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ESIPUHE
Puijo on kuopiolaisille rakas. Puijo on niin rakas, että kuopiolaiset itsekään eivät
ole viime aikoina tienneet, miten Puijon suhteen tulisi menetellä. Tai toisin päin
sanottuna, kaikki kuopiolaiset ovat kyllä tienneet, mutta kukin aivan omalla
tavallaan. Tästä ovat osoituksena ne lukuisat toteutumattomat suunnitelmat
Puijon kehittämiseksi, joita on kertynyt kaupungintalon kirjahyllyyn. Ja niitä
suunnitelmia ei ole yksi tai kaksi, vaan lukuisia eri ajoilta. Samaa osoittaa se
runsas keskustelu tai sanoisinko jopa väittely, jota Puijosta on totuttu Kuopiossa käymään.
Yllä kuvatusta lähtökohdasta ryhdyttiin selvittämään, mitä kuopiolaiset oikeasti
odottavat Puijolta. Eivät niinkään ne kuopiolaiset, jotka lujimpaan ääneen mielipiteensä kertovat, koska heidän mielipiteensä oli jo ennestään selvillä. Tällä
kerralla kiinnostivat aivan tavalliset kuopiolaiset, ns. hiljainen enemmistö. Tarkemmin sanottuna haluttiin tietää kuopiolaisten mielipiteet Puijon luonnonsuojelualueiden ulkopuolisista metsistä. Samalla kuopiolaiset saivat
sanoa odotuksensa myös kaikesta muusta Puijon kehittämisestä. Ja kyllähän
niitä mielipiteitä tulikin paljon. Ainakin yhden raportin verran.
Työhön palkattiin kallispalkkainen konsulttien ryhmä, jota johdettiin aina Helsingistä asti. Mukana ryhmässä oli monenlaista tohtoria, arkkitehtia, maisteria,
metsänhoitajaa, maisema-arkkitehtia, biologia …. Kaikki keskeiset suunnittelijat olivat kuitenkin omasta maakunnasta; eihän Puijon sisintä kukaan ulkopuolinen voi ymmärtää tai sisäistää. Lisäksi mukana on ollut laaja ohjausryhmä,
jossa on ollut edustus lähes kaikista poliittisista ryhmistä ja kaupungin keskeisistä hallintokunnista. Myös metsäntutkimuslaitoksen edustajat ovat olleet
koko suunnitteluprosessin ajan kiinteästi mukana.

Onko Puijon tulevaisuus näiden kaikkein intohimoisimpien kädessä vai kuunnellaanko kenties tavallisten kuopiolaisten ääntä? Loppuraportissa on tehty
esityksiä tavallisten kuopiolaisten arvojen pohjalta  ja alueen toimijoiden tekeminä ehdotuksina. Sen verran loppuvaiheen ”vaikuttaminen” vaikutti myös
ohjausryhmään, että se lisäsi luonnon monimuotoisuuden edistämistä korostavan kappaleen loppuraportin loppupuolelle; vaikuttaminen on siis vaikuttanut.
Lähes kaikki loppuraportin ehdotukset edellyttävät kuitenkin vielä jatkosuunnittelua, mikäli jatkosuunnitteluun ja aikanaan myös toteuttamiseen annetaan
kaupunginvaltuuston lupa. Tässä kohdassa tarvitaan päättäjiltä itsenäistä ajattelua ja myös poliittista rohkeutta.
Vielä lopuksi haluan kiittää kaikkia niitä ihmisiä, jotka ovat osallistuneet tähän
suunnitteluprosessiin. Ihmisiä on ollut paljon niin suunnittelijoina, työryhmien
jäseninä, ohjausryhmän jäseninä ja lisäksi vielä kaikki ne lähes kaksi tuhatta
kuopiolaista, jotka ovat vastanneet kävijäkyselyihin.
Kiitos kaikille!

Kuopiossa 10.3.2010
Väinö Korhonen
Puijon suunnitteluhankkeen
ohjausryhmän puheenjohtaja

Työhön käytiin kiinni kyselemällä ja osallistamalla. Kyselyillä selvitettiin aivan
tavallisten kuopiolaisten odotuksia Puijosta. Osallistamalla puolestaan selvitettiin Puijon alueen toimijoilta konkreettisia kehittämisehdotuksia. Mukana oli
niin liikunnan, matkailun, luonnonsuojelun, kulttuurin, asukkaiden kuin aivan
tavallisen virkistyskäytönkin edustajia. Välillä tehtiin lukuisia vaihtoehtoisia
suunnitelmia, joista kyselyiden ja yhteistyön tuloksena alkoivat erottua suosituimmat vaihtoehdot. Myös ristiriitaisesti koettuja asioita tunnistettiin; niitä
pitää enemmänkin selvittää ja suunnitella. Yhdessä istuttiin seminaareissa ja
työryhmissä ja johtopäätökset tilaisuuksissa olivat kohtuullisen samansuuntaisia. Näin ymmärsin.
Konsultti laittoi suunnitteluprosessin tuloksena syntyneet aikaansaannokset
lopulta paperille loppuraportiksi. Kun prosessin osapuolet palasivat omiin
kammioihinsa miettimään Puijoa ja tutkimaan loppuraporttia, niin siitä se väittely taas alkoi. Hetkessä unohtuivat yhdessä samoissa pöydissä sovitut linjaukset. Taas kerran alettiin vaikuttaa Puijoa koskevaan päätöksentekoon vanhalla
totutulla tavalla. Jälleen kerran tuli siis osoitettua, että kuopiolaiset eivät osaa
olla Puijosta ainakaan samaa mieltä, ja kaikkein intohimoisimmin Puijoon suhtautuvat haluavat tuoda sen myös lujalla äänellä julki.
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Puijon valokuvauskilpailun yleisöäänestyksen voittanut kuva Mäkihyppääjä.
Kuvaaja Jukka Pelkonen.

1 TAV O I T T E E T J A S U U N N I T T E L U P R O S E S S I N K U VA U S

Puijo on kuopiolaisille tärkeä. Kansallisesti ja kansainvälisesti tunnettuna se
on merkittävä Kuopion imagotekijä. Puijolla on monia arvoja ja käyttötapoja.
Useimmilla kuopiolaisilla on mielipiteitä Puijon kehittämisestä.
Kokonaissuunnitelmana voimassa oleva yleiskaava on hyvin yleispiirteinen.
Puijolle on laadittu lukuisia erillisiä kehityssuunnitelmia, mutta kokonaiskuva on jäänyt hajanaiseksi ja pääosa aiemmista suunnitelmista on jäänyt
toteuttamatta.
Tämän suunnitteluhankkeen tarkoituksena oli selvittää kuopiolaisten mielipiteet Puijon kehittämisestä. Erityisesti toivotaan ns. hiljaisen enemmistön äänen
kuulumista.
Suunnittelun pääpaino on virkistysmetsien hoidon suunnittelussa. Hankkeessa
selvitettiin miten kuopiolaiset haluavat Puijon virkistysmetsiä hoidettavan ja
kuvattiin metsänhoidon suunnittelun periaatteet, joiden pohjalta metsiä tullaan hoitamaan. Samalla selvitettiin kuopiolaisten toiveet Puijon alueen käytön
kehittämisestä. Ehdotukset voivat olla pieniä ja helposti toteutettavia parannuksia tai suuria hankkeita, joiden toteutus tulee vaatimaan tarkempia selvityksiä ja suunnitelmia. Käytön kehittämisen osalta tämä suunnitelma toimii
jatkosuunnittelun pohjana kun on selvitetty mitä kuopiolaiset odottavat.

Suunnitteluryhmään kuuluivat
Kuopion kaupungin metsätoimisto, tilaaja:
* Seppo Jauhiainen, kaupunginmetsänhoitaja
* Jouko Räsänen, metsätalousinsinööri
* Heidi Roivainen (metsäinventointi)

Kajanus Consulting, alikonsultti:
* Miika Kajanus (kyselytutkimus, suunnittelu, vaikutusten arviointi)
Pohjois-Savon Metsäkeskus, alikonsultti:
* Jouni Partanen (kyselytutkimus, inventointi, suunnittelu)

FCG Finnish Consulting Group, konsultti:
* Heikki Lonka, projektipäällikkö (vuorovaikutuksesta vastaava)
* Ulla Räihä, laatuvastaava / projektipäällikkö
* Iivo Vänskä, projektisihteeri (kyselytutkimus, suunnittelu,  vuorovaikutus)
* Taina Ollikainen (kyselytutkimuksesta vastaava)
* Asta Nupponen (kyselytutkimus)
* Jari Kärkkäinen (luontoarvot)
* Riikka Ger, (laadun varmistus)

Suunnitelmat tehtiin kuopiolaisten mielipiteiden ja kehitysehdotusten pohjalta.
Tärkeä osa suunnitteluprosessia oli kuulla Puijon alueen aktiivitoimijoita, joita
oli mm. urheilun/liikunnan, luonnonsuojelun/kulttuurin, matkailun ja myös asukasyhdistysten piiristä.  Lähes kaikki Puijon käytön konkreettiset kehittämisehdotukset ovat Puijolla aktiivisesti toimivien tahojen tekemiä. Toimijat olivat mm.
asiantuntijoita, yhdistyksiä, seuroja, yrityksiä ja luonnonsuojeluviranomaisia.
Puijon alueen kehittämisestä pyrittiin tiedottamaan aktiivisesti. Hankkeen kaikissa vaiheissa tuotetut materiaalit julkaistiin www-sivuilla www.puijo.kuopio.
fi. Aluksi järjestettiin käyttäjätutkimus, jonka tulosten pohjalta laadittiin useita
suunnitelmavaihtoehtoja. Näistä tehtiin palautekysely. Kyselyn tuloksia käsiteltiin hankkeen osallisten kanssa toisessa Puijo-foorumissa jatkotoimenpiteiden
määrittelemiseksi.
Hanketta on ohjannut ohjausryhmä, johon on kuulunut luottamushenkilöitä,
virkamiehiä sekä asiantuntijoita. Ohjausryhmän jäsenet ovat liitteessä 1. Kuopion kaupungin metsätoimisto on toiminut suunnitteluhankkeen tilaajana.
Arvotutkimukset ja suunnitelmat on laadittu FCG Finnish Consulting Group:n,
Pohjois-Savon metsäkeskuksen ja MMT Miika Kajanuksen toimesta.
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2 L Ä H T Ö K O H D AT

Puijo on koko Pohjois-Savon maakunnan tunnetuin maisemallinen symboli.
Puijo tunnetaan parhaiten tornista avautuvasta näkymästä, joka järvineen, saarineen ja metsineen on suomalaista kansallismaisemaa. Puijoa on käyty ihastelemassa jo yli 150 vuoden ajan.
Puijon maisemaa esitettiin suojeltavaksi jo 1880-luvulla. Monien vaiheiden jälkeen lääninhallitus päätti vuonna 1928 julistaa Puijon etelärinteen luonnonsuojelualueeksi mm. maisemallisten arvojen perusteella.

2 . 1 LU O N N O N P I I R T E E T
Puijo on luonnoltaan hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Rakentamattoman
selänteen pinta-ala on kaikkiaan viitisensataa hehtaaria. Puijon laki kohoaa 232
metriä merenpinnan ja noin 150 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle. Kallioperältään Puijo on maapallon vanhimpiin kuuluvaa kivilajia graniittigneissiä.  
Sen rinteeltä löytyy noin 140 metrin korkeudelta ylin jääkauden jälkeisistä
rannoista, ns. Yoldiameren ranta, jonka yläpuoliset ns. supra-akvaattiset alueet
eivät ole huuhtoutuneet jääkauden jälkeen. Tästä johtuva hienojakoisten maaainesten huomattava määrä on yksi syy laen viljavuuteen ja kuusivaltaisuuteen.
Puijon kaupungin puoleinen metsä on vanhaa ja järeätä kuusikkoa. Tämä rinne
on ollut rauhoitettu jo vuodesta 1928 lähtien. Suojelualueita laajennettiin
2000-luvun alussa noin 200 hehtaariin. Puijon selänteen luonnonsuojelullisesti
kaikkein merkittävimmät alueet sijoittuvat kuitenkin Puijon itärinteille, Peipposenrinteelle, Antikkalanrinteeseen, Kokonmäen itärinteeseen ja Satulanotkoon.
Näillä paikoilla vuosikymmenten saatossa on löydetty eri tutkimuksissa useita
harvinaisia ja uhanalaisia lehtokasvilajeja ja näillä alueilla on myös linnusto runsainta. Puijo on yksi maakunnan kaikkein merkittävimmistä suojelukohteista
niin kasvien, linnuston kuin metsienkin suojelun kannalta ja samalla se on yksi
monipuolisimmista säilyneistä aluekokonaisuuksista.
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Puijolle ominaista järeää kuusimetsää.

Puijon sijainti

2.2 HISTORIAA
Agrikulttuuri
Puijon alue kuului 1500-luvun puolivälistä lähtien etelästä Satulanotkoon
saakka Kuopion maaseurakunnan suurpappilan maihin. Puijonsarvi oli Julkulan kappalaisen maita. Puijolla oli 1800-luvulla kaksi torpparitilaa, Antikkala
ja Konttila. Vuonna 1927 Puijon lakialue ympäristöineen siirtyi seurakunnalta
vaihtokaupalla Kuopion kaupungin omistukseen. Puijolla poltettiin kaskia jo
1620-luvulla. Vuonna 1776 Puijo oli merkitty suurimmaksi osaksi ”hyväksi kaskimaaksi”. Puijon rinteiltä on vieläkin löydettävissä kaskiraunioita ja nauriskuoppia muistona kaskikaudesta. Kaskeamisesta on kuitenkin kulunut jo niin kauan,
ettei kasvillisuudessa tai kasvistossa ole säilynyt merkkejä kaskikaudesta.
Pappilan pellot ulottuivat Peipposenrinteen eteläosaan saakka, yksi erillinen
peltolohko on edelleenkin tunnistettavissa Peipposenrinteellä. Pappilan peltoja ja niittyjä oli raivattu myös Iso Valkeisen rannalle ja Pihlajaharjun notkoihin.
Konttilan tilan pihapiiri sijaitsee Puijon lakialueella, Kokonmäen eteläpuolella
n. 700 m:n etäisyydellä Puijon tornista. Alue kuuluu Valtioneuvoston periaatepäätöksen mukaisesti Puijon valtakunnallisesti arvokkaaseen maisemaalueeseen. Konttila sisältyy Kuopion rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön
hoito-ohjelmaan.

Nykyisellä luonnonsuojelualueella sijaitseva Kokonmäen
hakkuuaukea 1900-luvun alussa.

Puijon opaskartta

Taidekulttuuri
Kun maisemat alkoivat nousta 1800-luvun romantiikan myötä kansallisuusaatteen heijastajiksi myös Puijon näköalat herättivät heti kiinnostusta. Puijon
laelle alettiin rakentaa puinen näkötorni vuonna 1856. Vain vuotta aikaisemmin
oli valmistunut Ferdinand von Wrightin vaikuttava maisemamaalaus "Näköala
Puijolta". Taiteilija oli noussut pari vuotta aikaisemmin tekemänsä Haminalahden näköalaa kuvaavan maalauksen ansiosta maan kuuluisimmaksi maisemamaalariksi. Kuopiolaiset järvimaisemat ja Puijon selänne rantoineen saivat koko
Suomen luonnonkauneutta symbolisoivan merkityksen. Tämä innoitti niin
kuvataiteilijoita, kuin lauluntekijöitä kuvaamaan Puijon luonnon kauneutta.
Urheilu- ja liikunta
Urheilu tuli mukaan Puijon kulttuurimaisemaan 1910-luvulla laajemmin. Alppimaista omaksuttiin tuolloin kelkkailuharrastus, jota varten tehtiin ensimmäinen kelkkamäki vuonna 1912. Kelkkailu lopetettiin sittemmin vaarallisena
1930-luvulla. Puijolla on järjestetty murtomaahiihtokilpailuja ainakin vuodesta
1916 lähtien. Ensimmäinen mäkihyppykisa pidettiin vuonna 1911 itärinteelle
rakennetusta hyppyristä. Seuraava mäki valmistui vuonna 1929, mutta vasta
kaksi vuosikymmentä myöhemmin valmistunutta mäkeä luonnehdittiin suurmäeksi. Uusi mäki rakennettiin vuonna 1982, joka sai lopullisen muotonsa
vuonna 1998. Nykyisellään Puijon selänteellä lasketellaan, lautaillaan, hiihdetään, pelataan golfia, sauvakäellään jne. Alueella käy tälläkin hetkellä useita
kymmeniä erilaisia harrastajaryhmiä mm. suunnistajista maastopyöräilijöihin. Suurimmat käyttäjämäärät koostuvat kuitenkin tavallisista kuopiolaisista
ulkoilijoista.

Ferdinand von Wright: Näköala Puijolta

Latuja Puijon laella.

Hyppyrimäkiä Puijolla 1900-luvun alkupuolella.
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Matkailu
Ensimmäisen Puijon tornin rakennustyöt aloitettiin vuonna 1856 ja se valmistui
seuraavana vuonna. Vuosisadan vaihteen jälkeen jouduttiin toteamaan, että
vanha puutorni oli tehtävänsä täyttänyt ja se purettiin vuonna 1906. Viereen
valmistui kesällä 1906 kivestä ja tiilestä rakennettu yli 24 metriä korkea, J.W.
Strömbergin piirtämä torni.
Vuoden kuluttua valmistui myös vanhan tornin paikalle matkailumaja Puijon
Pirtti. Tornissa kävi heti ensimmäisenä vuonna 20 000 vierasta. Vuonna 1936
matkailumajaa vielä laajennettiin ja nimeksi tuli Puijon Maja. 1960-luvun alussa
todettiin toinenkin torni täysi palvelleeksi ja se purettiin vuonna 1963.
Samana vuonna valmistui nykyinen Puijon torni. Betonirakennus on kuopiolaisen arkkitehti S. Ruotsalaisen suunnittelema, ja se yltää 75 metrin korkeuteen eli 225 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle. Vuonna 1972 Puijon Majalle
tehtiin muutos- ja korjaustöitä. Majasta tuli majatalotyyppinen hotelli-ravintola
Puijo. Puijon torni peruskunnostettiin vuonna 2006.
Vanha Puijon torni.

Parhaimmillaan Puijolla kävi yli 150 000 matkailijaa vuosittain. Tällä hetkellä
Puijon tornissa käy vuosittain noin 75 000 koti- ja ulkomaista matkailijaa. Matkailullisesti Puijon merkittävimmät toiminnat liittyvät edelleen tornin käyttöön
sekä erilaisiin urheilutapahtumiin.

2 . 3 A I E M M AT S U U N N I T E L M AT P U I J O L L E
Eri aikoina Puijolle on laadittu lukuisia kehittämissuunnitelmia. Useimmat niistä
eivät ole toteutuneet. Tuoreita suunnitelmia ovat mm. Puijon matkailun strategia vuodelta 2004 ja Puijon luontotiedekeskuksen hankeselvitys vuodelta 2007.
Puijon urheilukeskuksen suunnittelusta järjestettiin vuonna 1967 arkkitehtuurikilpailu, jonka voittajatyötä jatkettiin urheilu- ja virkistysalueen yleissuunnitelmaksi. Vuonna 1969 ja 1972 valmistuneet yleissuunnitelmat ovat toteutuneet heikosti.

Arkkitehdit Kolinen & Rotko: Puijon urheilu ja virkistysalue, kokonaissuunnitelma, 1969.
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2 . 4 K A AVAT I L A N N E
Valtioneuvoston periaatepäätökseen (1995) sisältyy 156 valtakunnallisesti
arvokasta maisema-aluetta, joista Puijo on yksi.
Kuopion seudun maakuntakaavassa (3.7.2008) Puijolle on osoitettu:

Lähivirkistysalue, joka on tarkoitettu pääasiassa lähiulkoilua
ja virkistyskeskuksia varten (rakentamisrajoitus, MRL 33 §)
VL 11.431

Rakentamismääräys: Alueella saa rakentaa vain yleistä virkistäytymistä palvelevia rakennuksia ja rakenteita sekä suorittaa
rakennusten peruskorjauksia.
Suunnittelumääräys: VL 11.431 Puijo: Alueen virkistyskäytön
ohjaus ja maankäyttö on suunniteltava siten, ettei viereisiin
Natura-alueisiin (SL 11.541, SL 11.554) kohdistu luonnonsuojelulain 65 §:n tarkoittamalla tavalla kuluttavaa tai muuta
alueiden perusteena olevia luonnonarvoja heikentävää
vaikutusta.

Luonnonsuojelualue
SL 11.541
SL 11.554
Natura 2000 –verkostoon kuuluva alue
Kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta valtakunnallisesti tai maakunnallisesti merkittävä kohde tai alue
Viheryhteystarve
Retkeilyreitti
Kevyen liikenteen seuturaitti
Sähkönsiirtolinja, jännite
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Voimassaoleva ja ainut Puijon kokonaissuunnitelma on
Puijo-Puijonsarvi osayleiskaava vuodelta 1989.

10
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3 S U U N N I T T E L U P R O S E S S I N VA I H E E T J A S I S Ä LT Ö

3 . 1 S E LV I T Y S P U I J O N N Y K Y T I L A S TA
Suunnitteluryhmä perehtyi Puijoon maastossa. Metsät inventoitiin kokonaan
uudestaan.
Virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnittelussa käytössä olleet aiemmat suunnitelmat, selvitykset ja muut lähtötiedot ovat liitteessä 2.
3.1.1 Maisemakuva
Puijon muikunmuotoinen profiili on hallitseva maisematekijä saavuttaessa
Kuopioon etelästä. Ympäristöään korkeampi mäki erottuu horisontissa kauaksi
Kallavedellä. Jyrkän lounaisrinteen dramaattisuus kasvaa Puijoa lähestyttäessä.
Pohjoisesta tullessa maisemakuvaa hallitsevat Puijon laen, Kokonmäen ja Puijonsarven kukkuloiden suhteet. Aukot tai korotukset erottuvat herkästi mäkien
kaarevissa muodoissa, kuten nykyisin torni, hyppyrimäki sekä joistain suunnista
Puijontie ja laskettelurinteet.

Suurimmat avoimet tilat ovat urheilualueita ja Konttilan pellot. Nämä sijaitsevat lähekkäin alueen eteläosassa. Pohjoisosassa avoimia tiloja on väylien ja
maiseman avauksen yhteydessä.  Puijolla on varsin vähän paikkoja, joista näkee
kauaksi. Nämä rajoitetut kaukonäkymät ovat edellä mainittujen avoimien tilojen luona.
Maiseman suurmuodot ovat muodostuneet luode-kaakko suuntaisiksi ruhjevyöhykkeiden ja mannerjään kulkusuunnan vuoksi. Eri puolilla Puijoa suurmuotojen suuntaa seuraavat monet paikalliset piirteet. Keskellä aluetta on
poikittainen Satulanotkon syvä laakso. Tähän poikkeukselliseen kohtaan on
muodostunut merkittäviä luonnonarvoja.
Puijon maisematilat liittyvät vahvasti lakialueiden, laaksojen ja rinteiden kokemiseen. Maisema on suurimmaksi osaksi peitteistä metsää, jolloin vaihtelevissa
maastonmuodoissa syntyy omalaatuisia paikkoja tilallisesti erilleen toisistaan.
Maiseman suurmuotojen kohdatessa puhutaan maiseman solmukohdista. Sellaiset alueet koetaan usein kiehtovilta. Hierarkkiset pisteet ovat selkeitä paikkoja, jotka toimivat kiinnekohtina maisemaa hahmotettaessa.

Puijon profiili etelästä katsottuna

Puijon profiili idästä katsottuna

Maiseman perusrunko
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3 . 1 . 2 M e t s i e n ny k y t i l a

3 . 1 . 2 . 1 A r vo k k a a t l u o n t o k o h t e e t

Metsien hoidon suunnittelu kohdistui yleiskaavan mukaisiin virkistysmetsiin.
Virkistysmetsät sijaitsevat Puijolla pääosaltaan kahdella alueella luonnonsuojelualueiden lomassa. Eteläosan virkistysmetsät ovat Antikkalan – hiihtostadionin
- Konttilan alueella, josta ne jatkuvat Rypysuon kohdalta kapeana vyöhykkeenä
pohjoisosan Puijonsarven yhtenäiselle metsäalueelle. Eteläinen osa virkistysmetsistä on luonteeltaan selvästi kuusivaltaista ja aktiivisessa urheilukäytössä,
kun taas Puijonsarvi on enemmän sekapuustoista ja virkistyskäytön osalta rauhallisempaa metsäaluetta. Luonnonsuojelualueiden metsille on tehty aiemmin
oma hoito- ja käyttösuunnitelma alueellisen ympäristökeskuksen toimesta.

Oleellinen osa Puijon metsiä ovat arvokkaat lehto- ja muut luontokohteet.
Näistä kohteista on tehty useita selvityksiä ja niitä on käytetty hyväksi metsäsuunnittelun maastotyössä, joihin osallistui biologi Jari Kärkkäinen. Nyt tehdyssä inventoinnissa lehdot ja luontokohteet on erotettu virkistysmetsästä
metsänhoitosuositusten ja metsälain edellyttämällä tavalla omiksi kuvioikseen.
Tämä varmistaa osaltaan luontoarvojen säilymisen ja hoitamisen niiden edellyttämällä tavalla.

Puijon metsiä on hoidettu tähän asti virkistysmetsien periaatteiden mukaan.
Tämä näkyy puuston ikärakenteen painottumisessa vanheneviin sekä korkean
puumäärän omaaviin metsiin. Harvennushakkuut on tehty ns. alaharvennuksina, joissa on poistettu pienempiä ja heikompia puita ja jätetty parhaat puut
kasvamaan. Tästä syystä Puijon metsistä yli 60% on yli 80-vuotiasta. Virkistysmetsien rakenne on tällä hetkellä tasaikärakenteinen ja metsikköjen välinen
vaihtelevuus vähäistä. Tulevaisuudessa on metsikköjen elinvoimaisuuteen
kiinnitettävä entistä enemmän huomiota ja turvattava nuorten metsikköjen
syntyminen. Tämänhetkinen metsien kunto ja terveystilanne on vielä verrattain
hyvä.

Luonnon monimuotoisuuden kannalta alueella on useita arvokkaita luontokohteita, joista arvokkaimmat ovat kosteita saniaisvaltaisia lehtoja tai kuivia
lehtoja. Useimmat alueella tavatut silmälläpidettävät lajit esiintyvät näillä
kohteilla. Lisäksi suunnittelualueella elää muutama uhanalainen laji, jota ovat
sieniä ja liito-orava. Uhanalaiset sienet keskittyvät Antikkalanrinteen laskettelualueelle. Liito-oravalla on kaksi lisääntymisaluetta. Alueella elää myös lepakoita, jotka ovat luontodirektiivin liitteen IV lajeja. Lisäksi alueen kasvistoon
kuuluu kaksi luontodirektiivin liitteen II lajia: hajuheinä ja idänlehväsammal.
Hajuheinällä on kaksi siintymää ja idänlehväsammaleella useita.

Viimeisen 30 vuoden aikana Puijolla on virkistysmetsien hoito ollut varovaista.  
Tästä johtuen myös metsän kasvua ja kehittymistä turvaavia harvennustarpeita
on runsaasti kasvuvaiheessa olevissa metsissä. Kokonaisuutena hakkuiden
määrä on pitkän aikaa ollut pienempi kuin metsien kasvu ja niinpä Puijon metsissä on nyt puuta lähes 300 m3/ha, joka on kaksinkertainen määrä verrattuna
Pohjois-Savon yksityismetsiin. Puijon virkistysmetsien kasvu tällä hetkellä on n.
1500 m3 vuodessa.
Puijon käytön suunnitelmissa on tehty myös sellaisia hakkuuehdotuksia, joilla
avataan näkymiä Kallavedelle. Parhaat näköalapaikat sijoittuvat Puijonsarven
länsi- ja pohjoisosaan.
Tiheää hoitamatonta metsää

Tasaikäistä metsää
12
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Jouni Partanen esittelee arvokasta luontokohdetta suunnitteluhankkeen osallisille.

3 . 2 P U I J O N LU O N N O N S U O J E LUA LU E 8 0 V U O T TA JUHLASEMINAARI
Puijon luonnonsuojelualue perustettiin 20. syyskuuta vuonna 1928 ja 15. syyskuuta 2009 juhlistettiin 80 vuoden ikää. Seminaarissa käsiteltiin Puijon luontoa,
ihmisen suhdetta luontoon. Samalla käynnistettiin kävijätutkimukseen perustuva virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma.

Puijo-seminaarin ohjelma

Puijon virkistysmetsien ikäjakauma ja arvokkaat luontokohteet
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3.3 I AR VOTUTKIMUS
3 . 3 . 1 Kys e l y t
Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman laadintaan sisältyi kaksi arvotutkimusta
Puijon käyttäjien mielipiteiden ja näkemysten kartoittamiseksi. Ensimmäiseen
arvotutkimukseen sisältyi internetkysely, postikysely ja ryhmähaastattelut,
jotka toteutettiin tammi-helmikuussa 2009. Yhteensä vastauksia saatiin 1297
kappaletta, joista 1211 saatiin kuopiolaisilta. Internet- ja postikyselyjen tuloksia
käsiteltiin ja työstettiin eteenpäin ryhmähaastatteluissa.

Rakennetun ympäristön huono kunto harmittaa. Kaupungilta toivottiin halukkuutta ja selkeää otetta Puijon kehittämiseen. Eniten toivottiin olemassa olevien reittien ja paikkojen parantamista. Suurin erimielisyys oli Puijon majan
sekä golf- ja laskettelurinteiden laajentamisesta.

Puijon kehittämisessä tulisi vastaajien mukaan painottaa tulevaisuudessa erityisesti liikuntaa/urheilua ja matkailua, mutta myös metsien virkistyskäyttöä ja
luonnonsuojelua. Valtaosa vastaajista kehittäisi Puijolla monipuolisesti kaikkia
osa-alueita kuitenkin niin, että Puijo säilyisi kuopiolaisten virkistysalueena.  
Tutkimuksen mukaan kaikilla tulisi olla mahdollisuus harrastaa sitä, mikä
Puijolla kiinnostaa eikä minkään näkemyksen tulisi saada ylivaltaa suhteessa
muiden kehittämiseen.

Arvotutkimukseen liittyi Puijoa lähellä olevien tahojen ryhmähaastattelut. Helmikuussa 2009 kutsuttiin edustajia virkamiehistä, yhdistyksistä ja yrityksistä
neljän teeman mukaisiin keskustelutilaisuuksiin. Näitä olivat:

Metsät ovat Puijolla kävijöille tärkeitä ja valtaosan mielestä metsiä tulee
myös hoitaa. Metsähoitotoimenpiteistä huonoimmin Puijolle soveltuvat vastaajien mukaan avohakkuut ja tasainen pensaskerrosten raivaus.   Vastaajien
mielestä hakkuutähteet tulisi siivota reittien varsilta. Muita Puijolle soveltuvia
metsänhoitotoimenpiteitä ovat ryhmittäinen pensaskerroksen raivaus ja harvennushakkuut. Erityisen tärkeää Puijolla on kaunis maisema ja liikuntamahdollisuudet. Myös rauha ja hiljaisuus, luonnon monimuotoisuus ja metsät ovat
tärkeitä asioita. Puijo tarjoaa kuopiolaisille hiljaisuutta ja rauhaa. Se on luonnonarvoiltaan tärkeä ja alueella on miellyttävä liikkua. Vanhuksia ja vammaisia
silmällä pitäen alueella liikkumista ei pidetä helppona. Penkkejä ja taukopaikkoja toivottiin lisää.
Suosituimmat käyntikohteet ovat Puijon torni ja maja, joissa käydään paljon,
mutta suhteellisen harvoin. Eniten päivittäisiä ja viikoittaisia käyttäjiä on
Puijon urheilualueella. Puijon kävely-, juoksu- ja hiihtoreitteihin ollaan pääosin tyytyväisiä. Lisää reittejä toivottiin kävelijöille ja sauvakävelijöille sekä
koiran ulkoiluttajille talvella. Puuttuvat reitit luovat ristiriitatilanteita eri käyttäjien välille, kun kävelijät liikkuvat laduilla.
Alueita, joita ei haluta muuttaa Puijolla ovat erityisesti luonnonsuojelualueet, metsäalueet, Puijon torni ja maja sekä Konttilan alue. Varsin moni vastaajista oli sitä mieltä, että Puijoa voidaan muuttaa ja kehittää. Osa oli myös sitä
mieltä, ettei mitään saa muuttaa ja koko alue tulee säilyttää nykyisellään.
Kyselyyn vastanneet käyvät Puijolla pääosin ystävien ja sukulaisten kanssa,
perheen kanssa tai yksin. Puijolla käydään pääosin henkilöautolla tai kävellen.
Näillä kulkumuodoilla Puijo on myös hyvin saavutettavissa. Linja-autolla Puijon
saavutettavuus on huono. Kyselyyn vastanneet toivoivat linja-autoyhteyttä
keskustasta Puijolle. Puijolla käydään ennen kaikkea virkistäytymässä / ulkoilemassa ja kuntoilemassa (hiihtämässä, kävelemässä, lenkillä).

3.3.2 Ryhmähaastattelut

•
•
•
•

luonto ja kulttuuri
matkailu ja yrittäjät
asukkaat ja erityisseurat
liikunta ja urheilu

Osallistujat olivat toimineet Puijolla pitkään ja heiltä saatiin pitkään pohdittuja
näkemyksiä ja konkreettisia kehitysehdotuksia, joita voitiin myöhemmin käyttää suunnitelmissa. Teemaryhmien haastatteluissa ilmeni epäluuloja muiden
teemojen toimijoiden aikeista Puijon suunnittelussa. Hankkeen www-siuilla
(www.puijo.kuopio.fi) sekä liitteenä olevalla cd-rom-levyllä on esitetty teemaryhmien näkemykset ja ehdotukset laajemmin.
Muita I arvotutkimuksen tuloksia on liitteessä 3. Hankkeen www-sivuilla (www.
puijo.kuopio.fi) sekä liitteenä olevalla cd-rom-levyllä on kaikki arvotutkimuksen tulokset ja tutkimusraportit. Ohessa olevat oleellisimmat tulokset ovat
yhteenvetoja posti-, netti-, kirjasto-, ja koulukyselyistä.

Metsänhoitotoimenpiteiden soveltuvuus Puijolle
(kaikki kuopiolaiset vastaajat)
0%

20 %
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60 %

80 %

1. Metsien hoito harvennushakkuin (tiheää puustoa harvennetaan)
2. Huonokuntoisten metsien uudistaminen pienin vaiheittaisin aukko- ja kaistalehakkuin
(n. 20-40 m aukot / kaistat)
3. Huonokuntoisten metsien uudistaminen avohakkuin eli poistaen kerralla metsikön
puut
4. Pensaskerroksen raivaus siten, että pensasryhmiä ja nuoria puuryhmiä jätetään
metsään (ryhmittäinen raivaus)
5. Pensaskerrosten raivaus siten, että ne kaikki poistetaan ja vain kookkaat puut
jätetään (tasainen raivaus)
6. Metsiä ei hoideta (hakkuita tai raivauksia ei tehdä)
7. Hakkuutähteet siivotaan pois ainakin reittien varsilta
8. Lahoja ja kuolleita puita jätetään metsään
9. Puiden ja pensaiden poisto ulkoilureittien varsilta
10. Puuston poisto joiltakin alueilta näköalojen avaamiseksi esim. Kallavedelle
Erittäin hyvin

14

40 %

Hyvin

Huonosti

Erittäin huonosti

100 %

Mikä on Teille tärkeintä Puijolla?
(%:ia kaikista vastauksista)

0%

20 %

40 %

80 %

100 %

53 %

Kaunis maisema

52 %

Liikuntamahdollisuudet

Arvotutkimuksen tulokset esiteltiin 26.2.2009 seminaarissa. Paikalle oli kutsuttu hankkeeseen osallistuvat tahot. Tilaisuudessa järjestettiin ryhmätyö,
jossa pohdittiin Puijon menestyksentekijöitä erilaisissa tulevaisuudenkuvissa.
Yhteenvedossa etsittiin useissa ryhmissä esiin tulleita seikkoja ja laadittiin
yhteinen näkemys Puijon kehittämiseksi:
Hoidamme, suojelemme ja kehitämme yhteistyössä monipuolista ja vetovoimasta
Puijoa, jonka urheilu-, virkistys-, luonto- ja matkailukohteet lisäävät kaikenlaisten ja kaikenikäisten ihmisten henkisiä ja ruumiillisia voimavaroja.

40 %

Rauha ja hiljaisuus

38 %

Luonnon monimuotoisuus

Kansalaisfoorumissa määriteltiin strategioita vision toteuttamiseksi:

36 %

Metsän tuntu
Alueen historia ja kulttuuri

11 %

Tilan ja vapauden tuntu

11 %

•
•
•
•
•

8%

Matkailu
Muu

60 %
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Huoltava ja säilyttävä Puijo
Matkailu-Puijo
Matkailu ja liikunta-Puijo
Liikunta ja virkistys-Puijo
Matkailu ja luonto-Puijo

4%

Mitä asioita Puijon kehittämissuunnitelmissa tulisi painottaa?
(%:ia kaikista vastanneista, N=1222)

0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

28 %

Liikunta/urheilu

26 %

Matkailu

19 %

Metsien virkistyskäyttö

17 %

Luonnonsuojelu

Puijo-seminaarissa keskustellaan arvoista ja kehitysehdotuksista.

Muuta

3%
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3 . 4 A R V O T U T K I M U K S E N T U L K I N TA S U U N N I T E L M I K S I
Projektisuunnitelman mukaisesti arvotutkimuksen tuloksista johdettaisiin 5-8
suunnitelmavaihtoehtoa. Suunnitteluryhmän ryhtyessä määrittämään suunnitelmavaihtoehtoja, todettiin ensimmäiseksi, ettei arvotutkimuksen tulosten
perusteella voida yleisesti yhdistää metsänhoidon tapaa käytön kehitysehdotuksiin. Käyttö vaikuttaa metsänkäsittelyyn sen lähiympäristössä, mutta yleisemmin yhteyttä ei ollut. Suunnitteluryhmä päätti laatia erilliset metsänhoidon
ja käytön suunnitelmavaihtoehdot.
3.4.1 Metsänhoidon suunnitelmien määrittely
Metsät ovat Puijolla kävijöille tärkeitä. Pääosa vastaajista oli sitä mieltä, että
virkistysmetsiä tulee myös hoitaa. Puijolle soveltuvia metsänhoitotoimenpiteitä olisivat ryhmittäinen pensaskerroksen raivaus ja harvennushakkuut sekä
pienimuotoinen uudistaminen. Metsähoitotoimenpiteistä huonoimmin Puijolle soveltuisivat vastaajien mukaan avohakkuut ja tasainen pensaskerrosten
raivaus. Vastaajien mielestä hakkuutähteet tulisi siivota ainakin reittien varsilta.
3.4.1.1 Metsänhoitoehdotusten pääperiaatteet

pienpuuston hoito, koska metsä jää muuten ryteikköiseksi ja liikkuminen metsässä vaikeutuu. Pienpuuston hoidossa jätetään pienialaisia kohteita ryhmittäin
hoitamatta kävijätutkimuksen odotusten mukaisesti. Harvennusvaihe Puijon
virkistysmetsissä on tavallisia metsiä pitempi eli harvennuksia tehdään 30 100 vuoden ikäisissä metsissä. Harvennuksissa tulee luontaisen uudistumisen
edellytyksiä tarkkailla ja edistää harvennuksen voimakkuutta ja kohdentumista
säätelemällä. Puijon virkistysmetsien harvennukset ovat yleisen metsänhoitokäytännön mukaisia, kuitenkin niin soveltaen, että jo harvennuksissa pyritään
ohjaamaan metsää erirakenteiseksi. Tavoitteena on, että saman metsikkökuvion sisälle syntyisi pituudeltaan ja tiheydeltään vaihtelevia puustoryhmiä,
jotka helpottaisivat aikanaan uudistamaan metsää pienialaisesti maiseman
siitä kärsimättä.
Metsän uudistamiseen Puijolla ehdotetaan ns. vaiheittaista uudistamista. Siinä
puustoa uudistetaan pienialaisin aukoin, luontaista taimimateriaalia hyödyntäen. Toimenpide varmistetaan tarvittaessa täydentämällä kohteet alueelle
sopivalla taimimateriaalilla. Samalla kuviolla tehdään pieniaukkoista uudistamista toistuvasti 3 - 4 kertaa 50 vuoden aikana. Näin menetellen uusi metsä

nousee alalle vaiheittain aiheuttamatta maisemalle ja virkistyskäytölle merkittävää haittaa ja suuria muutoksia samalla kerralla. Uudistettavien metsiköiden
etenemisjärjestys ja uudistamisen aikataulu määräytyy valtuuston valitseman
suunnitelmavaihtoehdon mukaan.
Kevyessä vaihtoehdossa uudistaminen käynnistetään n. 1/3-osassa uudistamisvaiheessa olevista metsiköistä ensimmäisen 10-vuotiskauden aikana. Muilla nyt
uudistamisen vaiheessa olevilla kuvioilla uudistaminen aloitetaan seuraavan
kymmenen - kolmenkymmenen vuoden aikana ja niiden uudistaminen etenee
vastaavassa aikataulussa. Vaiheittaisen uudistamisen kevyen vaihtoehdon
kuvaamista on kehitetty suunnitteluprosessin loppuun asti.
Metsänhoidon suunnittelua ei tule soveltaa kaavamaisesti, vaan toteutuksessa
on tärkeää olla joustava. Sekä toteutusaikataulua että tapoja tulee tarkistaa
mm. olosuhteiden mukaan. Erityisesti tulee ottaa huomioon myös käyttäjiltä saatu palaute, kun he saavat käytännön näkökulmaa valittuun metsien
käsittelytapaan.

Kyselytutkimuksessa pääosa vastaajista toivoi virkistysmetsien hoitamista. Virkistysmetsissä tapahtuvat muutokset toivottiin olevan vähäisiä sekä metsikön
tilan olevan pitkään muuttumaton. Metsä kuitenkin kasvaa koko ajan, joten
muutosta metsässä ei voida myöskään pysäyttää nykytilaan. Toivottua metsikön
rakennetta voidaan ylläpitää jatkamalla tavanomaisesti noudatettua metsikön
kiertoaikaa huomattavasti "normaalia" pidemmäksi. Samalla tulee kuitenkin
myös metsän varovaisesta uudistamisesta huolehtia, mikäli virkistysmetsien
kehitys kohti sulkeutunutta aarnimetsää halutaan välttää.   Puijolla tämän on
katsottu tapahtuvan kuusikoilla pääosin 160 vuoden kiertoajan puitteissa ja
männikkövaltaisilla alueilla, jopa pitempänäkin aikajaksona.
Metsänhoitoehdotuksissa painotetaan alueen virkistyskäyttöä ja luontoarvojen vaalimista. Tämä tarkoittaa mm. sitä, että metsähoitotöistä aiheutuva häiriö
on mahdollisimman lyhytaikainen ja toimenpideväli samalla alueella on mahdollisimman pitkä. Metsien uudistaminen esitetään tehtäväksi kyselyssä esille
tulleella tavalla pienialaisin uudistushakkuin ns. vaiheittaisena uudistamisena.
Vaiheittainen uudistaminen on tämän suunnitteluprosessin aikana mallinnettu
ja se sisältää n. 50 vuoden mittaisen, metsikkökohtaisen uudistamisvaiheen.
Hoitoehdotuksissa otetaan huomioon kyselyn tulokset, virkistyskäytön vaatimukset ja virkistysmetsien hoito-ohjeet, joita on käytettävä luonnollisesti
hyväksi myös ehdotettuja toimenpiteitä toteutettaessa.   Asuinalueisiin rajoittuvia reunametsiä ehdotetaan hoidettaviksi puistomaisesti ja asuinympäristön
ehdoilla. Tyypillisiä toimenpiteitä näillä alueilla ovat yleensä lievät harvennukset sekä liikkumista ja näkyvyyttä estävän aluskasvillisuuden raivaukset.
Samantyyppistä käsittelyä ehdotetaan monin paikoin myös vilkkaassa käytössä
olevien ulkoilureittien lähelle.
Ensiharvennus Puijolla tarkoittaa, että kasvatusmetsäksi varttunut taimikko
harvennetaan silloin, kun puiden latvukset alkavat karsiutua ja kutistua liikatiheyden vuoksi. Lähes aina ensiharvennuksen yhteydessä on tehtävä myös

Hoitamatonta ensiharvennusmetsää Puijonsarven pohjoispäässä.
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Vaiheittaisesti uudistetussa metsässä on eri-ikäisiä puita

Taimettunut pienaukko kuusimetsässä

Taimettunut pienaukko mäntymetsässä

Koivikko ladunvaressa

Asuinalueisiiin rajoittuvia reunametsiä tullaan hoitamaan puistomaisemmaksi.
Kävijätutkimukseen perustuva Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma.
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3 . 4 . 1 . 2 Va i h e i t t a i s e n u u d i s t a m i s e n v a i h e e t , p e r u s v a i h t o e h t o
Vaihe 1
Alkutilanne: laa ja-alainen vanha kuusikko

Vaihe 2
Tehdään pienialaisia uudistusaloja maastoa mukaillen alueelle. Uudistusaloille
jätetään joitakin vanhoja puita; mielellään lehtipuita. Luontaista taimettumista
varmistetaan maanpinnan käsittelyllä ja istutuksilla. Jäävän puuston uudistumista valmistellaan lievin harvennuksin. Raivauksessa jätetään taimiryhmiä ja
kaatuneita puita.

18
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Vaihe 3
Aiempiin reikiin syntynyttä taimikkoa hoidetaan. Tehdään pienialaisia uudistusaloja maastoa mukaillen alueelle uusiin kohteisiin. Uudistusalojen sijoituksessa otetaan huomioon mm. reittien sijainti. Uudistusaloille jätetään
joitakin vanhoja puita. Luontaista taimettumista varmistetaan maanpinnan
käsittelyllä ja istutuksilla.

Vaihe 4
Aiempiin reikiin syntynyttä taimikkoa hoidetaan edelleen. Tehdään pienialaisia uudistusaloja maastoa mukaillen alueelle uusiin kohteisiin.
Uudistusaloille jätetään joitakin vanhoja puita. Luontaista taimettumista
varmistetaan maanpinnan käsittelyllä ja istutuksilla.
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Vaihe 5
Aiempiin reikiin syntynyttä taimikkoa ja nuorta metsää hoidetaan edelleen. Tehdään pienialaisia uudistusaloja maastoa mukaillen alueelle loppuihin kohteisiin. Uudistusaloille jätetään joitakin vanhoja puita. Luontaista taimettumista varmistetaan maanpinnan käsittelyllä ja istutuksilla.

Vaihe 6
Vaiheittainen uudistaminen on saatettu loppuun. Uusi kierto mahdollistuu
uusin pienkuvioin. Ihmisten käsitys ”metsän tunnusta” säilynyt koko ajan ja
puusto säilyy elinvoimaisena. Viereisten kuvioiden vaikutus vaiheittaiseen
uudistamiseen on merkittävä. Omiksi kuvioiksi erotetut metsälaki ym. kohteet pysyvinä kohteina helpottavat viereisten kuvioiden käsittelyä.

20

Kävijätutkimukseen perustuva Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma.
Kuopion kaupunki ja FCG Finnish Consulting Group, 2010

3 . 4 . 1 . 3 Yl e i s t ä m e t s ä n h o i d o s t a

3 . 4 . 2 K äy t ö n s u u n n i t e l m i e n m ä ä r i t t e l y

Yleissääntönä koko Puijon alueella on, että käytössä olevat polut ja reitit pidetään risuista ja hakkuutähteistä vapaana, kun töitä tehdään. Muualla hakkuutähteet voidaan pääosin jättää metsään, jossa ne maatuvat ravinteiksi puille
maaperän rehevyydestä johtuen aika nopeasti. Erityisesti hiihtolatujen vieressä
pyritään metsänhoitotoimin lisäämään lehtipuuston osuutta latureittien lumiolosuhteiden parantamiseksi.

Kansalaisfoorumissa määriteltyjen strategioiden ja arvotutkimuksessa saatujen
kehitysehdotusten perusteella Puijon käytön suunnitelmavaihtoehtoja päätettiin tehdä kuuden teeman mukaan:

Käyttösuunnitelmissa esitetyt maisema-avaukset pyritään tekemään ensisijaisesti puustoa harventamalla. Muutamissa kohteissa harvennuksiin liitetään
myös pienaukko suurikokoisen puuston kohdalle pitempiaikaisen maisemaavauksen aikaansaamiseksi.
3 . 4 . 1 . 4 Työ k o h t e i d e n s u u n n i t t e l u / s i j o i t t a m i n e n j a t ö i d e n
ajoittaminen
Puijon virkistysmetsät ovat kuusivaltaisia, joten pääosa Puijolla tehtävistä
hakkuutöistä on tehtävä talviaikana maan ollessa jäässä korjuuvaurioiden
välttämiseksi. Hakkuutöiden toteutus on kuitenkin suunniteltava ennakkoon
kesäaikana, koska esim. pienaukkojen sijoittaminen ja merkintä on tehtävä
silloin, kun kasvillisuus, norot ym. ovat nähtävissä. Muita metsänhoitotöitä
voidaan toteuttaa paremmin ympäri vuoden. Hakkuu- ja hoitotöiden toteutus
on ajoitettava siten, että ne aiheuttavat mahdollisimman vähän haittaa Puijon
virkistyskäyttömuodoille. Työkohteiden toteutus on suunniteltava siten, että
vain osa Puijon alueesta on samalla kerralla työkohteena. Myös työkohteista
tiedotuksesta on huolehdittava, että alueen käyttäjät voivat halutessaan välttää liikkumista työmaa-alueilla.

•
•
•
•
•
•

Huoltava ja säilyttävä
Liikunta ja virkistys
Luonto ja liikunta
Matkailu ja liikunta
Matkailu, luonto ja kulttuuri
Virkistys, luonto ja kulttuuri

Suunnitelmavaihtoehdoista haluttiin tehdä selvästi toisistaan poikkeavia, jotta
niitä voitaisiin vertailla ja arvottaa helpommin. Lähtökohtaisesti haluttiin tehdä
kunkin teeman mukaisesti kärjistettyjä vaihtoehtoja. Valmistauduttiin siihen
että lopullinen luonnos olisi yhdistelmä suosituimmista kehitysehdotuksista.
Suunnitelmien sisällöksi valittiin ryhmähaastatteluissa ehdotettuja ja muuten
esillä olleita toteutuskelpoisia asioita, joilla oli laajaa kannatusta. Tässä vaiheessa ei vielä haluttu karsia ehdotuksia kävijäkyselyn tulosten perusteella,
sillä käytön osalta kyselyn sisältö oli yleisellä tasolla.
Suunnitelmavaihtoehtojen tarkoituksena oli tutkia kehitysehdotusten mahdollista sijoittumista Puijolla. Niitä vertailemalla nähtäisiin mitkä asiat ovat aluevarauksina toisiaan poissulkevia, toisiaan tukevia tai mitkä eivät vaikuta toisiinsa.

3 . 4 . 1 . 5 A r vo k k a a t l u o n t o k o h t e e t
Lehtoja ja luontokohteita on tarkoitus hoitaa niiden luonteen edellyttämällä
tavalla. Esim. lehtoihin on ehdotettu raivausta ja varovaista harvennusta.
Tämä on tarpeen siinä vaiheessa, kun pintakasvillisuus alkaa kuihtua metsikön
umpeen kasvamisen seurauksena.
3 . 4 . 1 . 6 Yh t e e nve t o a
Kokonaisuutena Puijon virkistysmetsät ovat tällä hetkellä sellaisessa vaiheessa,
että ne pystyvät tarjoamaan virkistystä ja elämyksiä Puijon laajalle ja monipuoliselle käyttäjäkunnalle. Edellytyksenä nykyisen hyvän tilan jatkumiselle on
kuitenkin suunnitelmallinen, pitkäjänteinen ja tietoinen metsien hoitaminen,
jossa eri käyttömuodot, luontoarvot ja metsien monimuotoisuus otetaan riittävästi huomioon. Yhteinen päätös tästä, sitoutuminen ja vastuunotto ovat askel,
jolla Puijon virkistys- ja matkailukäyttö sekä säilyminen myös tuleville sukupolville voidaan varmistaa.

Tie Konttilaan
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3 . 5 S U U N N I T E L M AVA I H T O E H D O T
3 . 5 . 1 M e t s ä n h o i d o n s u u n n i t e l m av a i h t o e h d o t
Puijon metsienhoidon pitkän aikavälin vaikutuksien havainnollistamiseksi
laadittiin neljään vaihto ehtoiseen metsänhoidon suunnitelmavaihtoehtoon
perustuvaa vuoteen 2060 ulottuvaa skenaariota. Metsänhoidon suunnitelmavaihtoehdot ovat 1. Ei metsänhoitoa, 2. Metsänhoidon kevyt vaihtoehto,
3. Metsänhoidon perusvaihtoehto ja 4. Metsänhoidon raskas vaihtoehto.
Lisäksi laadittiin vertailukohdan saamiseksi laskennallinen talousmetsävaihtoehto. Käytön kehittämisehdotukset vaikuttavat vain vähäisessä
määrin metsien hoitoon esim. golf-kentän tai ulkoilureittien reunametsien
hoidossa.

3 . 5 . 1 . 1 Pi t k ä n a i k av ä l i n v a i k u t u s t e n ve r t a i l u a

Metsänhoidon perusvaihtoehdossa kasvatushakkuut toteutetaan yleisten metsänhoidon periaatteiden mukaisesti kuitenkin siten, että jo harvennuksissa
pyritään ohjaamaan metsää erirakenteiseksi. Metsän uudistaminen toteutetaan
vaiheittaisen uudistamisen mallilla jaksottaen kunkin metsikkökuvion uudistaminen 50 vuoden jaksolle. Vaiheittainen uudistaminen aloitetaan ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella kaikilla uudistamisikäisillä kuvioilla. Perusvaihtoehdon hakkuumäärä on sovitettu vastaamaan puuston pitkän aikavälin kasvua,
joten puuston määrä pysyy jatkossakin korkeana.

Metsäskenaarioita arvioitaessa voidaan todeta että kaikissa vaihtoehdoissa
alue pysyy metsäpeitteisenä ja metsän tuntu säilyy. Ei metsänhoitoa vaihtoehto korostaa metsäntuntua ja luonnonrauhan säilymistä puuston ikääntyessä. Raskaan metsänhoidon vaihtoehdossa sen sijaan nuorten metsien osuus
lisääntyy runsaimmin ja metsäntuntua vähentäviä pienaukkoja ilmenee paljon.
Tosin vaiheittaisen uudistamisen toteuttaminen nopeammin 30 vuoden jänteellä johtaa jo 2060 myös viimeisimpien pienaukkojen taimettumiseen 20 - 30
vuoden ikäisillä puustoilla.

Metsänhoidon kevyessä vaihtoehdossa kasvatushakkuut toteutetaan samalla
tavalla kuin perusvaihtoehdossakin. Metsänuudistaminen toteutetaan vaiheittaisen uudistamisen periaatteella 50 vuoden jaksolla, kuten perusvaihtoehdossakin, mutta uudistaminen aloitetaan vain noin kolmasosalla uudistettavista
kohteista ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella. Muilla uudistamiskohteilla
vaiheittainen uudistaminen käynnistetään kymmenen - viidenkymmenen
vuoden päähän metsänhoidollisen kiireellisyyden perusteella. Kevyen vaihtoehdon hakkuumäärä on selvästi puuston kasvua pienempi ja puuston kokonaismäärä edelleen kasvaa.

Puuston terveydentila kehittyy suotuisimmin metsänhoidon kevyessä ja
perusvaihtoehdoissa, joissa hyönteis- ja sienitaudeille alttiimpia vanhimpia
puustoja uudistetaan. Ei metsänhoitoa vaihtoehto johtaa puuston ikääntymisestä johtuvaan puiden paikallisiin kuolemiin ja lisääntyvään tuhoriskiin. Raskaan metsänhoidon vaihtoehdossa puuston kasvukyky ja elinvoimaisuus ovat
parhaimmillaan, tosin vaihtoehdoista runsaimmat pienaukkojen reunat lisäävät
myrskytuhojen riskiä. Kevyen ja perusmetsänhoidon vaihtoehdot parantavat
puuston terveydentilaa ja ne kestävät myös ilmastonmuutoksen aiheuttamaa
tuhoriskin kasvamista muita vaihtoehtoja paremmin.

Metsänhoidon raskaassa vaihtoehdossa kasvatushakkuut toteutetaan samalla
tavalla kuin perusvaihtoehdossakin. Vaiheittainen uudistaminen aloitetaan
ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella kaikilla uudistamiskuvioilla ja toteutetaan perusvaihtoehtoa nopeammin, 30 vuoden jaksossa. Raskaan vaihtoehdon
hakkuumäärä on hetkellisesti kasvua suurempi, mutta kuitenkin pitkän aikavälin kestävää hakkuumahdollisuutta pienempi.

Luonnon monimuotoisuuden suhteen ei metsänhoitoa vaihtoehto lisää vanhojen metsien lajeja. Muilta osin luonnon monimuotoisuus yksipuolistuu, esimerkiksi lehtipuiden osuuden pienenemisen ja elinympäristöjen yksipuolistumisen johdosta tarkastelujakson aikana. Pitkällä, satojen vuosien aikajänteellä,
tässäkin vaihtoehdossa luonnon monimuotoisuus lisääntyy. Kevyt ja perusmetsänhoidon vaihtoehdot vaikuttavat suotuisasti luonnon monimuotoisuuteen
vanhojen metsien osuuden osittain säilyessä mutta toisaalta lehtipuuosuuden
ja yleensä erilaisten elinympäristöjen lisääntyessä. Raskaan metsänhoidon
vaihtoehto saattaa joiltakin osin vähentää lajeja ja antaa muita vaihtoehtoja
suuremman mahdollisuuden myös ei-toivottujen lajien saapumiselle.

Ei metsänhoitoa vaihtoehdossa ei varsinaisia uudistamis- tai kasvatushakkuita
toteuteta. Joitakin yksittäisiä puita tarvittaessa poistetaan ja tällöin toteutetaan pieniä metsänhoitotoimenpiteitä.
Laskennallinen talousmetsävaihtoehto toteutettiin normaalin talousmetsänhoidon periaatteella.
Vaiheittaisen uudistamisen soveltaminen suunnitelmavaihtoehdoissa on
havainnollistettu liitteessä 4.
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Metsäsuunnittelulaskelmat toteutettiin Metsäkeskuksen LuotsiGIS suunnitteluohjelmistolla, jolla laskettiin eri käsittelyvaihtoehtojen tuloksena saatavat
hakkuumäärät, metsänhoidon kustannukset, puunmyyntitulot, metsän kasvu
ja puuston määrät. Pitkän aikavälin laskelmia varten tehtiin LuotsiGIS-ohjelmiston tuloksia täydentäviä koko suunnittelualuetta ja -kautta koskevia herkkyysanalyysejä ja lisälaskelmia simultaaniyhtälömallilla (kts. mallista tarkemmin:
Kajanus, M., Kurttila, M. and Pesonen, M. 1998.  A simultaneous-equation model
for predicting the production frontier of a forest holding. Canadian Journal of
Forest Research. Volume 28, Number 12, December 1998. Pages 1851-1860).”
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Virkistys- ja matkailukäytön kannalta metsänhoidon kevyt- ja perusvaihtoehto ovat neutraaleja, sen sijaan Ei metsänhoitoa ja Raskaan metsänhoidon
vaihtoehto heikentävät virkistys- ja matkailukäytön mahdollisuuksia. Ei metsänhoitoa vaihtoehdossa erityisesti ikäihmisten liikuntamahdollisuudet heikkenevät tiheän metsän ja lahopuun haitatessa vapaata liikkumista. Raskaan
metsänhoidon vaihtoehdon muita vaihtoehtoja runsaampi hakkuutähde ja
nuorien metsien laaja-alaisuus niin ikään heikentävät erityisesti ikäihmisten

liikuntamahdollisuuksia.
Liikunta ja urheilukäytön mahdollisuudet heikkenevät Ei metsänhoitoa vaihtoehdossa, koska uusien kehitettävien kohteiden rakentaminen vaikeutuu
ja kulutuskestävyys maastossa heikkenee (ei vaikutusta nykyisillä reiteillä).
Kevyen ja perusmetsänhoidon vaihtoehdoissa maaston kulutuskestävyys
paranee, uusien toimintojen sijoittuminen mahdollistuu ja vaikutusta on myös
nykyisille reiteille valon määrään lisääntyessä. Raskaan metsänhoidon vaihtoehto parantaa liikunta- ja urheilukäytön mahdollisuuksia haluttujen toimenpiteiden nopeutuessa.
3 . 5 . 1 . 2 Ta l o u d e l l i s t e n j a m e t s ä n h o i d o l l i s t e n n ä k ö k o h t i e n
ve r t a i l u a
Perusmetsänhoidon vaihtoehdon suunnittelujakson hakkuumäärä on suuruusluokaltaan 17 000 m3, joka tuo noin 600 000 euron nettotulot. Pitkällä aikavälillä kokonaispuumäärä hivenen laskee nykyisestä.
Kevyen metsänhoidon hakkuumäärä on noin 12 000 m3, josta nettotulo vajaat
400 000 euroa. Kokonaispuumäärä kasvaa suunnittelujaksolla, mutta pitkällä
aikavälillä tasoittuu samalle tasolle kuin perusmetsänhoidon vaihtoehdossakin.
Raskaan metsänhoidon vaihtoehdon hakkuumäärä on noin 20 000 m3, joka
toisi noin 700 000 euron nettotulot. Kokonaispuumäärä hivenen laskee suunnittelujaksolla, mutta pitkällä aikavälillä tasoittuu samalle tasolle kuin perusmetsänhoidon vaihtoehdossakin.
Ei metsänhoitoa - vaihtoehdon hakkuumäärä on noin 1 000 m3 tuoden vajaan
40 000 euron nettotulot. Kokonaispuumäärä kasvaa edelleen pitkällä aikavälillä,
ennuste vuodelle 2060 on 74 560 m3 sisältäen kuolleen ja kaatuneen puuston.
Laskennallisen talousmetsävaihtoehdon hakkuumäärä on noin  25 000 m3 ja se
tuo vajaan 900 000 euron nettotulot. Kokonaispuumäärä laskee suunnittelujaksolla, ja asettuu pitkällä aikavälillä jonkin verran muita vaihtoehtoja alemmalle
tasolle.
Metsänhoidon suunnitelmavaihtoehtojen vaikutusten arviointi on esitetty liitteessä 5.

3 . 5 . 2 K äy t ö n s u u n n i t e l m av a i h t o e h d o t
Puijon käytön suunnitelmavaihtoehdot on laadittu kahdella tasolla: kehitysehdotukset ovat yksittäisiä aluevarauksia tai toimenpiteitä ja suunnitelmavaihtoehdot ovat kokoelmia kehitysehdotuksista. Kehitysehdotukset ovat
konkreettisia ja suunnitelmavaihtoehdot teoreettisia teemansa mukaisia kärjistyksiä. Lähes kaikki kehitysehdotukset ovat Puijolla aktiivisesti toimivien tahojen ehdottamia. Kehitysehdotusten ja suunnitelmavaihtoehtojen sopivuutta
Puijolle arvioidaan erikseen.
Käytön suunnitelmavaihtoehdot on esitetty liitteessä 6.
3 . 5 . 2 . 1 K äy t ö n k e h i t ys e h d o t u k s e t

Ehdotettu maiseman avaus Niuvan suuntaan Konttilan ja tornin välimaastosta.

Uusia maiseman avauksia
Näkymiä kaukomaisemaan avataan puita harventamalla samaan tapaan kuin
Puijonsarven näköalapaikalla on tehty. Suunnitelmasta riippuen paikalle voidaan tehdä taukopaikka, jossa on laavu ja nuotiopaikka tai maiseman avaus voi
olla reitin varrella ohimennen nähtävillä.
Ehdotettuja maiseman avauksia:
•
•
•
•
•
•
•

Puijonsarven pohjoispäässä; avokallioilta näkymä Kallansilloille
Puijonsarven itärinteellä; ulkoilureitiltä osittainen näkymä Karhonsaaren
suuntaan
Puijonsarven länsirinteellä; maisemareitillä näkymä Neulaniemeen
Konttilan
ja
tornin
välimaastossa;
näkymä
Niuvanniemen
kulttuurimaisemaan
Golf-kentällä ulkoilureitiltä osittainen näkymä kohti Konttilan rakennuksia.
Mahdollisesti vain talvinen näkymä lehtimetsän läpi.
Antikkalan laskettelurinteen näkymän parantaminen
Puijon laskettelurinteen näkymän parantaminen

Nykytilanne yllä olevan maiseman avauksen kohdalla.

Maiseman avauksia sinisellä, maisemareitti oranssilla, historiareitti purppuralla ja nykyiset
luontopolut keltaisella ja luonnonsuojelualueet punaisella.
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Erilaisia merkittyjä teemareittejä ja helppoja reittejä
Alueelle esitetään perustettavaksi erilaisia merkittyjä teemareittejä sekä helppokulkuisia reittejä. Uusia teemapolkuja voisi olla esimerkiksi maisemapolku,
joka kiertää mielenkiintoisten ja vaihtelevien paikkojen kautta ja johon liittyy
näkymiä kaukomaisemaan. Historiapolku voisi esitellä vanhaa rakennettua
ympäristöä, kuten vanhoja teitä ja muureja sekä yleisesti rakentamisen sijoittumista Puijolle.
”Helpot reitit” olisivat nykyisille reiteille opastettuja selkeitä ja helppokulkuisia
reittejä. Tarvittaviin kohtiin rakennetaan esteettömyyttä parantavia rakenteita.

Vanhoja perinnemaisemia hoidetaan perinteisin menetelmin kunkin
kohteen historiaan kunnioittaen
Konttilan lisäksi muitakin vanhoja pihapiirejä ja laitumia hoidetaan niin että
niiden vanha kulttuurikasvillisuus säilyy ja kukoistaa vaikka paikka muuten olisi
raunioina.
Historiallisia rakenteita kunnostetaan ja otetaan paremmin näkyville
Vanhoja kiviaitoja ja muita raunioita siivotaan sammalista ja muusta kasvillisuudesta ja otetaan näkyville peittävän maan ja kasvillisuuden alta. Rakennetun ympäristön jäänteet elävöittävät reittejä ja kertovat paikan historiasta.

Taukopaikkoja
Liikuntareittien varsille toivotaan lisää taukopaikkoja.
Uusia rakenteita ja rakennelmia
•
Maiseman avausten yhteyteen laavu ja nuotiopaikka
•
Ylä-Antikkalaan kota ryhmätilaisuuksia varten
•
Metsäalueelle puinen lintutornimainen näköalatorni puiden
        latvusten korkeuteen

Maiseman avauksen yhteydessä voisi olla nuotiopaikka ja
laavu, matkailualueella kota ja metsäalueella näköalatorni, joka ei ulottuisi puiden latvojen yläpuolelle.

Järjestetään kaskeamista ja muita perinteisiä maa- ja metsätaloustöitä
•
Matkailuvaltiksi Konttilan ympäristössä
•
Virkistystalkoina ja ulkoilureittien elävöittämiseksi Puijonsarven alueella
Helppo latuväylä Puijon ympäri alarinnetta pitkin
Puijon ympäri alarinnettä pitkin linjataan helppokulkuinen latuväylä, johon liitetään yhteydet Puijoa ympäröiviltä asuinalueilta. Reitin varrelle rakennetaan
taukopaikkoja.
Puijonsarven alueella ylläpidetään talvikävelyreittejä ja järjestetään
ympärivuotinen kävely-yhteys tornilta Antikkalaan ja Konttilaan
Puijonsarven alueella ylläpidetään talvikävelyreittejä ja järjestetään ympärivuotinen kävely-yhteys tornilta Antikkalaan ja Konttilaan. Talvikävelyreiteille
voi tulla kävelemään metsään tai käyttää niitä yhteytenä Puijon yli. Talvella ylläpidettäviä kävelyreittejä tampataan moottorikelkan avulla. Reitit suunnitellaan
siten, että ne pysyvät latuväylien ulkopuolella ja risteyskohdat ovat turvallisia.
Talvinen kävely-yhteys Tornilta Konttilaan onnistuu parhaiten, jos tornin koillispuoleinen latulenkki otetaan kävely- ym. käyttöön ja uusi korvaava latu tehdään esimerkiksi golf-kenttien ja Konttilan välimaastoon.
Talvikävelyreitit kootaan seuraavista yhteyksistä:
A. Puijonsarven kärjestä Konttilaan
B. Julkulasta Päivärantaan
C. Rypysuolta Konttilan kautta Ala-Antikkalaan
D. Konttilasta tornille
E. Tornilta keskustaan

Maastopyöräilyä Puijolla
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Opastaulu Puijonlaakson alueelle. Reitit on
merkitty puihin väreillä.

Kaskenpolttoa Enossa vuonna 1893, I.K.Inhan kuva.

Ylä-Antikkalaan johtavaa tietä levennetään
Pysäköintiä laajennetaan
Pysäköintiä laajennetaan seuraavissa kohdissa:
•
•
•
•
•
Vanha kiviaita golf-kentän reunalla on peittymässä kasvillisuuden lomaan.

Tornin luona
Antikkalan ylärinteellä
Antikkalan alarinteellä
Puijon montussa
Puijonsarven ympärillä

Sisäänkäynnit
Puijon kaikille reunoille sijoitetaan useita selkeitä sisäänkäyntejä ja niiden yhteyteen pysäköintialueita tai -paikkoja.
Opasteita Puijon pysäköintipaikoille parannetaan ja Puijon ulkoilureittien
alkuun tehdään näkyvät portit ja opastaulut. Puijolle houkutellaan tulemaan
helposti kaikilta reunoilta. Matkailijoita varten rakennetaan selkeät opasteet
Puijon matkailualueille.
Uusi laskettelurinne
Antikkalaan sijoitetaan uusi laskettelurinne. Hissilinjan pohjoispuolella on
paras rinteen profiili laskettelurinteen laajennukselle. Nykyinen hissilinja vie
suoraan uuden rinteen yläpäähän. Laskettelurinteen molemmille reunoille
jätetään suojametsää.

Levennetty Antikkalantie

Maastopyöräilyreittien kehittäminen
Antikkalan rinteen olemassa olevia maastopyöräilyn alamäkiratojen rakenteita
parannetaan ja uusia reittejä rakennetaan. Hyppyrit ja muut rakenteet sopivat
myös lasketteluun. Purot ja norot ylitetään siltaratkaisuilla, jolloin vesiolosuhteet eivät häiriinny.
Puijonsarven alueen maastoon kehitetään vaihtuvia maastopyöräilyreitejä.
Reitit tarkistetaan esimerkiksi vuosittain, jolloin liikaa kulumista voidaan välttää ja reittien vaihtelevuutta pitää yllä.
Pyöräilyreitit ilmaistaan selkeästi opasteissa ja riskipaikkoihin laitetaan
varoituskylttejä.

Puijon alarinteen kiertävä latu ja ehdotettuja talvikävelyreittejä.

Antikkalantie nykytilassa
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Portti Puijon ulkoilureiteille ja pysäköintialue Rypysuolla.

Pysäköintiä laajennetaan
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Antikkalan uuden laskettelurinteen aluevaraus sinisellä ja luonnonsuojelualueiden rajat
punaisella.

Antikkalan uusi laskettelurinne hissilinjan oikealla puolella.

Latuväylien reunojen käsittely
Latuväylien reunoja käsitellään siten, että laduille pääsee satamaan riittävästi
lunta. Suurten kuusien oksat peittävät lumen satamista leveällä alalla. Hiihtämisen olosuhteiden parantamiseksi latuväyliä voidaan leventää puita poistamalla
tai korvata reunojen kuusia lehtipuilla, jotka eivät peitä niin paljon.
Ensilumen latu
Alueelle kehitetään ensilumen latua. Ensilumen latu on matkailuvaltti lämpenevässä ilmastossa. Alkutalven hiihtomahdollisuutta etsitään kaukaakin. Puijolla
ensilumenlatu voidaan järjestää lumivarastojen ja lumetuksen avulla. Ensilumenlatu voidaan tehdä urheilulaaksoon tai vaihtoehtoisesti golf-kentille, jossa
lumetusjärjestelmän vesiputkisto palvelisi myös Antikkalan rinteen lumetusta
sekä golf-kentän kastelua.
Liikuntaa ja urheilua palvelevat rakennukset
Rakennetaan ja osin parannetaan liikuntaa ja urheilua palvelevia rakennuksia. Rakennetaan pysyviä käytännöllisiä ja siistejä pukukoppeja, suihkutiloja,
välinevarastoja ym. urheilua tukemaan. Pysyvät rakennukset voidaan sovittaa
ympäristöön väliaikaisia paremmin ja niiden suunnittelussa voidaan ottaa huomioon kaikki käytön tarpeet.
•
•
•

Urheilulaaksossa
Antikkalan alarinteellä
Antikkalan ylärinteellä

Latuväylän reunalla on suosittu lehtipuita, jotta ladulle sataisi paremmin lunta.

Maltillinen laajennus lisärakennuksella.

Antikkalan alarinteen uudet rakennukset sijoittuisivat nykyisten rakennusaloille.
Rakennukset voisivat olla kaksikerroksisia.

Luontotiedekeskus on ideoitu maan sisään louhittavaan luolastoon rakennettavaan näyttelyyn,
jonka sisältö on alustavasti kiteytetty seuraavasti: "Matka maailmankaikkeuden äärettömyydestä
ihmiseen." - Hankeselvitys 24.4.2007

Puijon majan laajentaminen
Puijon majaa laajennetaan matkailupalveluiden käyttöön. Rakennuksiin sijoitetaan esimerkiksi suurempi hotelli ja ravintola, opastuskeskus, golf-klubi ja
liikuntavälinevuokraamo. Hotelliin mahtuisi majoittumaan Puijolle harjoittelemaan tuleva kisajoukkue.
Luontotiedekeskus
Luontotiedekeskus voisi sijoittua majalle tai torniin tai vaihtoehtoisesti maan
alle louhittaviin tunneleihin. Luontotiedekeskuksessa olisi pysyvät suuri näyttely matkailijoiden houkuttelemiseksi.
Turhien väylien metsitys
Ylläpidon piiristä poistettuja latuväyliä metsitetään.
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Golf-kenttää laajennetaan
Golf-kenttää laajennetaan 9 reikäiseksi ja tasoituskelpoiseksi. Kentät houkuttelevat harrastajia ja matkailijoita kaupungin läheisyyden vuoksi. Golfia voi
käydä pelaamassa arki-iltaisin. Golf-väylät sijoittuvat aluevarauksen sisään. Alla
olevissa havainnekuvissa on esitetty yksi luonnos. Laajennuksen mahdollisesti
toteutuessa väylien sijoittuminen suunnitellaan uudestaan ja tarkemmin. Väylien väliin jää metsää tai matkailutoiminnan alueita. Laajennetuilla golf-kentillä on talvisin helppoja latuja, jotka sopivat hyvin lumetettaviksi ensilumen
laduiksi. Lumetuksessa käytetään golf-kentän kastelujärjestelmän putkistoa.
Matkailutoiminta
Matkailutoimintaa sijoitetaan golfkenttien läheisyyteen. Alueelle voidaan
rakentaa kevyitä rakenteita matkailupalveluille; esim. kiipeilyrata, kota ja laavuja. Tämän johdosta tornin koillispuolinen latulenkki poistetaan ja korvataan
uudella ladulla Konttilan suunnassa.

Uudet golf-väylät on korostettu kirkkaan vihreällä.

Golf-kentän laajennuksen aluevaraus keltaisella viivalla ja sen sisällä luonnos siitä, miten
golf-väylät voisivat sijoittua. Luonnonsuojelualueen raja on punaisella.
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Matkailutoiminta järjestettäisiin etupäässä sinisen viivan sisäpuolelle. Golf-kentän tuntumassa olisi kota ja länsirinteellä
laavu uuden maiseman avauksennäköalapaikalla. Tornin lounaispuolelle on merkitty ehdotetun yleisöhissin sijainti.

Yleisöhissi
Puijon montusta rakennetaan yleisöhissi tornille. Hissi rakennetaan joko maan
päälle tai tunneliin. Hissi palvelee matkailua ja urheilua. Puijon montussa pysäköintiä laajennetaan. Liikenne Puijolle ohjataan monttuun ja linja-autoyhteyksiä parannetaan.
Golf-kentän reunoja ja Ylä-Antikkalan rinnettä kehitetään
Golf-kentän ja Ylä-Antikkan ympäristöä kehitetään puistomaisemmaksi suosimalla suuria lehtipuita ja karsimalla aluskasvillisuutta reunametsissä. Samalla
näkymä Kallavedelle Inkilänmäen yli paranisi. Golf-kentän ympäri rakennetaan
helppokulkuinen puistopolku, jonka varrella on penkkejä.
Vaihtoehtoisesti Golf-kentän reunavyöhykkeen ja laskettelurinteen luonnon monimuotoisuutta suojellaan ja alueita hoidetaan esimerkiksi lampaita
laiduntamalla.

Miten Golf-kentän reunoja hoidetaan?

Kuvassa yleisöhissi on maan päällä. Vaihtoehtoisesti se voisi olla tunnelissa.
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3.6 II AR VOTUTKIMUS

Miten suhtaudutte Puijon alueen käyttöön liittyvin kehittämisehdotuksiin?

3 . 6 . 1 Kys e l y t
Toisessa arvotutkimuksessa selvitettiin asukkaiden mielipiteitä Puijon metsänhoidon ja käytön suunnitelmavaihtoehdoista ja toimenpiteistä. Puijon toiseen
arvotutkimukseen sisältyi postikysely, internetkysely ja ryhmähaastattelut.
Kyselytutkimus toteutettiin syys-lokakuussa 2009 ja siihen saatiin yhteensä 390
vastausta, joista 372 kuopiolaisilta. Kyselyjen lisäksi toteutettiin ryhmähaastattelut samoille teemaryhmille, mitä kävijätutkimuksen 1. vaiheessa.
Enemmistö kyselyyn vastanneista hyväksyi lähes kaikki kehittämisehdotukset.
Kyselyyn vastanneet toivoivat mm. Puijon perinnemaiseman säilyttämistä,
taukopaikkojen lisäämistä ja helppokulkuista latureittiä Puijon ympäri. Kehittämistä kannatettiin, mutta olemassa olevia reittejä ja rakennuksia hyödyntäen
ja suuria maisemamuutoksia välttäen. Liikuntamahdollisuuksien parantaminen
luontoa kunnioittaen nähtiin tärkeäksi, kun taas jotkut liikunnan kehittämiseen
liittyvät toimenpiteet, kuten golf-kentän ja laskettelurinteen laajentaminen
saivat ristiriitaisen vastaanoton. Myös matkailun kehittämisehdotuksiin suhtauduttiin pääsääntöisesti myönteisesti. Ehdotusta, jossa Puijon laelle rakennettaisiin puun latvoja korkeampi rakennus, tosin vastustettiin. Uusi laskettelurinne sai myös vastanneilta enemmän kannatusta kuin vastustusta. Tulosten
mukaan kaikki käyttömuodot hyväksytään ja periaatteena tulisi olla nykyisten
liikunta- ja urheilupaikkojen kehittäminen, ei uusien rakentaminen.
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80 %

100 %

21. Perinnemaisemien hoitaminen niiden
historian mukaan
3. Helppokulkuisen latureitin rakentaminen
Puijon ympäri
1. Taukopaikkojen lisääminen liikuntareittien
varrelle
14. Laavujen ja nuotiopaikkojen rakentaminen
maiseman avausten yhteyteen
22. Historiallisten rakenteiden kunnostaminen,
esim. muurit ja tiet
12. Olemassa olevien liikuntapaikkojen
parantaminen rakentamalla
5. Ulkoilureittien turvallisuuden ja
esteettömyyden parantaminen rakentamalla
2. Turhien väylien metsittäminen / jättäminen
metsittymään
18. Luontotietokeskuksen avaaminen, esim.
majalla, torniin tai tunneleihin
13. Liikuntaa ja urheilua tukevien rakennusten
rakentaminen / parantaminen
7. Latuväylien reunojen käsittely niin, että
laduille sataa riittävästi lunta

Hyväksyn

Vastustan

Ei kantaa

Eniten kannatusta saaneet kehitysehdotukset.
Miten suhtaudutte Puijon alueen käyttöön liittyviin kehittämisehdotuksiin?
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4. Uusien teemareittien toteuttaminen
luontopolkujen tapaan
15. Ryhmätilaisuuksiin sopivan kodan
rakentaminen esim. Ylä-Antikkalaan
16. Puisen lintutornimaisen näköalatornin
rakentaminen metsäalueelle
19. Selvästi näkyvien sisäänkäyntien
rakentaminen Puijon alueen reunoille
6. Ulkoilureittien ympäristön hoitaminen
avoimemmaksi
23. Perinteisten maa- ja metsätöiden
järjestäminen (esim. kaskeaminen)
17. Yleisöhissin rakentaminen Puijon
montusta tornille
11. Golf-kentän lähiympäristön kehittäminen
puistomaisemmaksi
8. Maastopyöräilyreittien kehittäminen
9. Antikkalan laskettelurinteen laajennus
hissilinjan pohjoispuolelle
20. Ylä-Antikkalan tien leventäminen
10. Golf-kentän laajennus 9. reikäiseksi ja
tasoituskelpoiseksi

Hyväksyn

Suunnitelmaehdotuksia pohdittiin paikanpäällä Puijolla
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Kehitysehdotuksia, joista osa on saanut ristiriitaisen vastaanoton.

Vastustan

Ei kantaa

Vastaajista 79 % oli sitä mieltä, että vaiheittainen uudistaminen soveltuu
vähintään kohtalaisesti Puijon metsien hoitoon.
Metsänhoidon vaihtoehdoista selkeästi parhaana pidettiin kevyttä vaihtoehtoa, jossa metsän uudistus aloitetaan n. 1/3:ssa yli 100-vuotiaissa metsissä ja
jossa metsää uudistetaan melko pienimuotoisesti ja maltillisesti, myös vanhoja
puita säilyttäen. Lehtojen ja muiden arvokkaiden luontokohteiden osalta yli
80 % vastanneista hyväksyi niiden ominaispiirteitä parantavien metsänhoidon
toimenpiteiden suorittamisen. Vähemmistö oli sitä mieltä, ettei toimenpiteitä
saisi suorittaa lainkaan.
Muita II arvotutkimuksen tuloksia on liitteessä 7. Hankkeen www-sivuilla (www.
puijo.kuopio.fi) sekä liitteenä olevalla cd-rom-levyllä on kaikki arvotutkimuksen tulokset ja tutkimusraportit. Ohessa olevat oleellisimmat tulokset ovat
yhteenvetoja posti-, netti- ja näyttelykyselyistä.

Miten metsän vaiheittainen uudistaminen soveltuu mielestänne
Puijon metsien hoitoon?
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Kävijätutkimukseen perustuva Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma.
Kuopion kaupunki ja FCG Finnish Consulting Group, 2010

31

3.6.2 Ryhmähaastattelut
Toiseen arvotutkimukseen liittyen järjestettiin ryhmähaastattelut samoille
tahoille, jotka oli kutsuttu ensimmäiseen ryhmähaastatteluun. Osallistujille
esiteltiin suunnitelmia ja pyydettiin kommentoimaan. Mielipiteet noudattivat
kyselyn tuloksia. Erityisesti toivottiin linja-autoyhteyttä Puijolle.
3 . 6 . 3 Pu i j o - s e m i n a a r i 2
Puijon majalla pidettiin 15. lokakuuta 2009 seminaari, jossa esiteltiin toisen
arvotutkimuksen tulokset. Osallistujia oli noin 30. Tilaisuudessa järjestettiin
ryhmätöitä. Ensimmäisessä arvioitiin suunnitelmavaihtoehtoja. Kaikkia käytön
suunnitelmavaihtoehtoja pidettiin hyvinä. Jokainen ryhmä esitti metsänhoidoksi vaiheittaisen uudistamisen kevyttä vaihtoehtoa. Sitä tarkennettiin
sanoilla ”soveltaen”, ”kevyemmin”, ”monimuotoisesti”.
Toisessa ryhmätyössä jokainen ryhmä laati oman suunnitelmavaihtoehdon.
Yhteenvedossa etsittiin asioita, jotka kaikki voisivat hyväksyä Puijolla sekä
todettiin niitä kehitysehdotuksia, joista osallistujat jäivät ristiriitaiselle kannalle.
Yleisesti hyväksyttyjä tavoitteita olivat:
Luonnon ja liikunnan painottaminen; olemassa olevien liikuntapaikkojen parantaminen ympärivuotiseen ja monipuoliseen käyttöön; kulutuskestävyyden,
talvikävelyn ja helppojen hiihtoreittien kehittäminen; väylien turvallisuuden
ja joukkoliikenteen parantaminen; Puijon porttien rakentaminen; pysäköinnin
parantaminen; opasteiden kehittäminen; historian ja luonnon esittely; metsän
tunnun säilyttäminen; puinen näköalatorni metsäalueelle; kaskeamista; Naturamarkkinointi; ”Green Travel”; yleisöhissi tornille; jotain tekemistä lapsille; maastopyöräilyn kehittäminen; nykyisten rinteiden käyttö myös erikoislajeihin; lakialueen kehittäminen ja pelisäännöt toiminnan järjestämiseen Puijolla.

Seminaari 2 Puijon majalla

Ristiriitaiseksi jäi suhtautuminen seuraaviin kehitysehdotuksiin:
Golf-kentän laajennus, uuden laskettelurinteen rakentaminen ja maiseman
avausten toteuttaminen.
Ristiriidat johtuivat toteutuksen laajuudesta ja/tai suunnitelmissa esitetystä
toteutustavasta. Minkään asian kehittämistä ei kuitenkaan sinänsä vastustettu
vaan ristiriitaisenkin palautteen saaneita kehittämisehdotuksia voidaan saada
toteuttamiskelpoisiksi tarkemmalla jatkosuunnittelulla.
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Luonto ja kulttuuri-teemaryhmässä tarkastellaan suunnitelmia.

Urheilu ja liikunta -teemaryhmä perehtyy suunnitelmiin.

4 E H D O T U K S E T J AT K O T O I M E N P I T E I K S I

Seuraavassa on käyty läpi metsänhoidon, käytön kehittämisen ja muiden ehdotusten osalta erilaisia kehittämisehdotuksia, mitä suunnitteluprosessin aikana
on syntynyt. Ehdotukset on käsitelty Puijon kehittämishankkeen ohjausryhmässä ja ohjausryhmä on suoraan joko kehittämisehdotusten tai kehittämisehdotuksen jatkoselvittämisen kannalla.

4.1 ME TSÄNHOITO
Metsänhoidon kevyttä vaihtoehtoa kannatettiin selvästi eniten 2. arvotutkimuksessa. Myös Puijo-seminaari 2 päätyi selkeästi kannattamaan metsänhoidon kevyttä vaihtoehtoa.
4 . 1 . 1 M e t s ä n h o i d o n k e v ye n v a i h t o e h d o n t o t e u t u s, v a i k u t u k s e t
ja edellytykset
Metsien kasvatusvaihe on 0 – 100 vuotta ja uudistamisvaihe 100 – 150 vuotta.
Metsänuudistaminen vaiheittaisen uudistamisen periaatteella on n. 50 vuoden
jaksolla, mutta uudistaminen aloitetaan noin kolmasosalla uudistettavista kohteista ensimmäisellä kymmenvuotiskaudella. Muilla uudistamiskohteilla vaiheittainen uudistaminen käynnistetään kymmenen - viidenkymmenen vuoden
päähän metsänhoidollisen kiireellisyyden perusteella. Kasvatushakkuut yleisten metsänhoidon periaatteiden mukaisesti siten, että harvennuksissa kasvatusvaiheen loppuvaiheessa ohjataan metsää erirakenteiseksi kohti vaiheittaista
uudistamista. Hakkuumäärä on puuston kasvua pienempi ja puuston kokonaismäärä kasvaa.

kriteereinä käytetään puuston ikää, kuntoa ja metsikön sijoittumista. Lehtojen
ja muiden arvokkaiden luontokohteiden käsittelystä päätetään yhdessä ympäristönsuojelutoimiston ja tarvittavien asiantuntijoiden kanssa tapauskohtaisesti. Maanmuokkausta voidaan käyttää uudistamisen varmistamiseksi, mutta
se on tehtävä kevyesti ja mahdollisimman huomaamattomasti. Hoitotoimenpiteiden rajaukset luonnonsuojelualueita vasten tehdään liukuvasti kuitenkin
välttäen selkeitä vyöhykkeitä. Hakkuutähteitä kerätään ulkoiluteiden varsilta,
mutta syvemmällä metsässä hakkutähteet saavat olla. Eri puolilla Puijoa tapahtuvia metsätöitä on tarkoitus tehdä seuraavan 10 vuoden aikana n. 3 – 4 kertaa
eli 2 – 3 vuoden välein.

4 . 2 K ÄY T Ö N K E H I T TÄ M I N E N

Konkreettiset metsänhoitosuunnitelmat laaditaan kaupunginvaltuuston vahvistamien metsänhoidon periaatteiden ja valtuuston valitseman metsänhoidon suunnitelmavaihtoehdon pohjalta. Suunnitteluprosessin aikana konsultti
on tuottanut metsänhoidon perusaineistoa, miltä pohjalta em. konkreettiset
kuviokohtaiset metsänhoitosuunnitelmat aikanaan valmistellaan. Konkreettiset metsänhoitosuunnitelmat ratkaistaan maisematyölupamenettelyssä;
maankäyttö- ja rakennuslain mukainen maisematyölupa on Kuopiossa ympäristöpäällikön ratkaisuvallassa. Lisäksi metsänhoitosuunnitelmista tehdään
metsälain mukainen hakkuuilmoitus Pohjois-Savon metsäkeskukseen.

4 . 2 . 1 K äy t ö n k e h i t ys e h d o t u s t e n t o t e u t u k s e n e d e l l y t y k s e t

Suurin osa käytön kehitysehdotuksista sai yli 50 % kannatuksen. Ne ovat myös
toteutuskelpoisia tietyin reunaehdoin.
Eniten vastustetut ehdotukset sijaitsevat enimmäkseen rajoitetulla alueella
Puijon laen, Antikkalan ja Konttilan välimaastossa. Suunnitteluryhmä ehdottaa,
että kyseiselle alueelle tehdään tarkemmin erillisiä käytön kehittämissuunnitelmia vertailtavaksi ja arvioitavaksi ennen kuin siellä voidaan toteuttaa ristiriitaisiksi jääneitä ehdotuksia.

Seuraavassa sivulla olevassa  taulukossa on esitetty kehitysehdotukset, niiden
kannatus yhteenlasketussa posti- ja internetkyselyssä ja suunnitteluryhmän
esitys jatkotoimenpiteiksi. Numerointi on sama kuin arvotutkimuksessa.
Liitteessä 8. on yhteenveto toteutettavaksi ehdotetuista toimenpiteistä.
Kyseessä on strategiasuunnitelma, mikä luo pohjan jatkosuunnittelulle ja
toteutukselle. Hankkeiden toteutuminen tai toteutumatta jääminen ratkeaa
myöhemmin jatkosuunnittelun yhteydessä. Hankkeiden toteutumiseen vaikuttaa käytettävissä olevat resurssit sekä kaupungin ja mahdollisten muiden
toimijoiden tahtotila.
Liitteessä 8. on yhteenveto ristiriitaa herättäneistä ehdotuksista, jotka vaativat
tarkempaa tarkastelua ennen toteutusta.

Alue pysyy metsäpeitteisenä ja metsän tuntu säilyy. Puuston terveydentila
kehittyy suotuisasti, kun hyönteis- ja sienitaudeille alttiimpia vanhimpia puustoja uudistetaan. Luonnon monimuotoisuus kehittyy suotuisasti vanhojen
metsien osuuden pääosin säilyessä sekä lehtipuuosuuden ja yleensä erilaisten elinympäristöjen lisääntyessä. Kevyt metsänkäsittely avaa lähimaisemaan
monimuotoisuutta. Kaukomaisemaan ei tule olennaisia muutoksia. Virkistys- ja
matkailukäytön suhteen metsänkäsittely on neutraalia. Maaston kulutuskestävyys paranee, uusien toimintojen sijoittuminen mahdollistuu ja myös nykyisille
reiteille valon määrä lisääntyy. Hakkuumäärä 10-vuotisjaksolla on noin 12 000
m3 ja nettotulot noin 400 000 €. Kokonaispuumäärä kasvaa hiukan nykyisestä.
Lähtökohtana on, että kyseessä ei ole puuntuotantometsä vaan virkistysalue.
Lehtipuun osuuden lisäämistä voidaan painottaa myös osana maannousemasienen torjuntaa. Isompaan puustoon kohdistuvat työt tehdään talviaikaisina,
osa-alue kerrallaan ja mahdollisimman lyhyessä ajassa. Häiriöt virkistyskäytölle
ja luontokohteille tulee minimoida. Uudistamisen kiireellisyyttä määriteltäessä
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4 . 3 M U I TA K E H I T TÄ M I S E H D O T U K S I A
Puijon kehittämishankkeen osallistamisen yhteydessä on tehty lukuisia sellaisia ehdotuksia, mitkä eivät varsinaisesti ole kuuluneet suunnitteluhankkeen
toimeksiantoon, mutta ovat kuitenkin Puijon kehittämisen näkökulmasta tärkeitä. Monet esille nostetut asiat ovat epäkohtia, mitkä osaltaan ovat olleet
vaikeuttamassa tai hidastamassa Puijon monipuolista käyttöä ja kehittämistä.  
Seuraavassa kuvataan esille nostettuja asioita siinä tarkoituksessa, että Puijon
kehittämishankkeen suunnitelmaehdotusten yhteydessä myös niihin voidaan
ottaa kantaa ja tehdä myös toimenpide-ehdotuksia epäkohtien poistamiseksi
tai vähentämiseksi:
Julkinen liikenne
Puijo on yksi Kuopion tärkeimmistä matkailukohteista ja Puijon tunnettuus
on erittäin hyvä. Puijo tunnetaan myös kansainvälisenä matkailukohteena ja
urheilualueena. Hyvästä tunnettuudesta huolimatta Puijon saavutettavuus
on heikko. Puijon laelle ei ole viime vuosina pystytty järjestämään julkista
liikenneyhteyttä.
Esitys: Julkisen liikenneyhteyden järjestämisen vaihtoehdot ja kustannukset
tulee selvittää.  
Puijon neuvottelukunta / Puijon isäntä
Puijolla on lukuisia toimijoita niin liikunnan, urheilun, matkailun, luonnonsuojelun kuin kulttuurinkin alalla.  Kaupungin hallintokunnista Puijolla toimii mm.
liikuntatoimi, ympäristönsuojelutoimi, matkailutoimi, metsätoimi, puistotoimi
ja tilakeskus. Puijolla toimii useita yrittäjiä niin matkailun kuin liikunnankin
alalla. Lisäksi lukuisat urheiluseurat toimivat alueella kuten esimerkiksi; Puijon
hiihtoseura, Kuopion hiihtäjät, PHS Alppi ry, Kuopion suunnistajat, Kuopion
pyöräilyseura, Golf-seura, Savo-MTB… Puijon arvokkaasta luonnosta kantavat
erityistä huolta mm.  KLYY ry ja Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ja Puijoa koskevaa kulttuuria on erityisesti selvittänyt Kulttuurikolmikko OY / Outi Vuorikari.
Lisäksi Puijoa ympäröivien asukasyhdistysten aktiiviset jäsenet ovat olleet kiinnostuneita Puijon kehittämisestä.
Edellä lueteltuja Puijon kehittäjiä on niin paljon, että varsinainen Puijon isäntä
on jäänyt hämäräksi. Kukin taho on omalta osaltaan ja omista inresseistään
kehittänyt Puijoa. Kokonaiskuva Puijosta ja sen tulevaisuudesta onkin jäänyt
sirpaleiseksi. Toimijoiden keskinäinen tiedonkulku on ollut jossain määrin
sattumanvaraista. Myös Puijon markkinointi on ollut kunkin toimijan omalla
vastuulla.
Suunnitteluprojektin aikana on selkeästi tullut esille, että Puijon toimijoiden
keskinäistä tiedonkulkua tulisi parantaa. Vuorovaikutusta ja tiedonkulkua
parantamalla on mahdollista saada parempia ja moniarvoisempia kehittämishankkeita liikkeelle sekä koordinoida ja yhteen sovittaa tapahtumia. Myös
markkinointiyhteistyöstä on ollut keskustelua.
Puijon kehittämishankkeen aikana on alueen toimijat kokoontuneet yhteen
kahdessa foorumissa, missä yhteistyön ja vuorovaikutuksen tarve on tullut
konkreettisesti esille.   Foorumeissa on hyvässä hengessä käyty keskustelua
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Puijon kehittämisestä ja monista aiemmin voimakastakin kritiikkiä saaneista
asioista on löytynyt yhteisiä näkemyksiä.   Ehkä yllättävääkin on ollut, että
yhtään kehittämisehdotusta ei ole kokonaan tyrmätty.
Toimijoiden yhteistoiminnan jatkaminen organisoidusti voisi olla paikallaan.
Tulisikin harkita laajapohjaisen ”Puijon neuvottelukunnan” perustamista. Neuvottelukunta voisi toimia seuraavasti:
•
•
•
•
•
•

Puijon alueen kehittämisen yhteistyöelin ja koordinaattori
isompien tapahtumien koordinointi
Puijon markkinoinnin yhteistyöelin
kokoontuu 1 – 2 kertaa vuodessa ja/tai tarpeen mukaan
neuvottelukuntaan kuuluu alueen toimijat + muut intressipiirit
neuvottelukunnan puheenjohtaja toimii ”Puijon isäntänä”

”Puijon neuvottelukunnan”   kokoonpanoa tulee pohtia siitä näkökulmasta,
että neuvottelukunnan avulla  yksittäisissä kehittämishankkeissa tulee erilaiset
arvot ja intressit otetuksi huomioon ja Puijon kehittäminen ei jää myöskään
unohduksiin.  Kuopion kaupungin rahoittaman toiminnan ohjausta tulee pohtia
osana palvelualueuudistusta.  Alustavaa keskustelua ”Puijon isännyydestä” on
käyty mm. Kuopion Matkailupalvelu OY:n kanssa.
Esitys: ”Puijon neuvottelukunnan” perustamisen vaihtoehdot tulee selvittää.
Puijon majan ja tornin omistusjärjestelyt
Puijon torni ja maja on Kuopion matkailuyhdistyksen omistuksessa. Yhdistyksellä on rasitteena suuri velkataakka. Kuopion kaupunki on investoinut Puijon
majan ja tornin kunnostamiseen huomattavia rahamääriä, vaikka rakennusten
omistus on edelleenkin yhdistyksellä.   Käytännössä puhevaltaa yhdistyksessä
käyttää Kuopion kaupunki.  Tämänhetkinen Puijon majan ja tornin omistustilanne on majan ja tornin kehittämisen kannalta kummallinen ja vähintäänkin
epäselvä.
Esitys: Puijon majan ja tornin omistus tulee järjestää tarkoituksenmukaisella
tavalla.   
Uusien toimintatapojen kehittäminen yhteistyössä yksityisen sektorin
kanssa
Antikkalan laskettelurinteellä on toimijana Puijon rinteet Tmi niminen yritys
yhteistyössä liikuntatoimen ja tilakeskuksen kanssa.   Nykyisessä toimintamallissa yritys pyörittää kaupungin omistamia hissejä ja myös rakennukset ovat
kaupungin omistuksessa.  Nykyinen toimintamalli ei ole mahdollistanut alueen
kehittämistä ja myös toiminta on ollut jatkuvasti jossain määrin kaupungin
tukemaa.
Puijon rinteet Tmi yrityksen ja liikuntatoimen välillä on käyty alustavia neuvotteluita Antikkalan alueen kehittämiseksi laskettelu- / golf- / maastopyöräilyalueena.  Myös ensilumenlatu voisi soveltua alueelle, mikäli alueelle rakennetaan
kastelujärjestelmä.   Alustavissa kaavailuissa on tarkasteltu sellaista vaihtoeh-

toa, että Antikkalan alue vuokrattaisiin pitkäaikaisella sopimuksella yrityksen
käyttöön. Sopimuksen ehdoilla turvattaisiin myös jokamiehenoikeuksilla liikkuvien tarpeet alueella.   Myös yhteistyömahdollisuudet Konttilan ja Puijon
majan suuntaan tulisi selvittää.
Esitys:  Antikkalan alueen kehittämiseksi laskettelu- / golf- / maastopyöräily/monitoimialueena järjestetään idea-  ja tarjouskilpailu.
Luonnonsuojelualueille kohdistuvat Puijon käytön
kehittämisehdotukset
Jotkut Puijon käytön kehittämisehdotukset kohdistuvat myös Puijon luonnonsuojelualueille. Nämä ehdotukset koskevat lähinnä reitistöjä tai matkailun
kehittämistä lakialueella.   Puijon luonnonsuojelualueella on hoito- ja käyttösuunnitelma, missä on vain osa esitetyistä käytön kehittämistoimenpiteistä.
Mikäli käytön kehittämisehdotusta ei ole mainittu luonnonsuojelualueen
hoito- ja käyttösuunnitelmassa, tulee lupa toimenpiteeseen saada PohjoisSavon ympäristökeskuksesta.
Esitys: Kuopion kaupunki   hakee luonnonsuojelulain mukaista lupaa   niille
käytön kehittämisehdotuksille, joita ei nykyisessä luonnonsuojelualueiden
hoito- ja käyttösuunnitelmassa ole mainittu.
Suunnittelu- ja toteutusvastuitten määrittäminen Puijolla
Puijon alueen kehittämishankkeen yhteydessä ja aiemminkin on tullut esille
joitakin asioita, jotka eivät kaupungin sisäisessä työnjaossa ”kuulu kenellekään”.
Opastus on tyypillisesti tällainen osa-alue, minkä suunnittelulle ja toteutukselle
on ollut vaikea löytää vastuutahoa. Opastusta on kehitetty yhteistyössä alueen
toimijoiden kanssa. Myös ns.    ”talvikävelypolut” on odottanut vastuutahoa.  
Puijon kehittämisen vastuutahot tulisi määritellä ja sopia, ettei kaupungin sisäisestä työnjaosta olisi epäselvyyttä.
Esitys: Puijon alueella toimivien tahojen suunnittelu- ja toteutusvastuut  selvitetään palvelualueuudistuksen yhteydessä. Vuoden 2010 aikana toimitaan
vanhan käytännön mukaisesti ja tarvittaessa hallintokunnat sopivat vastuut
keskenään.

4 . 4 LU O N N O N M O N I M U O T O I S U U D E N E D I S TÄ M I N E N
P U I J O N M E T S Ä N H O I D O N J A K ÄY T Ö N K E H I T TÄ M I S E N
J AT K O S U U N N I T T E LU S S A J A T O T E U K S E S S A
Puijon alueen luonnon monimuotoisuuden kannalta kaikkein arvokkaimmat
tekijät liittyvät lehtokasvillisuuteen, vanhojen metsien eliölajeihin ja alueelta
havaittuihin muihin arvokkaisiin lajeihin.  Edellä mainitut tekijät otetaan huomioon jatkosuunnittelussa niin metsänhoidon kuin alueen käytön kehittämisehdotustenkin osalta. Luonnon monimuotoisuuden edistäminen on mahdollista hyvin monin eri tavoin ja se tullaan ottamaan huomioon Puijolla mm.
seuraavilla tavoilla:
- Puijon alueen luonto on kaikkein parhaiten inventoitu Kuopiossa. Olemassa oleva tieto on otettu huomioon suunnittelussa ja jatkosuunnittelussa
sekä toteutuksessa otetaan vastaavasti olemassa oleva luontotieto ja lajisto
huomioon.
- Alueen metsien inventoinnin yhteydessä alueelta on kartoitettu alueen metsälain 10 §:n mukaiset arvokkaat luontokohteet, joiden tuleva luonnonhoito
toteutetaan luontokohteiden luonteenpiirteet huomioivalla ja monimuotoisuutta edistävällä tavalla. Luonnonhoidon tapa tullaan kohdekohtaisesti suunnittelemaan yhteistyössä monimuotoisuuden edistämisestä vastaavan viranomaisen kanssa.

- Pienpuuston hoito tullaan toteuttamaan siten, että jäävien nuorten puiden
puulajisuhteisiin ja ryhmittäisyyteen kiinnitetään erityistä huomiota.   Pienpuuston hoidossa tehtävillä valinnoilla pystytään monimuotoisuutta edistämään pitkälle tulevaisuuteen.
- Metsänhoitotoimenpiteet tullaan suunnittelemaan ja toteuttamaan siten, että
sekä ihmisille että luonnolle aiheutuvat tilapäiset häiriöt ovat mahdollisimman
vähäisiä. Nämä näkökulmat tullaan ottamaan huomioon mm. työkohteiden
toteutuksen ajoituksessa, sijoittelussa ja tiedotuksessa.
- Metsänhoidon suunnittelussa ja toteutuksessa monimuotoisuudesta on huolehdittu hyvin monipuolisin säädöksin ja normein, mitkä otetaan huomion:
metsälaki ja –asetus, luonnonsuojelulainsäädäntö, hyvän metsänhoidon suositukset, virkistysmetsien hoitosuositukset, metsien sertifiointi …
- Mikäli jatkosuunnitteluhankkeet johtavat osayleiskaavan tarkistamiseen, tullaan kaavan tarkistusalueella tekemään tarpeelliset täydentävät
luontoinventoinnit.

- Valitussa metsänhoidon ”kevyessä vaihtoehdossa” metsien uudistamista
toteutetaan niin maltillisesti, että vanhojen metsien osuus tulee koko ajan
kasvamaan.  Vanhojen metsien lisääntymisestä tulee edelleen hyötymään ns.
vanhojen metsien lajisto.
- Vanhojen metsien määrän lisääntyessä tulee myös lahopuun määrä lisääntymään. Lahopuun määrää lisätään myös jättämällä lahoavia puita nuorempien
puustojen joukkoon joko pystypuina tai maahan lahoamaan. Lahopuun lisäämistä tehdään myös aktiivisesti.
- Vaiheittainen uudistaminen muuttaa metsien rakennetta eri-ikäisrakenteisuuden suuntaan, mikä on monimuotoisuuden kannalta positiivista. Puuston eriikäisyyttä voidaan lisätä myös harvennushakkuissa toteuttamalla harvennukset
puuston tiheyttä vaihtelemalla.
- Metsän uudistamisen avulla huolehditaan myös nuorempien metsien tulevaisuudesta Puijolla. Tällä turvataan eri-ikäisten metsiköiden olemassaolo Puijolla
niin lyhyellä kuin pitkälläkin aikavälillä. Eri-ikäiset metsät monipuolistavat koko
Puijon alueen metsien rakennetta, millä mahdollistetaan eri-ikäisissä elinympäristöissä viihtyvän lajiston elinolosuhteet Puijolla.   
-Metsäsaarekkeita
ulkopuolelle.

jätetään

myös

kokonaan

hakkuutoimenpiteiden

- Metsänhoidossa tullaan jatkossa aiempaa enemmän lisäämään lehtipuuston
osuutta. Tämä on myönteistä niin luonnon monimuotoisuuden, maiseman kuin
alueen käytönkin kannalta.

Teemaryhmät kahvitauolla Konttilassa
maastokäynnin aikana.
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4 . 5 TA R K E N N U K S I A J A J O H T O PÄ ÄT E L M I Ä
L AU S U N T O K I E R R O K S E LTA
Suunnitelman loppuraportin luonnoksesta pyydettiin lausunnot vuoden 2010
alussa. Lausunnot ja vastineet ovat raportin liitteessä 10. Hoito- ja käyttösuunnitelman loppuraportin luonnoksesta annetuista lausunnoista käy ilmi, että
pääosa lausunnonantajista on nähnyt laaditun suunnitelman ja kehittämisehdotukset hyväksi pohjaksi Puijon alueen jatkosuunnittelulle ja -valmistelulle.
Metsänhoidon ”kevyt vaihtoehto” on nähty suositeltavana toimintamallina ja
lausunnoissa korostetaan Puijon alueen merkitystä liikunta-, virkistys-, matkailu- ja luontoalueena. Suunnitelmassa tuodaan esille lukuisia käytön kehittämisehdotuksia, joista vallitsee lausunnon antajien kesken kohtuullisen suuri
yksimielisyys. Puijon lakialueen ja Konttilan - Antikkalan alueelle kohdistuu
kaikkein eniten ristiriitaisia odotuksia ja kyseisen alueen kehittäminen edellyttää vaihtoehtoisten jatkosuunnitelmien laadintaa. Mikäli em. alueen jatkosuunnitteluun päädytään, tulee myös osayleiskaavaa mahdollisesti tarkistaa.
Vastaavasti muidenkin kehittämisehdotusten osalta tulee tutkia mahdollisten
lupien tai selvitysten tarve yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen kanssa
tapauskohtaisesti.
Puijon ”isännyyden” ja hoitovastuiden selvittäminen on nähty myös yleisesti
tärkeänä, mikä tulee ottaa huomioon palvelualueuudistuksen valmistelussa.
Myös Puijon neuvottelukunnan perustaminen Puijon toimijoiden vuorovaikutteisuuden jatkamiseksi on nähty yleisesti hyvänä asiana. Hyvin monissa lausunnoissa lisäksi toivottiin julkisilla liikennevälineillä tapahtuvan Puijon saavutettavuuden parantamista.

tämisehdotukset edellyttävät kaikki jatkosuunnittelua, joten jatkosuunnitteluvaiheessa erilaisten näkökulmien, luontoarvot mukaan lukien, huomioon ottaminen on välttämätöntä. Käytön kehittämisen toteutussuunnitelmat tuodaan
aikanaan erikseen päätettäviksi.

ja kehittämistä Puijolla, joten ehdotus ei anna tässä vaiheessa aihetta toimenpiteisiin. Mikäli myöhempien kaavoitustoimenpiteiden yhteydessä tehtävät
luontoselvitykset antavat perusteen luonnonsuojelualueiden laajentamiseen,
voidaan asiaan palata myöhemmin.

Metsänhoidon suunnitelmat ovat metsien hoidon yleisiä periaatteita, miltä
pohjalta tullaan laatimaan varsinaiset toteutussuunnitelmat. Luonnonsuojelusektorin lausunnoista annetuissa vastineissa on asiakohtaisesti erikseen
selvitetty kritiikissä esitettyjen näkökulmien huomioon ottamista metsänhoidon jatkosuunnittelussa. Luonnon monimuotoisuuden edistämisen tapoja ja
periaatteita esitetään loppuraportin monessa kohdassa, mutta kokonaiskuva
näkökulmasta saattaa jäädä hajanaiseksi. Tästä syystä on loppuraporttia täydennetty erillisellä kappaleella, mihin on koottu niitä keinoja, joilla luonnon
monimuotoisuuden edistäminen on tarkoitus turvata jatkosuunnittelussa ja
suunnitelmien toteutusvaiheessa.

Luonnonsuojelusektori irtaantui esitetystä suunnitelmasta ja ryhtyi kampanjoimaan vastakkainasettelun puolesta. Vastakkainasettelulla ei yleensä saada
positiivisia asioita aikaan vaan osapuolien energia menee keskinäiseen väittelyyn. Suunnitteluprosessin aikana harjoitettu Puijon eri toimijoiden ja sidosryhmien välinen yhteistyö oli kuitenkin kokemuksena niin myönteinen, että
yhteistyötä kannattaa ehdottomasti jatkaa. Keskinäisellä vuorovaikutuksella
on jatkossakin mahdollista parantaa ihmisten keskinäistä ymmärrystä Puijosta
ja sen kehittämisestä, vaikka toimijoiden näkemykset Puijon kehittämisestä
toisistaan eroavatkin. Vuorovaikutuksen jatkamiseksi on tärkeää, että Puijolle
nimetään ”isäntä”, jonka eräänä tehtävänä on vuorovaikutuksen järjestäminen
osallisten kesken. Mahdollisena potentiaalisena ”isäntänä” voi olla joku nykyisistä toimijoista: Vapaa-aikatoimi / Liikunta, Kuopion Matkailupalvelu OY, Tekninen toimi / Metsätsto, Ympäristötoimi tai keskushallinto. Puijon isännyyden
ja hoitovastuiden selvittäminen tulee ottaa huomioon myös palvelualueuudistuksen valmistelussa.

Suunnitteluprosessin aikana on lisäksi tuotu esille ehdotuksia uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Puijolle. Tässä suunnitteluhankkeessa ei ole
tähdätty yleiskaavan rajojen muuttamiseen vaan virkistysmetsille soveliaiden
hoitotapojen ja Puijon käyttömuotojen yhteensovittamiseen. Luonnonsuojelualueiden laajentaminen ei helpota erilaisten toimintojen yhteensovittamista

Annetuista lausunnoista erottui selkeästi omaksi ryhmäkseen luonnonsuojelusektori, mikä lausunnoissaan poikkesi muista keskenään yhdensuuntaisista
ja myönteisistä lausunnoista. Suunnitteluhankkeeseen osallistuneen luonnonsuojelusektorin edustajien näkemyserot eivät olleet prosessin aikana pidetyissä yhteisissä seminaareissa ja työryhmissä niin suuret mitä suunnitelman
loppuraportista annetuista lausunnoista ilmenee. Yhteistyössä valmistellusta
suunnitelmasta irtaantuminen tapahtui tätä taustaa vasten hieman yllätyksenä. Lausunnoissa esitetty vastakkainasettelu kuvastaa luonnonsuojelusektorin perinteistä toimintatapaa omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Suunnitteluhankkeesta irtautumista ja vastakkainasettelua on vielä vahvistettu erillisellä
mediakampanjalla, mikä myös on normaali luonnonsuojelusektorin vaikuttamistapa. Viranomaiset eivät ole osallistuneet mediakampanjaan. Toisaalta
voidaan perustellusti kysyä, miten hyvin loppuraportin luonnoksessa tuli esille
luonnonsuojelusektorille keskeinen asia: luonnon monimuotoisuuden edistäminen Puijolla?
Luonnonsuojelusektorin esittämä kritiikki kohdistuu pääasiassa ehdotettuihin
metsien hoidon periaatteisiin, luonnon monimuotoisuuden liian vähäiseen
huomioon ottamiseen sekä joihinkin Puijon alueen käytön kehittämisehdotuksiin. Suunnitelmassa esitetyt käytön kehittämisehdotukset olivat hyvin
yleispiirteisiä sijoitussuunnitelmia, että kävijätutkimuksissa voitiin selvittää
kuopiolaisten näkemyksiä eri toimintojen kehittämistarpeesta. Käytön kehit-
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Puijon valokuvauskilpailun tuomarineuvoston suosikkikuva
Puijon pieni Valkeinen. Kuvaaja Helmi Salminen.

5 YHTEENVE TOA

Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma on laadittu kuopiolaisten ja Puijon alueella aktiivisesti toimivien kehitysehdotusten
ja mielipiteiden mukaisesti. Erityisen radikaaleja ehdotuksia ei ole
ehdotettu toteutettavaksi. Metsänhoidon osalta enemmistö oli ns.
kevyen vaihtoehdon kannalla ja suunnitteluprosessin aikana mallinnettu metsien vaiheittainen uudistaminen sai paljon luottamusta.
Toteutukseltaan suurimmat alueen käytön kehittämisehdotukset
olivat olleet julkisuudessa keskustelussa jo aiemmin. Kyselyissä
saatiin paljon toiveita olemassa olevien asioiden parantamiseksi.
Suunnitelmavaihtoehdoista eniten kannatusta sai virkistyskäytön
kehittäminen.

Suunnitteluryhmä
Seppo Jauhiainen
Miika Kajanus
Heikki Lonka
Taina Ollikainen
Jouni Partanen
Ulla Räihä
Jouko Räsänen
Iivo Vänskä

Suunnitteluprosessin aikana osallisten kanssa käytiin läpi kyselyiden
ja suunnitelmavaihtoehtojen sisältö. Mitään esitettyä konkreettista
kehittämisehdotusta ei kokonaan tyrmätty. Ristiriitaistakin palautetta saaneita kehittämisehdotuksia kannattaa siis selvittää tarkemmin. Kokonaisuutena arvioiden suunnitteluhanke eteni hyvässä
hengessä hankkeeseen osallistuneen laajan joukon keskuudessa. Erityistä kritiikkiä esitettiin vasta loppuraportin luonnoksesta. Kritiikkiin
on vastattu vastineissa ja suunnitelmaa on täydennetty lausuntojen
perusteella.
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Heikki Kähärä

Liikuntatoimi

Hannu Pöllä

Puistotoimi

Erkki Oinonen

Kaavoitusosasto

Pekka Mustonen

Ympäristökeskus

Jouni Hoffren
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Seppo Jauhiainen
Jouko Räsänen

Metsätutkimuslaitos
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LÄHTÖTIETOLISTA

Sähköinen aineisto

Kuopion kaupungilta saadut tulosteet

─
─
─
─
─

─ Kulumus nrot:

Aiempia kävijäkyselyjä: pdf- ja doc-muodoissa
Antikkalan lumetussuunnitelma cad-formaatissa.
Puijo 80v –seminaarin esitykset (pps ja pdf)
Puijon luonnonsuojelualue 80 vuotta, video seminaarista
Puijon rakennusten piirustuksia ja cad-malleja, Kuopion kaupunki

Paikkatietojärjestelmissä

─
─
─
─
─
─
─
─

Antikkalan luontoselvitys
Ilmakuva: Puijo_1m.tif
Kantakartta: puijo.dgn
Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelman aineisto
Puijon liito-oravaselvitys
Rasterimuotoinen pohjakartta: kanta????.tif (21 tiedostoa)
Virkistysmetsien metsätiedot: puijo2.tab ym.
Ympäristökeskuksen uhanalaistiedot

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

─ 13; 1998: Puijon vanhojen metsien kovakuoriaiset
─ 14; 2005: Puijon selänteen lehtisammalet
─ 3; 1982: Puijon pesimälinnusto
─ 7; 1985: Puijon-Puijonsarven alueen putkilokasvisto
Kuopion katoava kasvimaailma, Renwall ym.
Kuopion Puijon Pihjalaharjun ja ympäristön kääpälajistoselvitys, 2.11.1999, Renwall.
Kuopion vapaa-ajanpalveluiden kehittämissuunnitelma: Liikunta ja virkistys, tarkistus 2005:
Monikäyttöpainotteinen metsien hoito- ja käyttösuunnitelma, Osa-alue 1, Puijo ja keskeinen kaupunkialue.
Museoherroja ja Puijon tutkijoita, Haapasaari.
Puijon ja Karhonsaaren lepakkokartoitus, Kuopion kaupungin ympäristökeskus, 2006
Puijon Natura 2000-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma, Pohjois-Savon Ympäristökeskus, 2007
Savon luonto 1982 nrot: 3-4
Seurasaaren hoito- ja kehittämissuunnitelma, Museovirasto / Maisema-arkkitehdit Byman & Ruokonen Oy,
2006
Siivekäs nro:1:1995

Muita käytössä olevia Puijon suunnitelmia ja selvityksiä

─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─
─

Antikkalan lumetussuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy, 2004
Antikkalan luontoselvitys, FCG Suunnittelukeskus Oy, 2008
Kuopion kulttuuriympäristö – Strategia ja hoito-ohjeet, Kuopion kaupunki, 2007
Kuopion liikuntapaikkarakentaminen 1960-1980, Sanna Lindell, Joensuun yliopisto, 2007
Kuopion yleiskaava: keskeinen kaupunkialue, Kuopion kaupunki, 2001
Puijon ideasuunnitelma, Kuopion Matkailupalvelu Oy / Suunnittelukeskus 2002
Puijon kehittäminen, väliraportti, Kuopion kaupunki, 2003
Puijon kokonaissuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Kolinen & Rotko, 1969
Puijon lakialueen esiselvitys, Kuopion matkailupalvelu Oy, 2000
Puijon liito-oravaselvitys, FCG Planeko, 2008
Puijon luontotiedekeskus – Hankeselvitys, Kuopion Matkailupalvelu Oy, 2007
Puijo-Puijonsarvi, osayleiskaava, kehittämissuunnitelmat, Kuopion kaupunki 1987
Puijostrategia, Ko-Va, 2004
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Liite 2 Lähtötietolista

Onko seuraavilla Puijon alueilla viihtyisyyttä alentavia tekijöitä?
(Kyllä-vastausten osuus kaikista)

Mikä on Puijolla käyntinne päätarkoitus?
(%:ia kaikista vastanneista, N=1222)
0%

20 %

40 %

0%

100 %

8%

Muu

Torni ja Puijon maja

18 %

Antikkalan laskettelu ja golf

18 %

Puijon urheilualue

17 %

40 %

60 %

80 %

100 %

5%

Luontoharrastus

5%

9%

Puijon luonnonsuojelualue

6%

Lemmikin ulkoiluttaminen

7%

Pihlajaharjun alue
Puijonsarven virkistysalue

5%

Konttilan ulkoilumaja

5%

Rypysuon virkistysalue

4%

Satulanotkon luonnonsuojelualue

4%

1%

1%

Muu alue

Tehdäänkö Puijon virkistysm etsissä seuraavia
m etsänhoitotoim enpiteitä liian vähän, sopivasti vai liian paljon?
(%:ia kaikista vastauksista)

Onko Puijon alueella reittejä?
(%:ia vastanneista)
0%

20 %

38 %

Kuntoilu

Marjastus/sienestys

80 %

45 %

Virkistäytyminen/ulkoilu

Matkailu

60 %

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %
0%

20 %

40 %

60 %

80 %

100 %

Pyöräilyyn
Harvennushakkuut

14 %

63 %

23 %

Kävelyyn
Luontainen metsän
uudistaminen

Sauvakävelyyn

5%

77 %

18 %

Hölkkään/juoksuun
Avohakkuut

28 %

62 %

10 %

Sauvakävelyyn talvella
Hiihtoon

Pensaskerroksen
raivaus

Liian vähän

Sopivasti

61 %

30 %

9%

Liian paljon
Liian vähän

Sopivasti

Liian paljon

Tulokset ovat yhteenveto posti-, netti-, kirjasto-, ja koulukyselyistä.
Liitteenä olevalla cd-rom-levyllä on kaikki tulokset eriteltynä sekä arvotutkimusraportit.
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I arvotutkimuksen tuloksia

KRITEERIT

Ei metsänhoitoa

Liikunta- ja urheilukäytön mahdollisuudet vaikeuttaa uusien kehitettävien
kohteiden rakentamista, heikentää
kulutuskestävyyttä maastossa, ei
vaikutusta nykyisillä reiteillä

Metsänhoidon kevyt

Metsänhoidon perus

kulutuskestävyys paranee,
mahdollistaa uusien toimintojen
sijoittumista, vaikutusta nykyisille
reiteille valon määrään lisääntyessä

kulutuskestävyys paranee, mahdollistaa nopeuttaa haluttuja toimenpiteitä
uusien toimintojen sijoittumista,
vaikutusta nykyisille reiteille valon
määrään

Laskennallinen
talousmetsä

Metsänhoidon raskas

Liikunta- ja urheilukäytön turvallisuus

heikkenee lahopuuston lisääntessä

säilyy koska lahoava puusto korjataan
pois

säilyy koska lahoava puusto korjataan
pois

säilyy koska lahoava puusto korjataan pois

Ikäihmisten liikuntamahdollisuudet

heikentää, tiheä metsä ja lahopuu estää Metsän kulkukelpoisuus säilyy hyvänä
vapaan liikkumisen

Metsän kulkukelpoisuus säilyy hyvänä

heikentää, hakkuutähde, nuorien metsien
laaja-alaisuus

Matkailun mahdollisuudet

liikkumisen vaikeutuminen (tiheä metsä) ei muuta matkailullista kiinnostavuutta
ja lähimaiseman yksipuolisuus vähentää nykyisestä
matkailullista kiinnostavuutta

ei muuta matkailullista kiinnostavuutta
nykyisestä

Muita vaihtoehtoja runsaammat pienaukot ja
useammin toistuvat hakkuutyöt heikentävät
matkailullista kiinnostavuutta

Virkistyskäytön mahdollisuudet

liikkumisen vaikeutuminen (tiheä metsä) virkistyskäytön mahdollisuudet säilyvät virkistyskäytön mahdollisuudet säilyvät
ja lähimaiseman yksipuolisuus vähentää korkealla tasolla
korkealla tasolla
virkistyskäytön mahdollisuutta

Muita vaihtoehtoja runsaammat pienaukot ja
useammin toistuvat hakkuutyöt heikentävät
virkistyskäytön mahdollisuutta

Luonnon monimuotoisuus

vanhan metsän lajisto lisääntyy, muuten vaikuttaa suotuisasti, lehtipuuston
yksipuolistuu, lehtipuuston osuus
osuus lisääntyy
vähenee

vaikuttaa suotuisasti, lehtipuuston
osuus lisääntyy

lisää elinympäristöjen monimuotoisuutta
(lehtipuusto). Saattaa vähentää joltain osin
lajistoa, saattaa lisätä ei-toivottuja lajeja

Kulttuuriarvojen huomioon ottaminen

heikentää, vanhat asuinympäristöt
metsittyvät

vaikuttaa suotuisasti, vanhoja
asuinympäristöjä säilytetään,
kaskeaminen mahdollista

vaikuttaa suotuisasti, vanhoja
asuinympäristöjä säilytetään,
kaskeaminen mahdollista

voimakkaammat hakkuut haittaa
lähimaisemaa

Maiseman kehittyminen

lähi- ja kaukomaiseman kehittyminen
estyy

vaikuttaa suotuisasti lähimaiseman
monipuolistuessa, maisema-avauksia

vaikuttaa suotuisasti lähimaiseman
monipuolistuessa, maisema-avauksia

lähimaisemassa paikallisia heikentymistä, ei
kaukomaisemaan vaikutusta

Liikenteen toimivuus

hoitotoimenpiteiden haitta vähäinen

hoitotoimenpiteiden haitta vähäinen

hoitotoimenpiteiden haitta vähäinen

hakkuu- ja kuljetustyöt rajoittaa usein
toistuvina liikennettä

Puuston terveydentila

lahopuusto lisääntyy, hyönteistuho riski
lisääntyy, myrskytuhoihin pitkällä
aikavälillä

parantaa puuston terveyden tilaa

parantaa puuston terveydentilaa

kasvukyky ja elinvoimaisuus parhaimmillaan,
mutta myrskytuhoriski kasvaa

Metsäntuntu

metsäntuntu ja luonnonrauha lisääntyy

toimenpiteistä huolimatta metsäntuntu
säilyy

toimenpiteistä huolimatta metsäntuntu
säilyy

metsäntuntua vähentäviä pienaukkoja
runsaammin ja nuorten metsien osuus
suurempi

Puuston määrä 2010, m3

59 465

59 465

59 465

59 465

59 465

Hakkuumäärä 2010 - 2020, m3

1 100

12 108

17 533

19 769

24 720

Metsänhoidon kustannukset 2010 - 2020,
€

5 020

30 540

71 480

84 280

105 380

Puunmyyntitulot 2010 - 2020, €

42 340

420 530

673 170

793 740

992 520

Nettotulot, €

37 320

389 990

601 690

709 460

887 140

Metsän kasvu 2010 - 2020, m3

14 410

15 420

14 420

13 420

11 230

Puuston määrä 2020, m3

72 781

61 773

56 348

54 112

49 300

2 547 335

2 162 055

1 972 180

1 893 920

1 792
100

74 560

55 740

56 780

56 400

50 020

Puuston arvo 2020, €
Puuston määrä 2060, m3
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Metsänhoidon suunnitelmavaihtoehtojen vaikutusten arviointi
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0%

20 %

40 %

60 %

Mitä mieltä olette lehtojen ja muiden arvokkaiden
luontokohteiden metsänhoidosta?

Mitä mieltä olette talvikävelyreittien ylläpidosta seuraavilla
väleillä?

Mitä m ieltä olette ehdotetuista m aisem an avausten paikoista?

80 % 100 %
0%

1. Puijonsarven pohjoispää, avokalliolta
näkymä Kallansilloille

20 %

40 %

60 %

80 %

0%

100 %

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

1. Lehdoissa ja arvokkailla luontokohteilla
suoritetaan sellaisia metsänhoidon
toimenpiteitä, joilla parannetaan niiden
ominaispiirteitä

A. Puijonsarven kärjestä Konttilaan

2. Puijonsarven itärinne, ulkoilureitiltä
näkymä Karhonsaaren suuntaan
B. Julkulasta Päivärantaan

3. Puijonsarven länsirinne, maisemareitiltä
näkymä Neulaniemeen

2. Lehdoissa ja arvokkailla luontokohteilla
ei tehdä lainkaan metsänhoidon
toimenpiteitä

C. Rypysuolta Konttilan kautta AlaAntikkalaan

4. Konttilan ja tornin välimaasto,
ulkoilureitiltä näkymä Niuvanniemeen

D..Konttilasta tornille

5. Golf-kentältä Konttilaan, ulkoilureitiltä
näkymä Konttilan rakennuksiin

Hyväksyn

Hyväksyn

7. Puijon laskettelurinteen näkymän
parantaminen
Vastustan

20 %

Vastustan

Ei kantaa

Ei kantaa

Mitä mieltä olette pysäköinnin laajentamisesta seuraavilla
alueilla?
0%

Ei kantaa

E. Tornilta keskustaan

6. Antikkalan laskettelurinteen näkymän
parantaminen

Hyväksyn

Vastustan

40 %

60 %

80 %

1. Tornin luona

Millaisena koette seuraavat metsänhoitotoimenpiteiden
toteutustavat?
100 %

0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

1. Hoitotoimenpiteet tehdään tehokkaasti ja
nopeasti lyhyen ajna kuluessa

2. Antikkalan ylärinteellä
3. Antikkalan alarinteellä

Mitä mieltä olette seuraavista matkailun
kehittämistoimenpiteistä?
0%

20 %

40 %

60 %

80 % 100 %

1. P uijo n laelle uusi puun latvo ja ko rkeampi
rakennus

2. Hoitotoimenpiteet tehdään pitkän ajan
kuluessa, esim. koko talvi

4. Puijon montussa

2. P uijo n laen rakennusten laajennusmahdo llisuus
matkailuto iminnan kehittämiseksi

5. Puijonsarven ympärillä
Hyväksyn

Vastustan

Ei kantaa

3. Hoitotoimenpiteet toteutetaan osa-alue
kerrallaan

3. Ylä-A ntikkalan alueelle mo nipuo lista
matkailuto imintaa, esim. väliaikaisia rakenteita,
jo tka eivät näy kauko maisemassa (kiipeilyrata,
seikkailupuisto )

4. Hoitotoimenpiteitä toteutetaan
samanaikaisesti koko Puijon alueella
Häiritsee erittäin paljon

Häiritsee jonkin verran

Ei häiritse juuri lainkaan

En osaa sanoa

Hyväksyn

Vastustan

Ei kantaa

Tulokset ovat yhteenveto posti-, netti- ja näyttelykyselyistä. Liitteenä olevalla cd-rom-levyllä on kaikki tulokset eriteltynä sekä arvotutkimusraportit.
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II arvotutkimuksen tuloksia 1(5)

1. Miten suhtaudutte Puijon alueen käyttöön liittyviin kehittämisehdotuksiin?

1. Taukopaikkojen lisääminen liikuntareittien varrelle
2. Turhien väylien metsittäminen / jättäminen metsittymään
3. Helppokulkuisen latureitin rakentaminen Puijon ympäri
4. Uusien teemareittien toteuttaminen luontopolkujen tapaan
5. Ulkoilureittien turvallisuuden ja esteettömyyden parantaminen rakentamalla
6. Ulkoilureittien ympäristön hoitaminen avoimemmaksi
7. Latuväylien reunojen käsittely niin, että laduille sataa riittävästi lunta
8. Maastopyöräilyreittien kehittäminen
9. Antikkalan laskettelurinteen laajennus hissilinjan pohjoispuolelle
10. Golf-kentän laajennus 9. reikäiseksi ja tasoituskelpoiseksi
11. Golf-kentän lähiympäristön kehittäminen puistomaisemmaksi
12. Olemassa olevien liikuntapaikkojen parantaminen rakentamalla
13. Liikuntaa ja urheilua tukevien rakennusten rakentaminen / parantaminen
14. Laavujen ja nuotiopaikkojen rakentaminen maiseman avausten yhteyteen
15. Ryhmätilaisuuksiin sopivan kodan rakentaminen esim. Ylä-Antikkalaan
16. Puisen lintutornimaisen näköalatornin rakentaminen metsäalueelle
17. Yleisöhissin rakentaminen Puijon montusta tornille
18. Luontotietokeskuksen avaaminen, esim. majalla, torniin tai tunneleihin
19. Selvästi näkyvien sisäänkäyntien rakentaminen Puijon alueen reunoille
20. Ylä-Antikkalan tien leventäminen
21. Perinnemaisemien hoitaminen niiden historian mukaan
22. Historiallisten rakenteiden kunnostaminen, esim. muurit ja tiet
23. Perinteisten maa- ja metsätöiden järjestäminen (esim. kaskeaminen)
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POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
80,6 %
8,7 %
10,7 %
100 %
80,3 %
10,5 %
9,2 %
100 %
80,5 %
9,0 %
10,4 %
100 %
71,2 %
12,5 %
16,3 %
100 %
77,6 %
14,5 %
7,9 %
100 %
72,5 %
12,9 %
14,6 %
100 %
83,6 %
6,8 %
9,6 %
100 %
73,7 %
14,5 %
11,8 %
100 %
81,6 %
8,4 %
10,0 %
100 %
67,1 %
13,8 %
19,0 %
100 %
67,1 %
13,8 %
19,0 %
100 %
76,0 %
13,2 %
10,8 %
100 %
61,3 %
21,3 %
17,3 %
100 %
72,9 %
14,9 %
12,2 %
100 %
57,5 %
24,6 %
17,9 %
100 %
44,7 %
39,5 %
15,8 %
100 %
54,8 %
27,7 %
17,5 %
100 %
73,0 %
11,4 %
15,6 %
100 %
61,3 %
24,0 %
14,7 %
100 %
70,6 %
14,0 %
15,4 %
100 %
41,2 %
33,1 %
25,7 %
100 %
44,7 %
38,2 %
17,1 %
100 %
41,9 %
34,2 %
23,9 %
100 %
43,9 %
30,3 %
25,8 %
100 %
28,9 %
48,7 %
22,4 %
100 %
40,8 %
34,2 %
25,1 %
100 %
33,0 %
36,5 %
30,6 %
100 %
32,9 %
52,6 %
14,5 %
100 %
33,0 %
39,8 %
27,2 %
100 %
46,7 %
25,3 %
28,1 %
100 %
30,3 %
53,9 %
15,8 %
100 %
43,2 %
31,3 %
25,5 %
100 %
75,0 %
10,4 %
14,6 %
100 %
68,0 %
16,0 %
16,0 %
100 %
73,6 %
11,6 %
14,9 %
100 %
75,2 %
12,9 %
11,9 %
100 %
57,9 %
27,6 %
14,5 %
100 %
71,5 %
16,0 %
12,4 %
100 %
77,4 %
15,6 %
6,9 %
100 %
77,3 %
18,7 %
4,0 %
100 %
77,4 %
16,3 %
6,3 %
100 %
66,7 %
16,7 %
16,7 %
100 %
67,6 %
24,3 %
8,1 %
100 %
66,9 %
18,2 %
14,9 %
100 %
64,0 %
18,7 %
17,3 %
100 %
68,4 %
18,4 %
13,2 %
100 %
64,9 %
18,6 %
16,4 %
100 %
47,6 %
32,6 %
19,8 %
100 %
31,6 %
52,6 %
15,8 %
100 %
44,2 %
36,8 %
19,0 %
100 %
73,5 %
13,2 %
13,2 %
100 %
65,3 %
13,3 %
21,3 %
100 %
71,8 %
13,3 %
14,9 %
100 %
66,1 %
16,1 %
17,8 %
100 %
55,3 %
23,7 %
21,1 %
100 %
63,8 %
17,7 %
18,5 %
100 %
33,4 %
30,3 %
36,2 %
100 %
38,2 %
39,5 %
22,4 %
100 %
34,4 %
32,2 %
33,3 %
100 %
86,2 %
2,4 %
11,4 %
100 %
85,5 %
2,6 %
11,8 %
100 %
86,1 %
2,5 %
11,5 %
100 %
76,4 %
6,6 %
17,0 %
100 %
71,1 %
11,8 %
17,1 %
100 %
75,3 %
7,7 %
17,0 %
100 %
52,8 %
16,5 %
30,6 %
100 %
51,3 %
19,7 %
28,9 %
100 %
52,5 %
17,2 %
30,3 %
100 %

2. Mitä mieltä olette ehdotetuista maiseman avausten paikoista?

1. Puijonsarven pohjoispää, avokalliolta näkymä Kallansilloille
2. Puijonsarven itärinne, ulkoilureitiltä näkymä Karhonsaaren suuntaan
3. Puijonsarven länsirinne, maisemareitiltä näkymä Neulaniemeen
4. Konttilan ja tornin välimaasto, ulkoilureitiltä näkymä Niuvanniemeen
5. Golf-kentältä Konttilaan, ulkoilureitiltä näkymä Konttilan rakennuksiin
6. Antikkalan laskettelurinteen näkymän parantaminen
7. Puijon laskettelurinteen näkymän parantaminen

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
69,9 %
12,9 %
17,1 %
100 %
56,8 %
29,7 %
13,5 %
100 %
67,2 %
16,4 %
16,4 %
100 %
62,8 %
12,1 %
25,2 %
100 %
63,0 %
21,9 %
15,1 %
100 %
62,8 %
14,1 %
23,1 %
100 %
66,0 %
11,3 %
22,7 %
100 %
64,4 %
20,5 %
15,1 %
100 %
65,6 %
13,2 %
21,1 %
100 %
53,9 %
22,0 %
24,1 %
100 %
47,9 %
38,0 %
14,1 %
100 %
52,7 %
25,2 %
22,1 %
100 %
33,9 %
35,7 %
30,4 %
100 %
35,1 %
45,9 %
18,9 %
100 %
34,2 %
37,9 %
28,0 %
100 %
46,6 %
24,4 %
29,0 %
100 %
36,5 %
37,8 %
25,7 %
100 %
44,5 %
27,2 %
28,3 %
100 %
50,0 %
21,6 %
28,4 %
100 %
32,9 %
39,7 %
27,4 %
100 %
46,5 %
25,4 %
28,2 %
100 %

3. Mitä mieltä olette liikuntaa ja urheilua tukevien rakennusten rakentamisesta / parantamisesta seuraavilla alueilla?

1. Urheilulaaksossa
2. Antikkalan alarintellä
3. Antikkalan ylärinteellä

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
79,6 %
8,1 %
12,3 %
100 %
80,0 %
10,7 %
9,3 %
100 %
79,7 %
8,6 %
11,7 %
100 %
65,2 %
14,2 %
20,6 %
100 %
64,3 %
21,4 %
14,3 %
100 %
65,1 %
15,6 %
19,3 %
100 %
46,6 %
26,2 %
27,2 %
100 %
38,9 %
45,8 %
15,3 %
100 %
45,0 %
30,2 %
24,8 %
100 %

4. Mitä mieltä olette pysäköinnin laajentamisesta seuraavilla alueilla?

1. Tornin luona
2. Antikkalan ylärinteellä
3. Antikkalan alarinteellä
4. Puijon montussa
5. Puijonsarven ympärillä

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
58,1 %
26,8 %
15,1 %
100 %
52,1 %
36,6 %
11,3 %
100 %
56,9 %
28,7 %
14,4 %
100 %
30,6 %
39,9 %
29,5 %
100 %
33,8 %
49,3 %
16,9 %
100 %
31,2 %
41,8 %
26,9 %
100 %
55,9 %
21,7 %
22,4 %
100 %
58,6 %
27,1 %
14,3 %
100 %
56,4 %
22,8 %
20,8 %
100 %
61,4 %
22,5 %
16,1 %
100 %
63,8 %
20,3 %
15,9 %
100 %
61,9 %
22,0 %
16,1 %
100 %
39,9 %
27,8 %
32,4 %
100 %
43,5 %
34,8 %
21,7 %
100 %
40,6 %
29,1 %
30,3 %
100 %

5. Mitä mieltä olette talvikävelyreittien ylläpidosta seuraavilla väleillä?

A. Puijonsarven kärjestä Konttilaan
B. Julkulasta Päivärantaan
C. Rypysuolta Konttilan kautta Ala-Antikkalaan
D..Konttilasta tornille
E. Tornilta keskustaan

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
63,7 %
9,7 %
26,6 %
100 %
74,3 %
15,7 %
10,0 %
100 %
65,8 %
10,9 %
23,3 %
100 %
63,3 %
8,6 %
28,1 %
100 %
69,1 %
16,2 %
14,7 %
100 %
65,2 %
11,1 %
23,7 %
100 %
57,4 %
11,1 %
31,5 %
100 %
64,8 %
15,5 %
19,7 %
100 %
58,9 %
12,0 %
29,0 %
100 %
65,0 %
8,3 %
26,7 %
100 %
84,7 %
12,5 %
2,8 %
100 %
69,2 %
9,2 %
21,6 %
100 %
76,8 %
5,8 %
17,4 %
100 %
80,6 %
12,5 %
6,9 %
100 %
78,1 %
8,1 %
13,8 %
100 %
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6. Mitä mieltä olette seuraavista matkailun kehittämistoimenpiteistä?

1. Puijon laelle uusi puun latvoja korkeampi rakennus
2. Puijon laen rakennusten laajennusmahdollisuus
matkailutoiminnan kehittämiseksi
3. Ylä-Antikkalan alueelle monipuolista matkailutoimintaa,
esim. väliaikaisia rakenteita, jotka eivät näy
kaukomaisemassa (kiipeilyrata, seikkailupuisto)

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
19,6 %
65,1 %
15,3 %
100 %
23,0 %
68,9 %
8,1 %
100 %
20,3 %
65,9 %
13,8 %
100 %
73,0 %

14,0 %

13,0 %

100 %

61,3 %

29,3 %

9,3 %

100 %

70,6 %

17,2 %

12,2 %

100 %

50,2 %

27,4 %

22,4 %

100 %

47,9 %

34,2 %

17,8 %

100 %

49,7 %

28,9 %

21,4 %

100 %

7. Mitä mieltä olette ensilumen ladun kehittämisestä seuraavilla alueilla?

1. Urheilulaaksossa
2. Golf-kentällä

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä Hyväksyn Vastustan Ei kantaa Yhteensä
71,3 %
9,4 %
19,2 %
100 %
66,2 %
20,3 %
13,5 %
100 %
70,3 %
11,7 %
18,1 %
100 %
47,3 %
25,1 %
27,6 %
100 %
60,0 %
22,7 %
17,3 %
100 %
50,0 %
24,6 %
25,4 %
100 %

8. Mikä Puijon käytön suunnitelmavaihtoehdoista soveltuu Puijon alueelle mielestänne parhaiten?
POSTI

1. Huoltava ja säilyttävä
2. Virkistys, luonto ja kulttuuri
3. Luonto ja liikunta
4. Matkailu, luonto ja kulttuuri
5. Liikunta ja virkistys
6. Matkailu ja liikunta

Soveltuu Soveltuu
hyvin
huonosti
63,5 %
10,4 %
69,6 %
9,2 %
82,1 %
5,6 %
56,3 %
20,4 %
77,0 %
6,9 %
58,3 %
17,8 %
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INTERNET
KAIKKI
Ei
Ei
Ei
sovellu
En osaa
Soveltuu Soveltuu sovellu
En osaa
Soveltuu Soveltuu sovellu
En osaa
lainkaan sanoa
Yhteensä hyvin
huonosti lainkaan sanoa
Yhteensä hyvin
huonosti lainkaan sanoa
Yhteensä
2,8 %
23 % 100,0 %
61,2 %
14,9 %
16 %
7,5 % 100,0 %
63,0 %
11 %
5,7 %
19,9 %
100 %
1,2 %
20 % 100,0 %
66,7 %
22,7 %
2%
9,1 % 100,0 %
69,0 %
12 %
1,3 %
17,7 %
100 %
0,8 %
12 % 100,0 %
79,1 %
14,9 %
1%
4,5 % 100,0 %
81,4 %
8%
0,9 %
10,1 %
100 %
1,6 %
22 % 100,0 %
43,8 %
35,9 %
8%
12,5 % 100,0 %
53,7 %
24 %
2,9 %
19,7 %
100 %
2,0 %
14 % 100,0 %
67,2 %
23,9 %
6%
3,0 % 100,0 %
74,9 %
10 %
2,9 %
11,7 %
100 %
4,0 %
20 % 100,0 %
45,5 %
28,8 %
20 %
6,1 % 100,0 %
55,6 %
20 %
7,3 %
16,9 %
100 %

B. METSÄNHOIDON VAIHTOEHDOT JA TOIMENPITEET
10. Miten metsän vaiheittainen uudistaminen soveltuu mielestänne Puijon metsien hoitoon?

1. Soveltuu erinomaisesti
2. Soveltuu hyvin
3. Soveltuu kohtalaisesti
4. Soveltuu huonosti
5. Ei sovellu lainkaan
6. En osaa sanoa

POSTI
NETTI
KAIKKI
21,9 %
27,0 %
27,0 %
41,0 %
33,8 %
33,8 %
23,0 %
17,6 %
17,6 %
4,0 %
4,1 %
4,1 %
1,8 %
13,5 %
13,5 %
8,3 %
4,1 %
4,1 %
Yhteensä
100 %
100 %
100 %

11. Mikä metsänhoidon vaihtoehdoista soveltuu Puijon alueelle mielestänne parhaiten?

1. Ei metsänhoitoa
2. Metsänhoidon kevyt vaihtoehto
3. Metsänhoidon perusvaihtoehto
4. Metsänhoidon raskas vaihtoehto

POSTI
INTERNET
KAIKKI
Soveltuu
Soveltuu
Ei sovellu En osaa
Soveltuu
Soveltuu Ei sovellu En osaa
Soveltuu Soveltuu
Ei sovellu En osaa
hyvin
huonosti
lainkaan sanoa
Yhteensä hyvin
huonosti lainkaan
sanoa
Yhteensä
hyvin
huonosti
lainkaan sanoa
Yhteensä
16,8 %
27,3 %
41,4 %
14,5 %
100 %
24,3 %
31,4 %
37,1 %
7,1 %
100 %
18,6 %
28,3 %
40,3 %
12,8 %
100 %
68,9 %
17,7 %
2,8 %
10,6 %
100 %
60,0 %
25,7 %
7,1 %
7,1 %
100 %
67,0 %
19,4 %
3,7 %
9,9 %
100 %
48,9 %
21,5 %
9,0 %
20,6 %
100 %
36,2 %
24,6 %
24,6 %
14,5 %
100 %
46,0 %
22,2 %
12,6 %
19,2 %
100 %
5,4 %
24,3 %
54,1 %
16,2 %
100 %
10,3 %
11,8 %
69,1 %
8,8 %
100 %
6,6 %
21,4 %
57,6 %
14,5 %
100 %

12. Millaisena koette seuraavat metsänhoitotoimenpiteiden toteutustavat?
POSTI
Häiritsee
erittäin
paljon
1. Hoitotoimenpiteet tehdään tehokkaasti
ja nopeasti lyhyen ajna kuluessa
2. Hoitotoimenpiteet tehdään pitkän ajan
kuluessa, esim. koko talvi
3. Hoitotoimenpiteet toteutetaan osa-alue
kerrallaan
4. Hoitotoimenpiteitä toteutetaan
samanaikaisesti koko Puijon alueella

Häiritsee
jonkin
verran

Ei häritse En
juuri lain- osaa
kaan
sanoa

Yhteensä

INTERNET
Häiritsee
Häiritsee
erittäin
jonkin
paljon
verran

Ei häritse
juuri lainkaan

En
osaa
sanoa

Yhteensä

KAIKKI
Häiritsee
erittäin
paljon

Häiritsee
jonkin
verran

Ei häritse En
juuri lain- osaa
kaan
sanoa

Yhteensä

18,5 %

27,7 %

43,1 %

10,8 %

100 %

29,6 %

22,5 %

40,8 %

7,0 %

100 %

20,8 %

26,6 %

42,6 %

10,0 %

100 %

21,3 %

30,4 %

35,7 %

12,5 %

100 %

41,4 %

30,0 %

24,3 %

4,3 %

100 %

25,5 %

30,3 %

33,3 %

10,8 %

100 %

7,4 %

21,9 %

61,1 %

9,6 %

100 %

12,7 %

18,3 %

64,8 %

4,2 %

100 %

8,5 %

21,1 %

61,9 %

8,5 %

100 %

30,5 %

34,0 %

22,9 %

12,6 %

100 %

55,7 %

22,9 %

15,7 %

5,7 %

100 %

35,8 %

31,6 %

21,4 %

11,1 %

100 %

13. Mitä mieltä olette lehtojen ja muiden arvokkaiden luontokohteiden metsänhoidosta?
POSTI
Hyväksyn
1. Lehdoissa ja arvokkailla luontokohteilla
suoritetaan sellaisia metsänhoidon
toimenpiteitä, joilla parannetaan niiden
ominaispiirteitä
2. Lehdoissa ja arvokkailla luontokohteilla
ei tehdä lainkaan metsänhoidon
toimenpiteitä

Vastustan

Ei kantaa Yhteensä

INTERNET
Hyväksyn Vastustan

Ei kantaa

Yhteensä

KAIKKI
Hyväksyn

Vastustan

Ei kantaa

Yhteensä

86,4 %

6,3 %

7,3 %

100 %

81,1 %

9,5 %

9,5 %

100 %

85,3 %

6,9 %

7,8 %

100 %

23,9 %

50,6 %

25,5 %

100 %

31,4 %

41,4 %

27,1 %

100 %

25,5 %

48,6 %

25,8 %

100 %
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KÄVIJÄKYSELYN JA PUIJO-FOORUMIN TULOSTEN PERUSTEELLA

Π

ENSISIJAISESTI TOTEUTETTAVAKSI EHDOTETAAN :
1

·
·

Puijonsarvi
kaski

·

Π

·
2

·
·
3 λ

·
·
·

Π

·
·
·
·

T
Konttila

·

Π

·
·

Π
4 λ

maastopyöräilyä

·

Antikkalan
laskettelurinne

Golf

·

λ

·
·
Torni

█

Ensilumen latu
Helppokulkuisen latureitin rakentaminen Puijon
ympäri
Historiallisten rakenteiden kunnostaminen, esim.
muurit ja tiet
Laavujen ja nuotiopaikkojen rakentaminen
maiseman avausten yhteyteen
Latuväylien reunojen käsittely niin, että laduille
sataa riittävästi lunta
Liikuntaa ja urheilua tukevien rakennusten
rakentaminen / parantaminen
Maastopyöräilyreittien kehittäminen
Maiseman avauksia
Olemassa olevien liikuntapaikkojen parantaminen
rakentamalla
Perinnemaisemien hoitaminen niiden historian
mukaan
Perinteisten maa- ja metsätöiden järjestäminen
(esim. kaskeaminen)
Puisen lintutornimaisen näköalatornin
rakentaminen metsäalueelle
Ryhmätilaisuuksiin sopivan kodan rakentaminen
esim. Ylä-Antikkalaan
Selvästi näkyvien sisäänkäyntien rakentaminen
Puijon alueen reunoille
Taukopaikkojen lisääminen liikuntareittien varrelle
Turhien väylien metsittäminen / jättäminen
metsittymään
Ulkoilureittien turvallisuuden ja esteettömyyden
parantaminen rakentamalla
Ulkoilureittien ympäristön hoitaminen
avoimemmaksi
Uusien teemareittien toteuttaminen luontopolkujen
tapaan
Ympäri vuoden ylläpidettäviä kävelyreittejä.
Erityisesti tornin ja Konttilan välinen talvinen
kävely-yhteys.

Luonnonsuojelualue
Hoidettava tai ennallistettava perinnemaisema
tai kulttuurihistoriallinen kohde
Maiseman avaus, metsää harvennetaan niin
että kaukomaisema näkyy
λ

Laavu tai kota

T

Puinen lintutornimainen näköalatorni
metsän latvuksen tasalle
Latuväylä
Teemareitti, esim. maisemareitti tai historiareitti
Ympäri vuoden ylläpidettävä kävelyreitti,
talvikävelyreitti

█

Urheilua tukevien rakennusten parantaminen

Π

Puijon portti; selkeä sisääntulo Puijolle

Π

Π
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ALUE, JOLLE ESITETÄÄN TARKEMPIEN KÄYTÖN
KEHITTÄMISSUUNNITELMIEN LAATIMISTA
Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelman
toisen kävijäkyselyn ja foorumin jälkeen jäi ristiriitaisia
odotuksia viivalla
merkitylle alueelle.
Suunnitteluryhmä ehdottaa että alueelle tehdään
tarkemmin erillisiä käytön kehittämissuunnitelmia
vertailtavaksi ja arvioitavaksi ennen kuin siellä voidaan
toteuttaa ristiriitaisiksi jääneitä ehdotuksia. Näitä ovat
mm.
Laskettelurinteen laajennus
Golf-kenttien laajennus
Golf-kenttien ympäristön kehittäminen
puistomaisemmaksi.
Puijon lakialueen matkailutoimintojen
laajentaminen

█

Uudet rakennukset ja hissit alueen sisällä

P

Konttila

P
Hissi

█

Pysäköinnin laajennus
Olemassa olevien teiden leventäminen tai uusien
teiden rakentaminen
Maiseman avaukset alueella

P

Antikkalan
laskettelurinne

Kartalle merkittyjen ehdotusten aluerajaukset ja sijainnit
ovat suuntaa antavia. Ehdotettujen asioiden tarkempaa
erillissuunnittelua vaaditaan koko alueen sisällä.
Lakialue

P

Suojelualueen raja

Hissi

Kävijätutkimukseen perustuva Puijon virkistysmetsien hoito- ja käyttösuunnitelma
Kuopion kaupungin metsätoimisto ja FCG Finnish Consulting Group, 2009
Liite 9.
Jatkosuunnittelua vaativat toimenpiteet

L I I T E 1 0 : Y H T E E N V E D O T J A VA S T I N E E T
L A U S U N N O I S TA

K u o p i o n M a t k a i l u p a l v e l u OY: n 3 0 . 1 . 2 0 1 0 l a u s u n t o :
Yh t e e nve t o Ku o p i o n M a t k a i l u p a l ve l u OY: n l a u s u n n o s t a
Metsänhoidon ”kevyt vaihtoehto” nähdään suositeltavana valintana. Puijon
käytön kehittämisehdotukset tulee priorisoida, aikatauluttaa ja resurssoida.
Kysymys Puijon isännyydestä tulee ratkaista ja Puijon neuvottelukunnan tai
ohjausryhmän perustaminen on erinomainen tuki tulevalle Puijon isännälle.

Seuraavassa on koottu keskeisiä esitettyjä näkemyksiä lausunnon antajien
antamista lausunnoista. Lausuntoja on tarkasteltu sektoreittain, koska saman
toimialan lausunnoissa on ollut päällekkäisyyttä. Näkemyksiä on tarkasteltu
vertaamalla tehtyjä esityksiä kävijätutkimusten antamiin tuloksiin, kaupunginhallituksen tekemään suunnittelupäätökseen ja/tai suunnitteluprosessin
aikana kertyneisiin kokemuksiin. Vastineita on kirjoitettu ainoastaan sellaisiin
näkemyksiin, jotka ovat olleet ristiriidassa esitetyn suunnitelman kanssa tai
joissa on ollut jotakin uutta aiemmin esitettyyn nähden.
Yksittäisiin kannanottoihin Puijon käytön kehittämisen osalta ei ole lähdetty
kommentoimaan, vaan ne on jätetty lausunnon antajien omiksi mielipiteiksi.
Perusteluna edelliseen on, että kävijätutkimusten tuloksia on voitu tarkastella tilastollisesti kun taas yksittäisissä lausunnoissa esitetyt näkemykset ovat
kunkin lausunnonantajan yksittäisiä kannanottoja. Kävijätutkimuksen tulokset
antavat verrattain hyvän pohjan päätöksenteolle. Lisäksi käytön kehittämisehdotukset edellyttävät jatkosuunnittelua, joten niiden arviointi tulee uudelleen
arvioitavaksi toteutussuunnitteluvaiheessa. Metsänhoidon osalta on myös joihinkin yksittäisiin näkemyksiin esitetty vastine. Vastineet painottuvat määrällisesti luonnonsuojelusektorin esittämään kritiikkiin, koska muut lausunnonantajat ovat olleet pääsääntöisesti esitettyjen kehittämissuunnitelmien kannalla.
Vastineet on esitetty satunnaisessa järjestyksessä.

Liikunta- ja urheilusektorin lausunnot:
Pohjois-Savon Liikunta ry 10.2.2010
Vapaa-ajan lautakunta 20.1.2010
Puijon Latu ry 27.1.2010
Yh t e e nve t o l i i k u n t a - j a u r h e i l u s e k t o r i n l a u s u n n o i s t a
Yhteenvetona liikunta- ja urheilusektorin lausunnoista voidaan todeta, että esitetty suunnitelma nähdään hyvänä pohjana Puijon alueen jatkosuunnittelulle.
Metsänhoidon ”kevyt vaihtoehto” nähdään suositeltavana ja Puijon alueen merkitystä virkistysalueena korostetaan. Puijon lakialueen ja Konttilan - Antikkalan
alueen kehittäminen edellyttää vaihtoehtoisten jatkosuunnitelmien laadintaa.
Puijon isännyyden ja hoitovastuun selvittäminen nähdään tärkeänä. Myös neuvottelukunnan perustaminen vuorovaikutteisuuden jatkamiseksi on hyvä asia.
Lausunnoissa oli kommentoitu myös joitakin yksittäisiä kehittämisehdotuksia.

Luonnonsuojelusektorin lausunnot:
Kuopion kaupungin ympäristölautakunta 26.1.2010 § 7
Pohjois-Savon ELY-keskus / Ympäristö- ja luonnonvarat 9.2.2010
Pohjois-Savon luonnonsuojelupiiri ry 25.1.2010
Kuopion Luonnon Ystäväin Yhdistys ry 18.1.2010
Lintuyhdistys Kuikka 21.1. 2010

keästi esille, ettei kävijätutkimukseen perustuvassa suunnittelussa voi eikä pidä
erottaa alueen käytön ja metsänhoidon kehittämistä. Tästä syystä on Puijon
kävijätutkimuksessa lähdetty kokonaisvaltaiseen suunnitteluprosessiin, missä
on mukana sekä Puijon alueen käytön kehittämisehdotukset sekä metsänhoidon suunnittelun periaatteet. Lähestymistapa on myös kaupunginhallituksessa
hyväksytty.
Samassa KH:n päätöksessä on metsä- ja kalatalousyksikkö valtuutettu yhteistyössä liikuntatoimen, puistotoimen, kaavoitusosaston, ympäristökeskuksen
ja Kuopion Matkailupalvelun kanssa vastaamaan em. suunnitteluprosessin
läpiviennistä. Edellytetty yhteistyö on järjestetty ohjausryhmän avulla, missä
em. tahojen lisäksi on myös suurimpien puolueiden ja Metsäntutkimuslaitoksen edustus. Hankkeen suunnittelu- ja ohjausryhmän kokoonpanossa
on pyritty laaja-alaisuuteen: myös maankäytön suunnittelun asiantuntemus
on molemmissa ryhmissä. Suunnitteluryhmään kuuluva maisema-arkkitehti
Iivo Vänskä työskentelee pääasiallisesti maankäytön suunnittelun parissa ja
ohjausryhmätyöskentelyssä on toiminut toimistoinsinööri Pekka Mustonen
kaavoitusosastolta.

ESITETTY NÄKEMYS: Suunnittelutehtävää ja suunnittelun tavoitteita on muutettu suunnitteluprosessin aikana ja suunnittelun painotuksia on muutettu?

ESITETTY NÄKEMYS: Puijon suunnitteluhankkeessa virkistysmetsien hoidon
osuus on suppea ja ylimalkainen

VASTINE: Puijon suunnitteluhanke on alun perin valmisteltu yhteistyössä Metsäntutkimuslaitoksen kanssa ja suunnitteluprosessista on laadittu erillinen esiselvitys: ”Puijon metsäalueen hoidon ja käytön vuorovaikutteinen suunnittelu”.
Kyseinen esiselvitys on hyväksytty KH:n päätöksellä 9.6.2008, 281 § jatkosuunnittelun pohjaksi. Suunnitteluhankkeessa on edetty esiselvityksen mukaisesti
siten täydennettynä, että hankkeen ohjausryhmä päätti tilata konsultin tekemän tarjoaman toisen kävijäkyselyn. Toisella kävijäkyselyllä tähdättiin hankkeen vuorovaikutteisuuden syventämiseen. Lisätyönä tilattu toinen kävijäkysely ei ole muuttanut suunnittelun painotuksia eikä myöskään tavoitteita.

VASTINE: Puijon virkistysmetsien hoidon suunnittelussa on tähdätty kaupunginvaltuuston tasoisten strategisten asioiden selvittämiseen. Lähtökohtana
on ollut selvittää 1. kävijäkyselyssä kuopiolaisten arvoja ja odotuksia Puijon
metsänhoitoa kohtaan. Samaan aikaan Puijon yleiskaavan mukaiset virkistysmetsät on inventoitu sekä luontotekijöiden että puuston osalta. Puijolta tehdyt
aiemmat luontoinventointitiedot ovat olleet suunnittelijoiden käytettävissä.
Arvotutkimusten tulosten perusteella on kehitetty ja mallinnettu Puijolle
ehdotettu vaiheittaisen uudistamisen menetelmä sekä kuvattu suositeltavat
metsänhoidon yleiset periaatteet. Päätöksenteon pohjaksi on laadittu 4 erilaista metsänhoidon skenaariota, missä on mukana myös luonnonsuojeluun
tähtäävä vaihtoehto. Näistä 4 erilaisesta skenaariosta on tehty laskelmia ja
vaikutusten arviointia aina 50 vuoden päähän useilla eri kriteereillä arvioituna.
Toisessa kävijätutkimuksessa on selvitetty kuopiolaisten näkemyksiä laaditusta
4:stä erilaisesta skenaariosta sekä vaiheittaisesta uudistamisesta. Lopuksi on
tehty ehdotus valittavaksi metsänhoidon vaihtoehdoksi ja toimintatavaksi
metsien uudistamisen osalta. Missään aiemmassa Kuopion kaupungin metsiä
koskevassa suunnitteluhankkeessa ei aiemmin ole tehty yhtä monipuolisia
selvityksiä.

Alusta alkaen kyseessä on ollut suunnitteluhanke, missä on pyritty kartoittamaan kuopiolaisten odotuksia niin Puijon virkistysmetsien hoidon kuin alueen
käytön kehittämisenkin suhteen. Vertaamalla laadittua esiselvitystä ja toteutunutta suunnitteluprosessia toisiinsa voidaan todeta, että suunnitteluhankkeessa on edetty tehtyjen päätösten mukaisesti. Ainoa asiakokonaisuus, mikä
poikkeaa alkuperäisestä toimeksiannosta, koskee loppuraportin kohdassa 4.3.
esitettyjä ”Muita kehittämisehdotuksia”, mitkä eivät ole kuuluneet alkuperäiseen toimeksiantoon. Kyseiset ehdotukset päätettiin kuitenkin ohjausryhmässä
ottaa ehdotuksina mukaan ja yleisesti keskusteltaviksi, koska niillä saattaa olla
suurikin merkitys Puijon tulevaisuuden kannalta.
ESITETTY NÄKEMYS: Puijon selänteen käytön kehittäminen ei kuulu virkistysmetsien hoidon suunnitteluun ja suunnitteluryhmästä puuttuu kaavoituksen
edustus

Metsänhoidon toteutussuunnitelmat tullaan aikanaan laatimaan valtuuston
vahvistamien periaatteiden pohjalta. Toteutussuunnitteluvaiheessa yksityiskohtaiset luontotekijät otetaan huomioon valtuuston vahvistamien periaatteiden ja lainsäädännön pohjalta. Toteutussuunnitelmien yksityiskohdat ratkaistaan maisematyölupamenettelyssä, mikä kuuluu ympäristölautakunnan
toimialaan.

VASTINE: Puijon virkistysmetsien kävijätutkimuksen valmisteluvaiheessa
(Puijon metsäalueen hoidon ja käytön vuorovaikutteinen suunnittelu) tuli sel-
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ESITETTY NÄKEMYS: Kävijätutkimusten kysymysten asettelussa luonnonsuojelun näkökulma on ollut huonosti esillä eikä suunnitelmissa ole esitetty uusia
luonnonsuojelualueiden laajennuksia
VASTINE: Kävijätutkimusten kysymysten ja suunnitelmavaihtoehtojen laadinnasta on vastannut moniammatillinen suunnittelijoiden ryhmä ohjausryhmän
ohjauksessa. Ohjausryhmään on osallistunut ulkopuolisina asiantuntijoina
Metsäntutkimuslaitoksen edustajia, millä on osaltaan pyritty varmistamaan
suunnitteluprosessin ja kävijätutkimusten objektiivisuus. Molemmissa ryhmissä on ollut mukana myös biologista asiantuntemusta ja luonnonsuojelun
edustaja, Vrt raportin liite 1 . Kävijätutkimuksessa käytön suunnitelmavaihtoehdoissa on ollut mukana myös luonnonsuojelua painottava ”Hoitava ja säilyttävä” vaihtoehto ja metsänhoidon suunnitelmavaihtoehdoissa luonnon monimuotoisuuden ehdoilla toimiva vaihtoehto ”Ei metsänhoitoa”. Sisällöltään em.
vaihtoehdot ovat olleet koko Puijon alueen suojeluun tähtääviä, mikä on myös
suunnitelmissa erikseen kuvattu. Kyseiset vaihtoehdot eivät ole kävijäkyselyssä
saaneet merkittävää kuopiolaisten kannatusta, vaan eniten kannatusta ovat
saaneet suunnitelmavaihtoehto ”Luonto ja liikunta” ja esitetty metsänhoidon
”Kevyt vaihtoehto”. Ohjausryhmän valinnan mukaan loppuraportti valmisteltiin
eniten kävijätutkimuksissa kannatusta saaneiden vaihtoehtojen pohjalta.
Suunnitteluprosessin aikana on tuotu esille ehdotuksia myös uusien luonnonsuojelualueiden perustamiseksi Puijolle. Kävijätutkimuksen mukaan kuopiolaiset painottavat Puijon kehittämisessä seuraavia asioita: Liikunta/Urheilu 28 %,
Matkailu 26 %, Metsien virkistyskäyttö 19 % ja Luonnonsuojelu 17 %. Tällä hetkellä Puijon alueesta on suojeltu yli 40 %:a. Tässä suunnitteluhankkeessa ei ole
tähdätty yleiskaavan rajojen muuttamiseen vaan virkistysmetsille soveliaiden
hoitotapojen ja Puijon käyttömuotojen yhteensovittamiseen.
Luonnonsuojelulain mukaista rauhoitusta hakemalla maanomistaja luopuu
omasta päätösvallastaan omistamansa alueen osalta lähes kokonaan ja siirtää
päätösvaltaansa valtion luonnonsuojeluviranomaiselle. Em. kävijäkyselyn tuloksia vasten tuleekin kysyä, edistääkö ja helpottaako uusien luonnonsuojelualueiden perustaminen liikunnan/urheilun, matkailun ja metsien virkistyskäytön
kehittämisen edellytyksiä ja yhteensovittamista Puijolla? Suunnitteluprosessin
aikana kokoontuneissa teemaryhmissä muodostuneen käsityksen ja tämänhetkisten käytännön kokemusten mukaan muiden käyttömuotojen kehittäminen
on suojelualueilla huomattavasti rajoitetumpaa ja byrokraattisempaa kuin
virkistysalueilla. Luonnonsuojelualueiden laajentaminen nykyisestä ei helpota
erilaisten toimintojen yhteensovittamista ja kehittämistä Puijolla. Mikäli myöhempien kaavoitustoimenpiteiden yhteydessä tehtävät luontoselvitykset antavat perusteen luonnonsuojelualueiden laajentamiseen voidaan asiaan palata
myöhemmin.
ESITETTY NÄKEMYS: Vanhat metsät tulisi jättää Puijolla metsänhoidon ulkopuolelle ja lahopuun määrää tulisi lisätä
VASTINE: Ensimmäisessä kävijätutkimuksessa kysyttiin kuopiolaisten mielipidettä mm. Puijon metsien metsänhoidon tarpeellisuudesta. Noin ¾ kuopiolaisista kannattaa Puijon metsien hoitamista. Saman tutkimuksen mukaan
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enemmistö vastusti avohakkuiden tekemistä Puijolle, mutta oli pienten vaiheittaisten aukko- ja kaistalehakkuiden kannalla. Em. lähtökohdista mallinnettiin ja
kuvattiin suunnitteluprosessin aikana ns. vaiheittainen uudistaminen. Vaiheittaisen uudistamisen hyväksyi toisen kävijäkyselyn perusteella Puijolle lähes
4/5 kuopiolaisista, joten selvitysten perusteella esitetty toimintamalli on ollut
hyvin yleisesti hyväksytty.
Esitetyn ns. ”kevyen metsänhoidon” mallin mukaan toimittaessa vanhaa puustoa uudistetaan hyvin maltillisesti. Esitetyssä kevyessä vaihtoehdossa vuoteen
2060 mennessä yli 100-vuotiaiden metsien osuus nousee nykyisestä n. 36 %:sta
n. 57 %:iin pinta-alasta. Mikäli metsänhoitovalinta olisi ollut ”Ei metsänhoitoa”
niin yli 100-vuotiaiden osuus nousisi 76 %:iin vuoteen 2060 mennessä. Käsitys yli 100-vuotiaiden metsien vähenemisestä ”kevyen metsänhoidon” mallin
mukaan toimittaessa ei pidä paikkaansa.
Esitetty lahopuun määrän lisääminen on mahdollista toteuttaa ja toteutuu joka
tapauksessa, mikäli Puijon metsänhoidon vaihtoehdoksi valitaan ns. kevyt vaihtoehto, uudistaminen hoidetaan vaiheittaisen uudistamisen avulla ja arvokkaita luontokohteita hoidetaan niiden luonteen edellyttämällä tavalla. Metsien hoidon toteutussuunnittelussa tullaan ottamaan huomioon Puijon upeat
luonnonarvot ja lajisto, luonnonsuojelualueiden läheisyys, reitistöt, …. Myös
puuston määrä lisääntyy ja puusto ikääntyy esitetyssä kevyessä vaihtoehdossa.
Ihmisille tärkeä ”Metsän tuntu” pystytään säilyttämään erittäin hyvin ja reitit
sekä muu toiminta Puijolla pystytään ottamaan hyvin huomioon.
ESITETTY NÄKEMYS: Arvokkaat luontokohteet ja lajisto olisi pitänyt ottaa
paremmin huomion suunnittelussa. Erityinen arvo Puijolla on lehtolajistossa ja
vanhojen metsien lajistossa.
VASTINE: Puijon alue on kaikkein parhaiten inventoitu luontoalue Kuopiossa.
Kaikki Puijolta tehdyt aiemmat luontoinventointitiedot ovat olleet suunnittelijoiden käytettävissä ja ne on myös otettu huomioon näissä yleissuunnitelmatason suunnitelmissa ja metsänhoidon periaatteissa. Suunnitteluun
on osallistunut konsultin palveluksessa työskentelevä, Puijon erittäin hyvin
tunteva biologi Jari Kärkkäinen, millä on pyritty varmistamaan luontoarvojen
huomioon ottaminen suunnittelussa. Aiempien inventointitietojen toistaminen tässä suunnitelmassa ei ole ollut tarkoituksenmukaista, koska kyseessä on
ollut nimenomaan uuden näkökulman tuominen Puijon suunnitteluun: kävijätutkimukseen perustuva näkökulma. Luontotekijät tulevat otetuksi huomioon
kaikissa niissä toteutussuunnitelmissa, mitkä tullaan laatimaan tämän kävijätutkimuksen perusteella. Tämä koskee niin käytön kehittämisehdotuksia kuin
metsänhoidonkin suunnittelua.
Puijolla esiintyvä monipuolinen eliölajisto osoittaa, että virkistysmetsien
hoidossa on tähän asti onnistuttu ottamaan kyseinen lajisto hyvin huomioon. Kuten aiemmin on laskelmilla osoitettu kasvaa vanhojen metsien osuus
”kevyen metsänhoidon” toimintamallissa. Tästä on seurauksena, että vanhoista
metsistä hyötyvän lajiston olosuhteet paranevat entisestään. Suunnitteluprosessin aikana inventoitiin Puijon yleiskaavan mukaiset virkistysmetsät ja
inventoinnin yhteydessä luokiteltiin mm. metsälain 10 §:n mukaiset arvokkaat

luontokohteet. Yli 4/5 kuopiolaista oli sitä mieltä, että ko. luontokohteita tulee
hoitaa niiden luonteenpiirteitä korostavalla tavalla. Tämä tulee myös lisäämään
Puijon luonnon monimuotoisuutta ja lehtolajisto tulee erityisesti hyötymään.
Luontokohteiden hoidon toteutussuunnittelu tullaan tekemään yhteistyössä
monimuotoisuuden edistämisestä vastaavan viranomaisen kanssa. Myös
muilla alueilla luonnon monimuotoisuuden edistäminen otetaan huomioon
toteutussuunnitteluvaiheessa.
ESITETTY NÄKEMYS: Puijolla ei tulisi käyttää maanmuokkausta eikä Puijolle
tulisi tuoda taimimateriaalia muualta
VASTINE: Maanmuokkausmenetelmät ovat viime vuosina kehittyneet kovasti ja
tällä hetkellä on olemassa myös hyvin keveitä menetelmiä, joiden maisemalliset
vaikutukset ovat vähäisiä. Maanmuokkauksen avulla varmistetaan nuorten taimien alkutaival. Mikäli vaiheittaisessa uudistamisessa joudutaan turvautumaan
täydennysistutukseen tullaan taimien alkuperä varmistamaan paikalliseksi.
ESITETTY NÄKEMYS: Käytön kehittämisehdotusten suhde lainsäädäntöön ja
Natura-säädöksiin
VASTINE: Puijon alueen käytön kehittämisehdotukset on kaikki laadittu periaate- ja yleissuunnitelmatasolla, koska kävijätutkimuksen tavoitteena on ollut
tutkia kuopiolaisten mielipiteitä kehittämisehdotuksista. Ehdotukset ovat
olleet hyvin eri tasoisia ja kaikkien toteuttaminen edellyttää vielä erillisten
toteutussuunnitelmien laadintaa. Toteutussuunnitelmia voidaan ryhtyä laatimaan, mikäli toteutussuunnitelmien laadinnasta päätetään. Kaikkien kehittämisehdotusten osalta toteutussuunnittelusta päättäminen ei kuitenkaan ole
yksinkertaista koska esim. Konttilan – Antikkalan – Puijon tornin alueen jatkosuunnittelu edellyttänee yleiskaavan tarkistamista. Kaikessa jatkosuunnittelussa tulee suunnitelmakohtaisesti selvittää esim. tarve luonnonsuojelualueen
rauhoitusmääräyksistä poikkeamiseen, Natura-arvioinnin tarve jne. Selvitysten
tarve kussakin asiassa tulee tutkia yhteistyössä toimivaltaisen viranomaisen
kanssa tapauskohtaisesti, eikä selvittäminen ole sisältynyt tämän toimeksiannon piiriin.
Yh t e e nve t o l u o n n o n s u o j e l u s e k t o r i n l a u s u n n o i s t a
Yhteenvetona luonnonsuojelusektorin lausunnoista voidaan todeta, että lausunnoissa on suhtauduttu kriittisesti esitettyjä suunnitelmia kohtaan. Myös
koko suunnitteluprosessin toimeksianto on kyseenalaistettu samoin kuin
käytössä ollut asiantuntemus. Luonnonsuojelusektorin näkemyksen mukaan
luontoarvot eivät ole tulleet riittävän painokkaasti esille esitetyissä suunnitelmissa ja toimenpide-ehdotuksissa. Jatkosuunnittelussa tulee tapauskohtaisesti
selvittää mahdolliset kaavoitus- ja Natura- ym. selvitystarpeet. Lausunnoissa on
esitetty myös luonnonsuojelualueiden laajennuksia.

Asukasyhdistysten lausunnot:

Kaavoittajan lausunto:

Puijon ympäristön asukasyhdistykset 26.1.2010
Länsi-Puijon asukasyhdistys 1.2.2010

Kaavoitusosasto 28.1.2010

ESITETTY NÄKEMYS: Puijon metsien hoitovastuu tulisi siirtää samalla taholle
niin virkistysmetsien kuin luonnonsuojelualueidenkin osalta. Mahdollisuuksien
mukaan sama taho voisi vastata myös reittien hoidosta ja metsätuloista saatavat rahat tulisi ”korvamerkitä” Puijon kehittämiseen.
VASTINE: Hoitovastuu tulee tarkasteltavaksi palvelualueuudistuksen yhteydessä samoin kuin mahdollisuus esitettyyn nettobudjetointiin.
ESITETTY NÄKEMYS: Kaupungin tulisi määrittää Puijo-kokonaisuudesta vastaava taho, jonka eräänä tehtävänä olisi mm. huolehtia aloitetun vuorovaikutteisuuden jatkamisesta.
VASTINE: Suunnitteluprosessin aikana saadut kokemukset vuorovaikutuksesta
yhdessä asukasyhdistysten, urheiluseurojen, luonnonsuojelun ja kulttuurin
edustajien sekä matkailualan ihmisten kanssa, ovat olleet positiivisia. Hyvin
alkanutta kokeilua voisi olla hedelmällistä jatkaa. Vastuukysymys tulee ratkaista
palvelualueuudistuksen yhteydessä.
Yh t e e nve t o a s u k a s y h d i s t ys t e n l a u s u n n o i s t a
Yhteenvetona asukasyhdistysten lausunnosta voidaan todeta, että esitetty
suunnitelma nähdään hyvänä pohjana Puijon alueen jatkosuunnittelulle. Metsänhoidon ”kevyt vaihtoehto” nähdään suositeltavana. Hoitovastuun järjestäminen ja eri osapuolien vuorovaikutteisuuden jatkaminen nähdään tärkeänä.
Lausunnoissa oli kommentoitu myös joitakin yksittäisiä kehittämisehdotuksia.

Yrittäjäjärjestöjen lausunnot:

ESITETTY NÄKEMYS: Konttilan - Antikkalan - Puijon tornin alueen jatkosuunnittelu edellyttää Puijo – Puijonsarvi osayleiskaavan tarkistamista.
VASTINE: Mikäli Konttilan - Antikkalan - Puijon tornin alueella päädytään jatkosuunnitteluun tulee myös osayleiskaavaa tarkistaa.
ESITETTY NÄKEMYS: Puijon metsille esitetty metsien hoidon ”kevyt vaihtoehto”
muuttaa metsien hoidon suositusta. Tämän muutoksen vaikutus tulee esittää
suunnitelmassa.
VASTINE: Osayleiskaavan yhteydessä laadittu ja hyväksytty aiempi Puijon metsien hoidon suositus tulee korvata nyt esitetyllä ”kevyen metsänhoidon” periaatteilla ja vaiheittaisen uudistamisen mallilla.

VASTINE: Metsänhoitosuunnitelmien toteutusta on syytä ryhtyä seuraamaan
niin toteutuksen jälkeen tehtävillä kävijätutkimuksilla kuin maastossa tehtävillä
inventoinneillakin. Seuranta on tärkeää, että saadaan kokemuksia mallinnetusta uudenlaisesta toimintavasta kuin myös sillä saavutetuista tuloksista.
ESITETTY NÄKEMYS: Suunnitelma-asiakirjaa tulisi edelleen parantaa tuomalla
raportissa esille metsänhoidon laskelmien menetelmät ja ohjelmat sekä tekemällä riskianalyysi
VASTINE: Metsänhoidon laskelmien menetelmien ja ohjelmien esittely on mahdollista ja paikallaan, mutta riskianalyysin tekeminen on jatkoseurannan ja analysoinnin tehtävä.
Yh t e e nve t o m e t s ä s e k t o r i n l a u s u n n o i s t a

Yh t e e nve t o k a avo i t t a j a n l a u s u n n o s t a
Yhteenveto na kaavoittajan lausunnosta voidaan todeta, että kaavoittaja näkee
suunnitelman luovan hyvän pohjan metsien tulevalle hoidolle ja myös hankkeiden rahoituksesta tulisi huolehtia. Lisäksi kaavoittaja painottaa Puijon isäntäkysymyksen ratkaisemista. Mikäli Konttilan - Antikkalan - Puijon tornin alueella
päädytään jatkosuunnitteluun tulee myös osayleiskaavaa tarkistaa. ”Kevyen
metsänhoidon” ja vaiheittaisen uudistamisen malleilla tulisi korvata aiemmat
osayleiskaavan yhteydessä hyväksytyt metsien hoidon suositukset.

Metsäsektorin lausunnot:
Pohjois-Savon metsäkeskus 1.2.2010
Metsäntutkimuslaitos 25.1.2010

Kuopion kauppakamari 25.1.2010
Kuopion Yrittäjät 4.2.2010

ESITETTY NÄKEMYS: Puijon alueen metsien uudistaminen tulisi toteuttaa selkeämmin ja nopeammalla aikataululla. Lehtipuuston osuutta tulisi lisätä varsinkin reittien varsilla.

Yh t e e nve t o y r i t t ä j ä j ä r j e s t ö j e n l a u s u n n o i s t a

VASTINE: Ehdotus metsien uudistamisen toteuttamiseksi ehdotettua selkeämmin ja nopeammin johtaisi talousmetsän kaltaiseen metsien käsittelyyn.
Puijolla metsien hoidon tavoitteet eivät ole puuntuotannollisia, joten uudistumisen nopeutta ei tule käyttää päätöksenteon perusteena. Kun otetaan huomioon ensimmäisen kävijätutkimuksen tulokset, missä suuri osa kuopiolaisista
arvosti ”metsän tuntua” sekä luonnon monimuotoisuuden edistämistä, on vaiheittaisen uudistamisen käyttäminen perusteltua. Myös toisen kävijätutkimuksen perusteella 4/5 kuopiolaisista pitää ”vaiheittaista uudistamista vähintään
kohtalaisen hyvänä menetelmän Puijolla. Lehtipuuston osuuden lisäämiseen
reittien varsille ei ole olemassa mitään esteitä.

Yhteenvetona yrittäjäjärjestöjen lausunnosta voidaan todeta, että esitetty
suunnitelma nähdään hyvänä pohjana Puijon alueen jatkosuunnittelulle. Erityisesti mahdollisuuksia nähdään Konttilan - Antikkalan - Puijon tornin alueella,
joskin alueen kehittäminen edellyttää parhaan vaihtoehdon selvittämistä.
Myös liiketoimintamahdollisuuksien selvittäminen nähdään tärkeänä. Lausunnoissa oli kommentoitu myös joitakin yksittäisiä kehittämisehdotuksia.

ESITETTY NÄKEMYS: Puijon metsille tehtävän suunnitelman toteutusvaihetta
tulee seurata tarkasti, koska kyseessä on uudenlainen tapa käsitellä isoa
metsäaluetta

Yhteenvetona metsäsektorin lausunnoista voidaan todeta, että lausunnoissa
on suhtauduttu hyvin positiivisesti tehtyjä suunnitelmia kohtaan. Metsäntutkimuslaitos pitää toteutettua suunnitteluhanketta jopa malliesimerkkinä vaativien ja konfliktiherkkien metsien suunnittelusta. Myös tulevan toteutussuunnitteluvaiheen seurantaa korostetaan Metlan lausunnossa.

Kulttuurilautakunnan lausunto 26.1.2010:
Yhteenveto kulttuurilautakunnan lausunnosta korostuksella, että kyseessä on
virkistysalue eikä puuntuotantometsä. Lausunnoissa oli kommentoitu myös
joitakin yksittäisiä kehittämisehdotuksia ja korostettu mm. perinnemaisemien
hoitamista, historiallisia rakenteita ja kulttuurihistoriaa.

Sosiaali- ja terveyskeskuksen lausunto:
Va. sosiaali- ja terveysjohtaja Jukka Usanoff 3.2.2010
Sosiaali- ja terveyskeskuksella ei ollut huomautettavaa hoito- ja
käyttösuunnitelman suhteen.
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