Siihen, jos aukon hakkaavat, niin pahaltahan se näyt-
täisi. Yhtenäisyys on kaunis katsella. Niin usein ajatus pysähtyy 
humiseviin puidenlatvoihin kuin menneen elämän tapahtumiin.

TALOUSMETSÄ

Metsä merkitsee myös rahaa. Hyvähän se olisi, jos niitä taka-
metsiäkin olisi vaikeiden aikojen varalle. Metsänhoitoa on 
Suomessa harjoitettu vuosisatoja, ehkä tuhansiakin, ja nykyään 
hoitoa ohjaavat myös laki ja valvonta. Tavoitteena on tietenkin 

Rakkaat metsäni



kestävä ja korkea puuntuotanto. Hakkuu voi tarkoittaa myös vir-
kistyskäytön monipuolistumista. Parhaat vadelma- ja korvasieni-
alueet löytyvät muutaman vuoden jälkeen hakkuualoilta.

Kaupungin metsät ovat sertifioituja. On kevyt olo, kun tietää, 
 että Jyväskylän metsät ovat kunnossa ja niistä korjattu puu 
 täyttää vaativimmatkin kriteerit.

SUOJAAVA METSÄ

Suojametsiä tarvitaan pääväylien, teollisuusalueiden tai kaato-
paikan ympärille. Suojametsä ei oikeastaan ole kiva virkistys-
käytössä, mutta voihan sielläkin piipahtaa lenkillä. Tärkeintä 
olisi että metsä kasvaa rehottaisi oikein tuuheana. Kuka nyt 
kestäisi kaikkea sitä pölyä, pärinää ja vähemmän lempeälle 
tuoksuvaa tuulta omilla kotikonnuillaan!

ULKOILU- JA VIRKISTYSMETSÄ

Todellista elämän eliksiiriä vuoden jokaiseen päivään. Sopii 
yksinoloon tai kaverin kanssa liikkumiseen. Kuntoa ja luonnon 
antimia kaikille, ja aluekin usein lähimetsää kookkaampi. Tottu-
mattoman on hyvä pysyä polku- ja latuverkostolla, ettei retkestä 
tule suunnistustaitojen harjoittelua samalla. Ihaninta kun kasvilli-
suus on monipuolista, eläimetkin viihtyvät.

SUOJELUMETSÄ

Näilläkin alueilla saa jokamies kulkea. Suojelualueilla ei met-
sää hoideta, ne ovat arvokkaita pieniä soita ja puroja, kallioita 
ja rauhoitettuja kohteita. Osa on niitä paljon puhuttuja natura-
 alueita, joissa voi kuulla ja nähdä lähes koskematonta luontoa. 
Lirisevä puro tai rehevä lehtolaikku ovat metsäluonnon helmiä. 
Ei tulisi mieleenkään liikkua muuten kuin suurta kunnioitusta 
tuntien, säästäen, suojellen.

Jyväskylässä huhtikuussa 2005

Hilkka Miettinen
tiedottaja 
Jyväskylän kaupunki 
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Jyväskylän kaupungissa metsien käyttö on jo yli vuosisadan ajan perustunut 
pitkäjänteiseen suunnitteluun. Ensimmäinen metsänhoitosuunnitelma Jyväskylän 
metsille laadittiin vuonna 1888. Tutkimus ”puuvarannon laadusta” tehtiin vuonna 

1901. Vuonna 1907 tekninen seura otti Jyväskylässä kaupungin metsänhoidon 
hoitaakseen ja järjesti sen suunnitelmalliselle pohjalle. Kaupunki palkkasi vuonna 
1911 metsänvartijan ja hyväksyi myös metsänhoitosuunnitelman, jota sitten ryhdyttiin 
noudattamaan. 

Tuosta lähtien suunnitelmat on laadittu kymmeneksi vuodeksi kerrallaan eteenpäin. Viimei-
sin metsäsuunnitelma on laadittu vuosiksi 1994–2003. Suunnitelmilla on turvattu kaupungin 
metsien elinvoimaisuus ja puuntuotto sekä metsäluonnon monimuotoisuuden ja virkistys-
käyttöarvojen säilyminen. Metsäsuunnitelma on tärkein metsäomaisuuden hoidon apuväline 
Jyväskylän kaupungille. Metsäsuunnitelma sisältää paljon tietoa kaupungin metsistä, ja sen 
avulla ohjelmoidaan vuosittaiset hoitotyöt, hakkuut ja puutavaran myynnit.  

Uusi metsäsuunnitelma 2005–2014
Uuden metsäsuunnitelman laatiminen aloi-
tettiin projektisuunnitelman laatimisella ja 
suunnitteluryhmien jäsenten nimeämisellä. 
Tämän jälkeen suunnitteluhanke kilpailutet-
tiin ja valittiin suunnittelija. Itse metsäsuun-
nittelutyö eteni projektisuunnitelman mukai-
sesti. Hankeaikataulua päivitettiin työn ete-
nemisen mukaan. 

Nyt laaditun metsäsuunnitelman suunnitte-
lualue sisältää Jyväskylän kaupungin alu-
eella sijaitsevat kaupungin metsät. Suunni-
teltu metsäala yhteensä on noin 4 360 heh-
taaria. 

Uusi metsäsuunnitelma 

valmistuu

”Projektissa laaditaan taajamametsiin soveltuva metsäsuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon metsäalueille kohdistuvat erilaiset käyttömuodot ja hoitotarpeet metsikkö-
kuvioittain. Suunnitelmaan sisältyy myös taajamametsien hoitoluokitus. Menetelmänä 
on avoin ja laajasti vuorovaikutteinen suunnitteluprosessi, jossa tiedottaminen ja sidos-
ryhmäyhteistyö ovat suunnitelmallisia. Tavoitteena on laatia nykyaikainen metsäsuunni-
telma kaupungin metsien hoidon perustaksi. Metsäsuunnitelma tuotetaan digitaalisessa 
paikkatietomuodossa (TForest), joka mahdollistaa suunnitelman monipuolisen hyödyntä-
misen. Suunnitelman sisältämä tieto on myös sidosryhmien käytettävissä ja suunnitelma 
jatkuvasti päivitettävänä tulee käytännössä palvelemaan metsien hoitoa pidempään kuin 
perinteisen metsäsuunnitelman kymmenvuotiskauden ajan.” 

Marko Kemppainen, 21.3.2003, projektisuunnitelma.
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Paikkatieto mahdollistaa monipuolisen hyödyntämisen
Laaditun metsäsuunnitelman aineisto on ko-
konaisuudessaan numeerisessa muodossa 
paikkatietojärjestelmässä (Tforest-ohjelma). 
Tämä mahdollistaa suunnitelman monipuoli-
sen hyödyntämisen. 

Metsäsuunnitelma on  päivitettävä omaisuu-
denhallintajärjestelmä, johon tehdyt hoitotyöt 
ja hakkuut päivitetään toteutuksen mukaan. 
Lisäksi siihen on mahdollista lisätä uusia alu-
eita ja tietoja. 

Suunnitelman keskeiset kuviotason tiedot ovat sidosryhmien nähtävissä 
sisäisessä verkossa (Xcity WebMap) ja Internetissä (NetForest City).

Hoitoluokitus helpottaa eri arvojen toteutumista 
Suunnitteluprojektin tuloksena on valmis-
tunut nykyaikainen metsäsuunnitelma kau-
pungin metsien hoidon perustaksi. Suunni-
telma ja sen sisältämä hoitoluokitus ottavat 
huomioon metsiin kohdistuvat taloudelliset, 
sosiaaliset ja ekologiset arvot. 

Laadittu hoitoluokitus on osaltaan ohjan-
nut suunnittelutyötä ja se selventää laadi-
tun suunnitelman tavoitteita hoitoluokittain 

ja kuviotasolla. Kuviotasoisen hoitoluokituk-
sen pohjana ovat varsinkin suojelualueiden 
osalta olleet kaupungin ympäristöosaston 
tekemät selvitykset ja esitykset. 

Suunnitelmaan sisältyvät lain edellyttämät 
ja vapaaehtoiset suojeluvaraukset takaavat 
sen, että monimuotoisuuden kannalta tär-
keät kohteet jäävät metsätaloustoimien ul-
kopuolelle.  

Suunnitelmasta apua metsätöiden aikataulutukseen
Metsäsuunnitelmassa esitetyt hakkuu- ja hoi-
totyöt ja niiden kiireellisyys lähtevät pääosin 
metsänhoidollisesta tarpeesta. Hoitotöitä ja 
hakkuita tehdään lähimetsäalueilla myös 
asukkaiden toiveista lähtien, ja silloin met-

säsuunnitelmaa hyödynnetään lähimetsien 
hoitotöiden ohjelmoinnissa. Lisäksi uusien 
asemakaava-alueiden toteuttaminen edel-
lyttää metsäsuunnitelmaan sisältymättömiä 
puunkaatoja ja hoitotöitä. 

Metsäkeskus laati suunnitelman ohjausryhmä apunaan
Suunnitelman laati Keski-Suomen metsäkes-
kus, joka on laatinut myös kaksi edellistä Jy-
väskylän kaupungin metsäsuunnitelmaa. Oh-
jausryhmä valvoi ja ohjasi työtä (ohjaus- ja 
suunnittelutyöryhmän jäsenet s. 9).   

Varsinaisen metsäsuunnitelman ja hoitoluo-
kituksen laatimisen lisäksi metsäkeskuksel-
le on kuulunut asukas- ja yleisötilaisuuksien 
järjestäminen, asukaspalautteiden käsittely, 
projektin internetsivujen ylläpito sekä sih-
teerin tehtävät suunnittelutyöryhmässä ja 
ohjausryhmässä. Myös tämä julkaisu ja sen 

sähköinen versio ovat Metsäkeskuksen te-
kemät.

Kuviokohtaisen suunnittelutyön tekivät met-
säkeskuksessa Pekka Nieminen, Pirjo Ris-
sanen ja Pekka Noponen. Suunnittelua johti 
suunnittelupäällikkö Tarmo Juurikkamäki. 

Metsäsuunnitelman laatiminen on ollut 
avoin ja vuorovaikutteinen suunnittelu-
prosessi, jossa tiedottamista ja 
yhteistyötä on tehty aktiivisesti myös 
asukkaiden kanssa.
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Keskeiset tulokset

Suunniteltu pinta-ala on yhteensä 4 363 heh-
taaria. Suunnittelupinta-ala jakautuu eri hoi-
toluokkiin viereisen taulukon mukaisesti. 

Jakautuminen hoitoluokkiin
lähimetsä ..............................12 %     512 ha
ulkoilu- ja virkistysmetsä .......25 % 1 092 ha
suojametsä ...........................4 %    175 ha
talousmetsä ..........................39 % 1 697 ha
valmennusmetsä  .................0 %        8 ha
maisemametsä .....................7 %    318 ha
erityisalue  ............................1 %      40 ha
suojelualue ...........................12%    521 ha

Suunnitelman mukainen hakkuuesitys on 
19 200 m³/vuosi, joka on noin 70 prosenttia 
puuston vuotuisesta kasvusta. Hakkuuesi-
tyksen toteutuminen edellyttää vuosittaisia 
kasvatushakkuita 212 hehtaarilla ja uudis-
tushakkuita 23 hehtaarilla. 

Uudistamispinta-ala on 0,5 % vuodessa, mi-
kä on noin puolet normaalista metsänhoidol-
lisesta uudistamistavoitteesta. 

Erilaisia metsänhoidollisia hoitotöitä – kuten 
taimikonhoito, muokkaus ja istutus – on suun-
nitelmassa esitetty tehtäväksi vuosittain noin 
120 hehtaarilla. 

 
Suunnitelma hyväksytty kaupunkisuunnittelulautakunnassa

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi 13.6.2006 pitämässään kokouksessa metsäsuunnitel-
man seuraavasti: ”Kaupunkisuunnittelulautakunta päättää hyväksyä metsäsuunnitelman ja hoi-
toluokituksen suunnitelmassa esitetyllä tehokkuudella: Vuotuinen hakkuumäärä on noin 19 000 
kiintokuutiota, joka on noin 70 prosenttia vuotuisesta kasvusta. Kasvatushakkuita tehdään noin 
200 hehtaarilla ja uudistushakkuita noin 20 hehtaarilla vuosittain. Metsänhoitotöitä tehdään noin 
120 hehtaarilla vuosittain. 

Metsätoimen tarkemmat vuotuiset tavoitteet hyväksytään talousarvion laadinnan yhteydes-
sä. Vuosittain tehtävien töiden suunnittelusta ja toteuttamisesta kuviotasolla vastaa metsätoimi 
vastaten samalla talousarvion tulotavoitteen toteutumisesta. 

Lisäksi lautakunta päättää, että jatkossa suunnitelma tulee pitää sidosryhmien nähtävillä ja 
asukkailla tulee olla mahdollisuus antaa suunnitelmasta palautetta kuviotasolla.  Metsäsuunni-
telman päivittämisestä vastaa metsätoimi. Merkittävät hoitoluokituksen muutokset tulee hyväk-
syä yhdyskuntatoimen viherryhmässä”.

Kokonaispuusto lisääntyy, vaikka vuotuinen kasvu vähenee

Hakkuuesitys ja metsänhoitotöiden toteut-
taminen suunnitelman mukaisesti takaa-
vat sen, että kaupungin metsien kokonais-
puuston määrä tulee kasvamaan: vuonna 
2006 puustoa 165 m³/ha ja 2026 vuonna 
187 m³/ha. 

Hehtaarikohtainen puuston vuotuinen kasvu 
tulee kuitenkin jatkossa hieman laskemaan. 
Kokonaispuuston kasvu sekä puuston vuo-

tuisen kasvun lasku johtuvat pääosin puus-
ton keski-iän noususta. Puuston ikääntymi-
nen taas johtuu siitä, että varttuneita puustoja 
suositaan lähimetsissä, ulkoilu- ja virkistys-
metsissä ja suojelualueilla. 

Tehtävät hakkuu- ja hoitotyöt takaavat kui-
tenkin metsien elinvoimaisuuden ja metsä-
omaisuuden arvon säilymisen tulevaisuu-
dessakin. 
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Metsäsuunnittelu- 
työryhmä

Marko Kemppainen (tonttiosasto), 
Jarmo Hienonen (tonttiosasto), Heik-
ki Sihvonen (ympäristöosasto), Mervi 
Vallinkoski (kaupunkisuunnitteluosasto), 
Leena Rapo (katu- ja puisto-osasto), 
Pekka Nieminen (metsäkeskus), Pekka 
Noponen (metsäkeskus) ja Pirjo Rissa-
nen (metsäkeskus). 

Työryhmän tehtävänä on ollut vastata 
suunnittelutyön käytännön järjestelyistä 
ja ohjausryhmän päätettäväksi tulevien 
asioiden valmistelusta. Lisäksi työryh-
män jäsenet ovat toimineet suunnittelu-
projektin yhteyshenkilöinä.

Metsäsuunnittelu- 
ohjausryhmä 

Metsäsuunnittelutyöryhmän jäsenten 
lisäksi: 
Auvo Hamarus (Keski-Suomen ympäris-
tökeskus), Erja Saarivaara (tonttiosas-
to), Ilkka Halinen (kaupunkisuunnittelu-
osasto), Kari Lehtinen (JAPA/asukkaat), 
Kari Ström (katu- ja puisto-osasto), Niilo 
Frilander (ympäristöosasto), Silja Parri 
(Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyh-
distys), Tarmo Juurikkamäki (metsäkes-
kus) ja Veli Saari (Jyväskylän yliopisto). 

Ohjausryhmän tehtävänä on ollut valvoa 
ja ohjata suunnittelutyön etenemistä. 
Lisäksi ohjausryhmän jäsenet ovat toi-
mineet yhteyshenkilöinä edustamiensa 
sidosryhmien suuntaan. 
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Vuorovaikutteista

Jyväskylän kaupungin metsäsuunnitelman laadintaa varten kehitettiin nykyaikainen, 
avoimeen vuorovaikutukseen perustuva suunnittelumenetelmä. Tavoitteena 
oli suunnitelman laadun parantaminen. Hyväksi laaduksi katsottiin se, että 

sidosryhmien erilaiset kaupungin metsiin kohdistuvat tavoitteet ja mielipiteet tulevat 
otetuiksi tasapuolisesti huomioon suunnitelmassa ja sen kuviokohtaisissa toimenpide-
ehdotuksissa. Keskeisenä tavoitteena oli myös tiedottaa kaikkia kaupunkilaisia 
metsäsuunnitelmasta suunnitteluprojektin aikana ja sen jälkeen ja näin innostaa 
osallistumaan suunnitteluun sekä herättää keskustelua metsäasioista. 

viestintää

Toistasataa kaupunkilaista osallistui tiedotustilaisuuksiin

Sidosryhmien ääniä kuunneltiin projektin eri 
vaiheissa pitämällä yleisö- ja asukastilaisuuk-
sia. Kaikille avoimia yleisötilaisuuksia pidet-
tiin kaksi, toinen projektin alussa ja toinen lo-
pussa. Alueellisia asukastilaisuuksia pidettiin 
kuusi, jokaisella suunnittelulohkolla  oli yksi 
tilaisuus (suunnittelulohkot takakannessa). 

Yhteensä tilaisuuksiin osallistui noin 150 
asukasta. Tilaisuuksissa jaettiin tietoa asuk-

kaille metsäsuunnitelman laatimisesta ja sen 
etenemisestä sekä käytiin vilkasta keskuste-
lua eri toimenpiteiden tarpeellisuudesta, vai-
kutuksista ja niiden kiireellisyydestä. 

Yhteenvetona voi todeta, että varsinkin lähi-
metsien hoitotöitä toivottiin tehtäväksi huo-
mattavasti enemmän ja useammin kuin met-
sänhoidollisesti olisi tarpeen ja toisaalta ny-
kyresursseilla on mahdollista toteuttaa.

 Kuokkalan alueen asukkaita täyttämässä mielipidekyselyä.
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Mielipidekyselyyn vastasi kolmisensataa asukasta

Asukastilaisuuksien alussa 148 asukasta 
täytti lomakkeen, jossa kysyttiin useita ylei-
siä metsien hoitoon liittyviä kysymyksiä ja 
mielipiteitä. Internetin välityksellä saman lo-
makkeen täytti lisäksi 160 asukasta. Kyselyl-
lä selvitettiin mm. asukkaiden mielipiteitä eri 
metsänhoitotoimenpiteiden soveltuvuudesta 
kaupungin metsiin, tyytyväisyyttä kaupungin 
metsien hoitoon ja tiedottamiseen sekä pyy-
dettiin palautetta. 

Saatua palautetta käytetään kehittämään toi-
mintatapoja myös jatkossa. Kyselyn tulokset 
on soveltuvin osin otettu huomioon metsä-
suunnitelmaa ja sen toimenpide-ehdotuksia 
laadittaessa.

Kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin eri-
laisia pienempiä palkintoja heti asukastilai-
suuksissa sekä kolmet lumikengät suunnit-
teluprojektin puolivälissä. Lopuksi kaikkien 
kyselyyn vastanneiden kesken arvottiin vii-
densadan euron arvoinen polkupyörä. 

”Metsät pitäisi jättää hoitamatta luon-
nontilaisiksi?” 
Enemmistö (58 %) oli sitä mieltä, että ei so-
vi tai sopii huonosti. Vastaajista 18 % mie-
lestä hoitamattomuus sopii hyvin. Tulos on 
yhdenmukainen asukastilaisuuksissa saa-
tuihin suullisiin palautteisiin, joissa hoitoa 
toivottiin. 

”Oletko tyytyväinen tapaan, jolla kau-
punki hoitaa metsiään?”
Yli puolet (55 %) oli erittäin tai kohtalaisen tyy-
tyväisiä. Erittäin tyytymättömiä oli 12 %.

 ”Oletko saanut tähän asti tietoa met-
sässä tehtävistä toimenpiteistä?” 
Vain 21 % vastasi, että riittävästi. Vastauk-
sen voisi nähdä haasteena, johon uusi met-
säsuunnitelma ja siitä tiedottaminen osaltaan 
vastaa, parantaen kyseistä ”arvosanaa” jat-
kossa.

Vuorovaikutteisuutta myös Internet-sivujen kautta

Vuorovaikutteiseen Internetissä tapahtuvaan 
metsäsuunnitteluun panostettiin metsäsuun-
nitelman laadinnan yhteydessä. Projektilla oli 
omat nettisivut, joilla oli nähtävillä mm. kaikki 
suunnitelman laatimiseen liittyvät dokumen-
tit, yhteystiedot ja yleisötapahtumiin liittyvät 
asiat. Sivujen palauteosassa oli mahdollisuus 
täyttää mielipidekysely sähköisesti. 

Myös laadittu suunnitelma oli, ja on jatkos-
sakin, nähtävillä Internetissä (NetForest City 
-ohjelma). Keskeisten hoitoluokitus-, hakkuu- 
ja hoitotyöehdotusten/teemakarttojen lisäksi 
ohjelma tarjoaa palaute- ja keskustelumah-
dollisuuden kuviotasolla. Palautetta ja kysy-
myksiä voi antaa rajatusti suoraan suunnit-

telijalle (kaupungille) tai, jos kysyjä niin va-
litsee, myös julkisesti, jolloin kysymykset ja 
vastaukset ovat kaikkien nähtävissä. 

Metsäsuunnitelman laatimisen aikana kes-
kustelua ja palautetta tuli lähinnä vain yksit-
täisten kuvioiden toimenpide-ehdotuksista. 
Kommentit ja kysymykset, joihin annettiin 
vastaukset, olivat pääasiassa muutaman 
henkilön kirjoittamia ja erittäin asiallisia. Yh-
teensä kuviokohtaista palautetta annettiin 
hieman reilu sata kappaletta. Asukastilai-
suuksissa saadun palautteen perusteella 
metsäsuunnitelman Internetissä olo nähtiin 
erittäin tärkeäksi myös jatkossa.

Kyselylomakkeella kysyttiin muun 
muassa seuraavia mielipiteitä:
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Metsä on monine merkityksineen eräs keskeinen asumisympäristöön ja 
ihmisten viihtyvyyteen vaikuttava tekijä. Jyväskylän metsien käytön ja hoidon 
suunnittelussa korostetaankin selkeästi, että puuntuotannon ohella kaupungin 

metsissä on huolehdittava myös metsiin kohdistuvien muiden käyttömuotojen tarpeista. 
Kaupungin metsien on tarjottava viihtyisyyttä asukkaille ja ulkoilijoille etenkin lähi-, ulkoilu- 
ja virkistysmetsissä.

Enemmän elintilaa lehti- ja sekametsille

Monimuotoisuus
 lisää viihtyisyyttä

Jyväskylän metsät ovat vanhojen metsien 
osalta kuusivaltaisia, kun taas nuorissa met-
sissä mänty on liiankin yleinen. Syynä tähän 
ovat aiemmin tehdyt metsänhoidolliset valin-
nat ja metsän luontainen kehitys. Metsäluon-
non vaihtelun ja monimuotoisuuden edistämi-
seksi on hyvä, jos jatkossa kaupungin met-
sissä annetaan elintilaa nykyistä enemmän 
lehti- ja sekametsille.

Suomessa voidaan karuimpien maiden män-
niköitä lukuun ottamatta metsää kasvattaa jo-
ko yhden puulajin metsiköinä, sekapuustoisi-

na metsiköinä tai varsinaisina sekametsinä. 
Metsää voidaan sanoa sekametsäksi, kun 
puustossa on vähintään noin 30 prosentin 
sekoitus muita kuin pääpuulajeja. Sekoitus-
suhteen ollessa pienempi, metsää voidaan 
kutsua sekapuustoiseksi metsäksi. Lehti-
puustoa sisältävät sekametsät ovat ekosys-
teemeinä hyvin toimivia mm. valon säteilyn, 
lämpötilan ja ravinnekierron nopeuden näkö-
kulmasta katsottuna. Lisäksi ne monipuolis-
tavat metsämaisemaa ja lisäävät kaupungin 
metsien virkistysarvoja.

Tärkeiden luontokohteiden ominaispiirteet säilytetään
Kaupungin metsissä on aikanaan erotettu 
kymmenkunta aluetta luonnonsuojelun tar-
koituksiin, ja lisäksi on löydetty kolme luon-
nonsuojelulain mukaista luontotyyppiä. Näi-
tä täydentäviksi kohteiksi on metsäsuunni-
telman laadinnan yhteydessä kirjattu suuri 
määrä ns. metsälakikohteita ja muita elin-
ympäristöjä.

Viereisellä sivulla lueteltujen metsälakikohtei-
den lisäksi  löydettiin muita arvokkaita elin-
ympäristöjä kaikkiaan 82 kpl (71 ha), joista 
merkittävimpinä vanhoja havu- ja sekamet-
siköitä 22 kpl (37,1 ha). Muut arvokkaat elin-
ympäristöt ovat monimuotoisuudelle tärkeitä 

kohteita joiden säilyttämistä metsälaki, luon-
nonsuojelulaki taikka metsäsertifiointi eivät 
edellytä, mutta joiden ominaispiirteet maan-
omistajan eli Jyväskylän kaupungin suositel-
laan säilyttävän omaehtoisesti.

Elinympäristöjen ominaispiirteiden säilyttä-
minen tarkoittaa sitä, että kohteet käsitellään 
varovaisesti niiden ominaispiirteitä korosta-
en tai ne jätetään kokonaan käsittelemättä. 
Ominaispiirteiden säilyttämisen periaatteet 
vaihtelevat elinympäristön luonteen mukaan. 
Esimerkiksi lehtojen voimakkaasti kuuset-
tuessa on niistä toisinaan tarpeen poistaa 
kuusia runsaasti valoa vaativan lehtolajiston 
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Löytyneet 
metsälakikohteet .................. Kuvioita, kpl   Pinta-ala, ha

Lähteet  .................... 5  ....................... 0,4
Purot ja norot  .................. 36  ..................... 26,2
Pienet lammet  .................... 5  ....................... 3,9
Rehevät korvet  .................... 9  ....................... 4,8
Rehevät lehtolaikut  .................. 13  ....................... 5,1
Jyrkänteet alusmetsineen .............. 4  ....................... 2,9
Kalliot, louhikot, kivikot .................. 9  ....................... 5,1
Vähäpuustoiset suot  .................. 16  ..................... 12,4

Yhteensä  ...............97  .................60,7

elinmahdollisuuksien ylläpitämiseksi ja tarvit-
taessa elvyttämiseksi.

Hoitoluokituksessa suojelualueiksi esitetty-
jä alueita suunnitelmassa on yhteensä 521 
hehtaaria eli 12 prosenttia. Tämä antaa hy-
vän lähtökohdan ekologisen kestävyyden 
vaalimiselle Jyväskylän metsissä. Monimuo-
toisuutta voidaan lisäksi täydentää suosi-
malla erikokoisten, eri-ikäisten ja erilajisten 
puiden sekametsäkasvatusta niille sopivilla 

kasvupaikoilla lähimetsissä sekä ulkoilu- ja 
virkistysmetsissä. 

Monimuotoista, monilajista ja monikerrok-
sista sekametsärakennetta ylläpidetään 
poistaen yksittäisiä puita ja puuryhmiä. Pien-
aukkohakkuut edistävät pioneeripuulajien,  
lehtipuut ja mänty, uudistumista luontaisesti. 
Vanhoja havu- ja lehtipuita suositaan metsi-
kön eri ikä- ja kehitysvaiheissa. 
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Hoitoluokituksen tavoitteena on selkeyttää taajama-alueilla sijaitsevien metsien 
suunnittelua ja hoitoa. Hoitoluokituskartassa voidaan esittää metsäkuvioiden 
hoitoluokat eri väreillä. Hoitoluokkien prosenttiosuudet ja hehtaarimäärät taas 

kertovat kuinka paljon kyseisen hoitoluokan metsää kaupunki omistaa. Luokituksen 
avulla voidaan parantaa sidosryhmien välistä vuorovaikutusta arvottamalla kuviotasolla 
ymmärrettäväksi pinta-alallisesti suurta metsäomaisuutta. 

Lähimetsissä korostuvat turvallisuus ja viihtyisyys
Lähimetsä on välittömästi asutuksen lähei-
syydessä sijaitseva hoidettu metsä, jossa on 
luonnonkasvillisuus. Lähimetsäkuviot ovat 
pienialaisia, niihin kohdistuva käyttö on päivit-
täistä ja maapohjan kuluminen voimakasta. 

Lähimetsää hoidetaan vuorovaikutuksessa 
alueen asukkaiden kanssa painottaen met-
sän elinvoimaisuutta, viihtyisyyttä, turvalli-
suutta ja suojavaikutuksia. Hakkuu- ja rai-
vaustähteiden keruu ovat usein osa alueen 
metsänhoitoa. 

Lähimetsälle ei kohdisteta taloudellista tuot-
tovaatimusta. 

selkeyttää

Hoitoluokitus

 Kaupunkialueen metsien jakaantuminen hoitoluokkiin.

Lähimetsät

Ulkoilu- ja
virkistysmetsät
Suojametsä

Metsä

Valmennusmetsä

Maisemametsä

Erityisalue

Suojelualue

12 %

25 %

4 %

39 %

0 % 7 %

1 % 12 %

Kaupunkialueen metsät on luokiteltu eri hoitoluokkiin niiden pääasiallisen käyttötarkoituk-
sen mukaan.

Lähimetsiä 12 % (512 ha)
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Ulkoilu- ja virkistysmetsät liikkumista ja retkeilyä varten
Ulkoilu- ja virkistysmetsä on asuinalueiden 
läheisyydessä tai kauempana asutuksesta si-
jaitseva metsä, jota käytetään säännöllisesti 
mm. ulkoiluun, retkeilyyn, sienestykseen ja 
marjastukseen.
 
Ulkoilu- ja virkistysmetsää hoidetaan painot-
taen metsän elinvoimaisuuden ohella virkis-

tys-, monikäyttö- ja maisema-arvoja. Alueella 
on usein erilaisia alueen käyttöä palvelevia 
rakenteita sekä polku- ja latuverkostoja. 

Ulkoilu- ja virkistysmetsässä on myös talou-
dellisia tuottovaatimuksia.

Suojametsä suojaa melulta ja lieventää maisemahaittoja

Ulkoilu- ja virkistysmetsiä 25 % (1092 ha)

Suojametsä on liikenneväylän, teollisuusalu-
een tai muun häiriötä aiheuttavan toiminnan 
ja asutuksen välissä sijaitseva metsä. Suo-
jametsä lieventää liikenteestä tai toiminnas-
ta aiheutuvia melu-, pöly-, haju-, taikka mai-
semahaittoja. Suojametsä lieventää myös 
mahdollista tuuli- ja lumihaittaa.

Suojametsää hoidetaan painottaen kasvilli-
suuden elinvoimaisuutta, monikerroksisuutta 
ja peittävyyttä tavoitteena mahdollisimman 
hyvä jatkuva suojavaikutus. Hoidossa ote-
taan huomioon myös maisema ja mahdolli-
nen virkistyskäyttö.

Suojametsiä 4 % (175 ha)

Suojametsälle ei yleensä kohdisteta talou-
dellista tuottovaatimusta.
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Talousmetsien hoitoa ohjaavat suositukset ja lainsäädäntö

Valmennusmetsiä 0 % (8 ha)

Talousmetsä on kauempana asutuksesta 
kaupunkirakenteen ulkopuolella sijaitseva 
pääasiassa talouskäytössä oleva metsä. 

Talousmetsää hoidetaan kestävästi talou-
delliset, ekologiset ja sosiaaliset arvot huo-
mioiden. Alueen hoidon ohjeistuksena ovat 

Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion Hy-
vän metsänhoidon suositukset, metsä- ja 
luonnonsuojelulaki sekä metsäsertifioinnin 
kriteerit.

Talousmetsälle kohdistetaan taloudellinen 
tuottovaatimus.  

Valmennusmetsissä varaudutaan maankäytön muutokseen

Valmennusmetsät ovat maakäytön muutos-
alueita, jotka on osoitettu yleis- tai asema-
kaavassa rakentamiseen tai rakentamisen 
vaikutuspiiriin.

Valmennusmetsien hoidon tavoitteena on 
valmentaa alueen puustoa tulevaa käyttöä 
varten niin, että puusto ja kasvillisuus säilyt-
tävät elinvoimaisuutensa myös rakentamisen 
aiheuttaman muutoksen jälkeen.

Valmennusmetsässä voi olla myös taloudel-
lisia tuottovaatimuksia. 

Talousmetsiä 39 % (1697 ha)
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Maisemametsät 
pehmentävät ympäristöä

Maisemametsä on tärkeä ja arvokas metsä 
sen maisema-arvojen vuoksi. 
Maisemametsää hoidetaan maisema-arvo 
huomioiden mahdollisen erillisen suunnitel-
man mukaisesti.  

Maisemametsässä voi olla myös taloudellisia 
tuottovaatimuksia.

Erityisalueet ovat muita 
tärkeitä viheralueita

Erityisalue on viheralue, jonka olemus tai 
käyttö on niin poikkeavaa, ettei sitä voida si-
sällyttää mihinkään muuhun hoitoluokkaan.  

Tarvittaessa erityisalueet nimetään ja kuva-
taan, ja tarvittaessa niiden hoidolle laaditaan 
erillissuunnitelma.

Suojelualueilla ei tehdä 
metsänhoidollisia töitä

Suojelualue on lain nojalla tai maanomistajan 
omalla päätöksellä suojeltu metsäalue, jolla 
ei tehdä metsänhoidollisia töitä. 

Tavoitteena on turvata kyseisen paikan ja 
yleisemminkin paikallisen luonnon elinympä-
ristöjen ja eliölajien monimuotoisuus. 

Alueen luonnontila säilytetään ja tarvittaes-
sa tehdään tarpeellisia luonnonhoitotoimia, 
jotka vielä edesauttavat moninaisuuden li-
sääntymistä.  

Suojelualueita 12 % (521 ha) 

Maisemametsiä 7 % (318 ha)

Erityisalueita 1 % (40 ha)
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Kaupungin metsien kasvupaikat ovat keskisuomalaisittain varsin reheviä. Reheviä 
lehtoja on 200 ja lehtomaisia kankaita 1700 hehtaaria; eli yhteensä reilu 
kolmannes kasvullisen metsämaan alasta. Huonokasvuisia kitu- ja joutomaita on 

vähän. Soita on noin 5 prosenttia metsäalasta. Ohessa on selitetty metsäsuunnittelussa 
käytetyn yleisen kasvupaikkaluokituksen määrittelyperusteet

Kasvupaikat
varsin reheviä

Lehto 

Lehdot ovat vehmaita ja multapohjaisia kas-
vupaikkoja. Niille ovat ominaisia leveälehtiset 
lehtosammalet, lajirikas ja kookas ruoho- ja 
heinäkasvillisuus sekä saniaiset. Lehtoja on 
erityisesti puronvarsia ympäröivillä rehevillä 
rinteillä. Lehdossa menestyvät useat puula-
jit, myös jalot lehtipuut. 

Lehtomainen kangas 

Lehtomaiset kankaat ovat ruohoisia, usein 
alavia maita, joiden pintakerros on maatunut-
ta multamaista humusta. Niitä tavataan rehe-
villä moreenimailla ja myös hiesu-savimailla. 
Sammallajisto on runsas, mutta sammalpeite 
harvahko; tavallisten seinäsammalten ohel-

la on hiukan lehtosammalia, runsaasti heiniä 
ja ruohoja, varvusto rehevää ja paikoin har-
vahkoa. Pensaskerroksessa on useita lajeja. 
Kuusi on pääpuulaji, mutta sekapuustoisuut-
ta voidaan suosia.

Tuore kangas 

Tuoreille kankaille on tyypillistä heinäisyys, 
seinäsammaleisuus ja varpuisuus. Valtavar-
puna on mustikka. Maanpinnassa on paksuh-
ko, vain osittain hajonnut, kivennäismaasta 
selvästi erillään oleva humuskerros. Tihei-
tä puustoja lukuun ottamatta heiniä esiintyy 
runsaasti. Kuusi on pääpuulaji, mutta myös 
muut puulajit menestyvät ja sekametsiköitä 
on mahdollista suosia.

 Metsämaan (4300 ha) kasvupaikkojen jakaantuminen ravinteisuuden mukaan.

Kuivat
kankaat
44 ha

Lehdot
215 ha

Tuoreet
kankaat
1661 ha

Kuivah-
kot kan-
kaat 450 ha

Karuk-
kokan-
kaat 0 ha

Korvet
172 ha

Rämeet
66 ha

Lehtomai-
set kankaat
1696 ha
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Kuivahko kangas 

Kuivahkot kankaat ovat seinäsammaleisia ja 
varpuisia ja niillä kasvaa myös jäkäliä. Puo-
lukka on valtavarpu ja seinäsammal muo-
dostaa usein yhtäjaksoisen peitteen. Maan-
pinnassa on paksuhko, alustastaan selvästi 
erottuva raakahumuskerros. Mänty on kui-
vahkon kankaan pääpuulaji.

 Säynätsalo on varsin kallioista seutua, mutta on siellä reheviäkin metsiä. Kaupungin 
omistamasta metsäalasta lehtoa ja lehtomaisia kankaita on peräti 40 prosenttia.

Kuiva kangas 

Kuiville kankaille on ominaista kanervavaltai-
nen varpuisuus, jossa variksenmarjan, puo-
lukan ja mustikan osuus kasvaa pohjoiseen 
päin siirryttäessä. Jäkäliä voi olla huomatta-
van paljon. Ruohoja ja heiniä on erittäin niu-
kasti. Humuskerros on heikosti maatunut, 
helposti levyinä irtoava ja usein hyvin ohut.  
Mänty on pääpuulaji.

Korpi 

Korpi on suo, jonka pääpuulaji on yleensä 
kuusi tai lehtipuu. Korpien kenttäkerros muis-
tuttaa kivennäismaiden metsäkasvillisuutta. 
Sammalkerros käsittää pääasiassa vaateliai-
ta rahkasammalia ja karhunsammalia.

Räme 

Räme on suo, jonka pääpuulaji on yleensä 
mänty. Varvusto on yleensä hyvin kehittynyt 
ja rämevarvut; juolukka, suopursu, vaivais-
koivu ja vaivero ovat leimaa antavia. 
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Kehitysluokka on metsätaloudellinen käsite, joka myötäilee puustojen ikä- 
ja järeysrakennekehitystä. Kehitysluokitus täydentää ikäluokitusta ja sen 
tarkoituksena on havainnollistaa metsien tilaa ja eri kehitysvaiheessa olevien 

metsien odotettavissa olevia käsittelytarpeita.

Hyväkasvuista

Varttuneet kasvatusmetsät ja uudistuskyp-
sät metsät ovat yleensä toivottuja taajamien 
monikäyttömetsissä niihin kohdistuvien vir-
kistyskäytöllisten ja maisemallisten arvos-
tusten vuoksi. 
Tilanne kaupungin metsissä on tältä osin hy-
vä. Varttuneita kasvatusmetsiä ja uudistus-
kypsiä metsiä on yhteensä noin 70 % kau-
pungin metsistä.

Puusto

Metsäsuunnittelussa käytettyjen kehitysluokkien määrittelyperusteet 
ovat tiivistetysti seuraavat:

S0 = SIEMENPUUMETSIKKÖ Männyn tai koivun luontaiseen uudistamiseen tähtää-
vällä hakkuulla käsitellyt metsiköt, joilla ei ole vielä tyydyttävää määrää taimia.

T1 = PIENI TAIMIKKO Taimikko, jonka keskipituus on alle 1,3 m.

T2 = VARTTUNUT TAIMIKKO Taimikko, jonka keskipituus on yli 1,3 m ja keskiläpimitta 
rinnankorkeudella on alle 8 cm.

Y1 = YLISPUUSTOINEN TAIMIKKO Kaksijaksoinen metsikkö, jossa on kehityskelpoi-
nen ja vakiintunut taimikko sekä siemen-, suojus- tai verhopuustoa ja jonka seuraava 
käsittely on ylemmän jakson poisto.

02 = NUORI KASVATUSMETSIKKÖ Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankorkeudelta 
on enintään 16 cm, mutta vähintään 8 cm. Valtapituus havupuustossa on useimmiten 
yli 7 m ja lehtipuustossa yli 9 m.

03 = VARTTUNUT KASVATUSMETSIKKÖ Metsikkö, jonka keskiläpimitta rinnankor-
keudelta on yli 16 cm, mutta joka ei täytä uudistamiskeskiläpimittaa, tai metsikkö, jon-
ka keski-ikä on vähintään 0,8 kertaa suositeltu uudistamisikä, mutta ei ole vielä sitä 
saavuttanut.

04 = UUDISTUSKYPSÄ METSIKKÖ Metsikkö, jonka pohjapinta-alalla painotettu kes-
kiläpimitta on vähintään suositeltu uudistamiskeskiläpimitta tai keski-ikä on vähintään 
uudistamisikä.

12 %

19 %

34 % 35 %

Aukeat ja
taimikot

Nuoret
kasvatus-
metsät

Varttuneet
kasvatus-
metsät

Uudistus-
kypsät
metsät

 Kehitysluokat metsämaalla.
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 Puusto ikäluokittain, m3.

 Kokonaispuusto on 711 800 m3 eli heh-
taaria kohden puustoa on165 kuutiometriä.

Puustoa keskimääräistä enemmän, valtapuuna kuusi

Jyväskylän metsien kokonaispuumäärä on 
runsaat 700 000 m³. Keskimäärin hehtaarilla 
on puuta siten n. 165 m³. Määrä ylittää run-
saalla kolmanneksella Keski-Suomen met-
sien keskiarvon. Kaupungin metsien valta-
puulaji on kuusi.

Kokonaiskuutiomäärästä kuusen osuus on 
44 %, männyn 35 %, koivun 18 % ja muun 
lehtipuun kolme prosenttia. Kuusen osuus 
on selvästi vähentynyt ja männyn sekä leh-
tipuuston osuus lisääntynyt kuluneella 20-
vuotisjaksolla.

Käyttöpuustosta tukkikokoisen puun tukki-
osuus on 45 % ja kuitupuun 55 %. Tukkipuus-
tosta kuusen osuus on runsaat puolet.

Jyväskylän metsien rakennekehitys puulajien 
osalta myötäilee sikäli Keski-Suomen met-
sien kehitystä, että nuorissa metsissä mänty 
on hallitseva puulaji, kun taas vanhemmissa 
metsissä on kuusi valtapuuna.

Puulajiston monipuolisuuden näkökulmas-
ta lehtipuuston määrä nuorissa metsissä on 
hyvä. Varttuneissa metsissä lehtipuuston ja 
sekametsien määrää tulee aikanaan hallitusti 
lisätä hakkuiden ohjauksella.

Puusto kasvaa ja voi hyvin seuraavat kymmenen vuotta

Jyväskylän kaupungin tässä suunnitelmas-
sa mukana olevien metsien kasvu on noin 
27 000 kuutiometriä vuodessa. 

Kasvu säilyy korkealla tasolla metsien vähit-
täisestä vanhenemisesta huolimatta. Kasvun 
arvioidaan kuitenkin vähenevän siten, että 
kasvu 20 vuoden kuluttua on vajaat 25 000 
kuutiometriä vuodessa. 

Yli-ikäistyminen ja lahoamisvaara eivät met-
siä tällä suunnitelmakaudella uhkaa. Muun 
muassa puiden harsuuntumista ja verso-
surmaa ei ole juurikaan havaittu. Kaupungin 
metsien terveydentila on hyvä. 
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Hakkuut
pääosin kasvatushakkuita

Suunnitelmassa esitetyillä hakkuilla varmistetaan metsäomaisuuden tuoton ja 
muiden metsiin kohdistuvien arvojen säilyminen myös tulevaisuudessa. Hakkuut 
toteutetaan vuosittain laadittavan tarkemman hakkuuohjelman mukaisesti, jolla 

määritellään kuviokohtaisesti milloin ja miten hakkuu tehdään. Toteutettavien hakkuiden 
tekemistä ohjaa metsäkuviolle annettuun hoitoluokkaan määritellyt hoidon tavoitteet. 

Hakkuusuunnite isompi kuin edellisissä suunnitelmissa
Suunnitelmakaudeksi ehdotettu hakkuumää-
rä on 192 000 kuutiometriä. Siten vuosittai-
nen hakkuukertymä olisi keskimäärin 19 200 
m³ ja hehtaaria kohden 4,4 m³/vuosi. Mainit-
takoon vertailun vuoksi, että kolmessa edelli-
sessä metsien hoito- ja käyttösuunnitelmas-
sa hakkuusuunnite-esitykset ovat vaihdelleet 
suuruusluokassa 3,3–4,0 m³/ha/vuosi.

Hakkuin käsiteltävä pinta-ala on metsäsuun-
nitelman esityksen mukaan 235 ha/vuosi. 
Tästä kasvatushakkuiden osuus on noin 90 
prosenttia . Uudistushakkuita on koko suun-
nitelmakaudelle esitetty tehtäväksi 228 ha, 

josta viljelyä edellyttää 218 ha ja luontaisesti 
voidaan uudistaa 10 ha. Vuotuinen uudistus-
pinta-ala on 0,5 %. Vuotuinen laskennallinen 
kantorahatulo on noin 550 000 euroa.

Suunnitelmakauden kokonaiskertymän on 
arvioitu jakautuvan puutavaralajeittain seu-
raavasti:  • kuusitukki 58 900 m³
 • kuusikuitu 36 200 m³
 • mäntytukki 24 600 m³
 • mäntykuitu 32 100 m³ 
 • koivutukki 9 100 m³
 • koivukuitu 27 200 m³ ja 
 • muu lehtipuu 3 800 m³. 
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Hakkuutavat

YLISPUUHAKKUIDEN tarkoituksena on vapauttaa kasvutilaa alempaan jaksoon ke-
hittyneelle taimikolle tai nuorelle puustolle. Tyypillisimmillään ylispuuhakkuut ovat luon-
taisesti uudistetun taimikon siemen- tai suojuspuiden poistamista. Maisemallisista syis-
tä ylispuiden poisto voidaan tehdä myös useammassa vaiheessa. Joitakin yksittäisiä 
puita tai pieniä puuryhmiä on hyvä jättää myös sopiviin kohtiin kehittymään ikipuiksi.

ENSIHARVENNUSTEN tehtävänä on turvata taimikkovaiheen ohittaneille nuorille met-
sille riittävä kasvutila. Monipuolisuuden ja vaihtelevuuden vuoksi on suotavaa jättää 
maapohjan sallimissa puitteissa sekapuiksi lehtipuustoa. Nuorten riukumetsävaihees-
sa olevien metsien kehitys on nopeaa ja latvuston riittävän kasvutilan turvaamiseksi 
on tärkeää, että ensiharvennukset toteutetaan ajallaan.

MUUT HARVENNUSHAKKUUT kohdistuvat varttuneisiin kasvatusmetsiin. Kiertoai-
koja pidennettäessä normaalista esim. ulkoilu- ja virkistysmetsissä tai lähi- ja maise-
mametsissä voivat myös uudistuskypsien metsien harvennushakkuut olla tarkoituk-
senmukaisia.

 Hakkuuesitys 2006–2015. 
Vuosittaiset hakkuut 19 200 
kuutiometriä.

AVOHAKKUUT ovat uudistushakkuita, joita seuraava metsänhoitotyö on istutus tai 
kylvö. Avohakkuita ehdotetaan, jos luontaisen uudistamisen edellytyksiä ei ole tai nä-
mä edellytykset ovat vähäiset ja luontaisessa uudistamisesta muodostuva aikatappio 
on ilmeinen ja huomattava.

SIEMENPUUHAKKUILLA uudistetaan männiköitä, erityistapauksissa myös koivikoi-
ta. Jätettävien siemenpuiden määrä voi vaihdella 50–100 kpl/ha, koivikoissa 10–20 
kpl/ha. Yksitoikkoisen tasa-asentoisuuden sijasta siemenpuita voidaan jättää ryhmiin 
maaston pienmuodot huomioon ottaen. 

 Näiden yleisesti käytettyjen hakkuutapojen ohessa voidaan kaupungin metsissä 
toteuttaa maisemallisista taikka muista syistä erikoishakkuita, kuten jatkuvaa kasva-
tusta, miniaukkoja tai hallittuja harsintaharvennuksia.
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Suunnitelmassa esitetyillä hoitotöillä varmistetaan metsäomaisuuden tuoton ja 
muiden metsiin kohdistuvien arvojen säilyminen myös tulevaisuudessa. Hoitotyöt 
toteutetaan vuosittain laadittavan tarkemman hoito-ohjelman mukaisesti. Hoitotöiden 

tekemistä ohjaa metsäkuviolle annettuun hoitoluokkaan määritellyt hoidon tavoitteet. 

Metsänhoitotyöt
turvaavat kasvun

Erilaisia hoitotöitä metsän eri kehitysvaiheissa
Metsäsuunnitelmassa on esitetty tehtäväksi 
erilaisia metsänhoitotöitä, kuten muokkaus, 
istutus ja taimikonhoito, vuosittain noin 120 
hehtaarilla. Suunnitelmaan on kirjattu kunkin 
metsäkuvion kehitysvaiheen vaatima hoito-
työ ja sen kiireellisyys. Esimerkiksi heti kii-
reellisiä taimikonhoitotöitä on suunnitelmas-
sa esitetty reilulle 200 hehtaarille, jotka tulee 
tehdä mahdollisimman pikaisesti.

Suunnitelmassa esitettyjen metsänhoitotöi-
den kustannukset ovat vuoden 2006 keski-

määräisellä kustannustasolla arvioituna noin 
60 000 euroa vuodessa. 

Lähimetsissä tehtäviä harkinnanvaraisia mai-
semanhoidollisia hoitotöitä ja  niiden kustan-
nuksia ei ole ennakoitu tässä suunnitelmas-
sa. Lähimetsien hoitotyöt ohjelmoidaan eril-
lisellä lähimetsien hoidon ohjelmalla asuin-
alue- tai kaupunginosatasolla. Hoitotöiden 
toteutuksen yhteydessä alueella tehdään 
myös tarvittavat hakkuut.
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 Metsänhoidollisista perusteista lähtevien metsänhoitotöiden lisäksi etenkin lähi-
metsissä tehdään erilaisia maisemaa parantavia hoitotöitä, joista maisemalliset rai-
vaukset ja hakkuutähteiden keräys ovat asukkaiden yleisimmin toivomia. 

Metsänhoitotyöt

RAIVAUSTA  tehdään sekä uudistusaloilla että ensiharvennusten yhteydessä. 
Uudistusalan raivauksessa poistetaan tarvittaessa  uudistamista haittaavaa pien-
puustoa.
Ensiharvennuksen ennakkoraivauksessa poistetaan myyntipuuta pienempää puus-
toa, joka haittaa tulevaa hakkuuta. 

MUOKKAUKSELLA käsitellään maanpintaa kevyesti metsänuudistamista varten. 
Muokkauksella varmistetaan istutuksen ja kylvön onnistuminen sekä luontaisen 
taimiaineksen syntyminen uudistusalalle. Muokkauksen päämenetelmät ovat äes-
tys, laikutus ja mätästys.

ISTUTTAMALLA taimia TAI KYLVÄMÄLLÄ siemeniä perustetaan uusi metsä, jos 
luontainen uudistaminen ei ole mahdollista. Kuusi ja koivu yleensä istutetaan käyt-
täen pottitaimia. Mänty voidaan istuttaa tai kuivahkoilla ja sitä karummilla kankailla 
uusi männikkö voidaan myös kylvää siemenistä.

TAIMIKONHOIDOLLA säädellään taimikon tiheyttä ja puulajisuhteita. Taimikon hoi-
totöitä ovat perkaus ja harvennus, joilla taataan kannattava ensiharvennus. Jos tai-
mikonhoito viivästyy on se tehtävä nuoren metsän kunnostuksena.

ha

MaanmuokkausRaivaus Istutus ja kylvö Taimikonhoito
0

100

200

300

400

500

600

700

 Metsänhoitotyöt  2006–
2015.  Hoitotöitä tehdään vuo-
sittain noin 120 hehtaarilla.
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Loppusanat

Haluan kiitää kaikkia suunnitelman laatimiseen osallistuneita siitä arvokkaasta ja yhdessä 
tehdystä työstä, joka mahdollisti Jyväskylän kaupungin uuden metsäsuunnitelman valmis-
tumisen. Uuden suunnitelman hyödyntäminen on käynnistynyt ja täytyy sanoa, että juuri nyt 
tuntuu erittäin hyvältä. Kiitos myös sinulle lukija ja tervemenoa metsään!

Jyväskylässä lokakuussa 2006

Marko Kemppainen 
metsäpäällikkö
Jyväskylän kaupunki

Metsäsuunnitelma on tärkein metsäomaisuuden hoidon apuväline Jyväskylän 
kaupungille, ja sen avulla ohjelmoidaan vuosittaiset hoitotyöt, hakkuut ja 
puutavaran myynnit. Suunnitelma osoittaa millä keinoin ja millä tehokkuudella 

metsiä voi ja tulee käsitellä, jotta metsien elinvoimaisuus ja puuntuotannollinen tila säilyy 
ja samalla metsäluonnon muut arvot tulevat kohtuudella huomioon otetuiksi. 

hyödyntäminen

Metsäsuunnitelman

Laajemmin tietoa metsäsuunnitelman laati-
misesta, sen etenemisestä ja valmiista met-
säsuunnitelmasta on nähtävillä jatkossakin 
kaupungin internetsivuilla. Metsäsuunnitel-
man hoitoluokitus sekä hakkuu- ja hoitoesi-
tykset ovat myös internetissä nähtävillä ja 
niistä voi antaa palautetta. 

Kaikki metsäsuunnitelman 
sisältämä tieto on julkista ja 
vapaasti sidosryhmien 
käytettävissä.

www.jyvaskyla.fi/
yhdyskuntatoimi » Metsät
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