
 
 
 
JYVÄSKYLÄN KAUPUNGIN METSÄSUUNNITELMAN UUSIMINEN ON ALOITETTU 
 
HISTORIAA 
 
Jyväskylän kaupungissa on harjoitettu pitkäjänteiseen metsäsuunnitteluun pohjautuvaa 
metsien käyttöä yli sata vuotta. Ensimmäinen metsänhoitosuunnitelma Jyväskylän metsille 
laadittiin vuonna 1888 ja vuonna 1901 tehtiin tutkimus ”puuvarannon laadusta”. Teknillinen 
seura Jyväskylässä otti vuonna 1907 kaupungin metsänhoidon asiakseen ja järjesti sen 
suunnitelmalliselle pohjalle, tuolloin myös maisemalliset näkökohdat otettiin huomioon.  
Vuonna 1911 kaupunki palkkasi metsänvartijan ja hyväksyi metsänhoitosuunnitelman, jota 
ryhdyttiin noudattamaan. Sen jälkeen suunnitelmat on laadittu kymmeneksi vuodeksi 
kerrallaan. Viimeisin metsäsuunnitelma on laadittu vuosiksi 1994 - 2003. 
 
Metsille laaditut monitavoitteiset metsäsuunnitelmat ovat turvanneet kaupungin metsissä 
sekä metsien eri-ikäisyyden, elinvoimaisuuden ja kohtuullisen puuntuoton että 
metsäluonnon monimuotoisuuden ja virkistyskäyttöarvojen säilymisen. 
 
UUSI METSÄSUUNNITELMA 
 
Jyväskylän kaupunki omistaa metsää noin 5000 hehtaaria, josta noin 4500 hehtaaria on 
kaupungin alueella (sisältävät myös asemakaava-alueen metsät). Nyt aloitettavassa 
suunnitteluprojektissa kaupungin omistamien kaupunkialueen metsien metsäsuunnitelma 
uusitaan.  
 
Projektissa laaditaan taajamametsiin soveltuva metsäsuunnitelma, jossa otetaan 
huomioon metsäalueille kohdistuvat erilaiset käyttömuodot ja hoitotarpeet kuvioittain. 
Suunnitelma sisältää myös taajamamesien hoitoluokituksen, joka osaltaan ohjaa 
suunnittelutyötä ja osaltaan selventää suunnitelman tavoitteita erilaisissa 
vuorovaikutustilanteissa. 
 
Suunnitelmassa otetaan huomioon kaikki metsän käsittelyä ohjaavat erilaiset säädökset 
mm. metsälaki, luonnonsuojelulaki, maankäyttö- ja rakennuslaki, metsäsertifiointi ja 
kaavamerkinnät. Suunnitelman teossa hyödynnetään edellistä metsäsuunnitelmaa, 
viheraluejärjestelmää ja uusimpia metsäalueista tehtyjä selvityksiä (liito-oravaselvitys, 
Jyväskylän kaupungin metsät 2002 – Käyttöluokkaehdotelma ja soveltuvuustarkastelu, 
alueelliset luontoselvitykset). Muu suunnittelua hyödyntävä tieto kerätään sidosryhmiltä 
(osalliset) suunnittelun pohjaksi. Lisäksi mm. suunnitteluprojektin aikana pidettävissä 
yleisö- ja asukastilaisuuksista saadaan uutta tietoa ohjaamaan suunnitelman lopullisia 
toimenpide-ehdotuksia ja hakkuusuunnitetta.  
 
Suunnittelija toimii Keski-Suomen metsäkeskus, jolla on kokemusta Jyväskylän kaupungin 
metsien suunnittelusta kahden edellisenkin suunnitelman osalta. Metsäsuunnittelijoina 
toimivat Pekka Noponen ja Pekka Nieminen suunnittelupäällikkö Tarmo Juurikkamäen 
johdolla.  
 
 



Lopputuote nykyaikainen digitaalisessa paikkatietomuodossa oleva metsäsuunnitelma on 
tärkeä kaupungin metsäomaisuuden hoidon apuväline ja jatkuvasti päivitettävänä se tulee 
käytännössä palvelemaan pidempään kuin perinteisen metsäsuunnitelman 
kymmenvuotiskauden ajan. Tavoite on myös se, että suunnitelman tiedot ovat 
sidosryhmien käytettävissä ja näin monipuolisesti hyödynnettävissä.   
 
PALAUTEMAHDOLLISUUS JA LISÄTIETOA  
 
Asukaspalautejärjestelmän ja lisätietoa metsäsuunnitelman laatimisesta  mm. 
suunnittelualueet, tarkemman aikataulun, yhteyshenkilöt, kokouksien pöytäkirjat ja 
projektisuunnitelman löydät projektin omilta www-sivuilta www.metsakeskus.fi/ks/jklmetsat.  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


