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TIIVISTELMÄ 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää turkulaisten asen

teita ja mielipiteitä kaupungin metsiin liittyvissä asioissa. 

Tutkimustuloksia käytetään taustatietona Turun kaupungin metsä

alueiden hoitoa kehitettäessä. 

Tutkimus toteutettiin yhdessä Turun kaupungin ympäristönsuojelu

toimiston kanssa. Tiedot kerättiin postikyselyllä heinäkuussa 

1990. Kyselylomake lähetettiin 600 turkulaiselle ja vastauspro

sentti oli 45. 

Naiset ja miehet vastasivat kyselyyn lähes yhtä aktiivisesti. 

Vastaajien keskimääräinen ikä oli 44 vuotta, ja Turussa he oli

vat asuneet keskimäärin 28 vuotta. 

Virkistys- ja ulkoilualueiden käyttö oli vilkasta, ja tietoa 

niistä saatiin useimmiten sanomalehdistä ja esitteistä. Saaris

ton virkistysalueista suosituimpia olivat Vepsä, Maisaari ja Nö

tö. Viihtyisimpinä ulkoilualueina vastaajat pitivät Ruissaloa, 

Hirvensalaa ja Katariinanlaaksoa. Virkistyskohteen valintaan 

vaikuttivat ensisijaisesti maiseman kauneus, alueen saavutetta

vuus ja veden läheisyys. 

Kaupungin metsien hoitoon oltiin pääosin tyytyväisiä. Metsänkä

sittelytoimenpiteisiin, jotka parantavat metsien kulkukelpoi

suutta, suhtauduttiin myönteisesti. 60% vastaajista piti luon

nontilaista metsää parhaiten virkistyskäyttöön. soveltuvana ul

koilumetsänä. 92% vastaajista piti usean puulajin metsikköä kau

niimpana kuin yhden puulajin metsikköä. Vastaajat pitivät par

haana puulajina Turussa mäntyä, koivu ja tammi olivat lähes ta

savertaisia. 

Vastaajat toivoivat enemmän tietoa kaupungin virkistys- ja luon

nonsuojelualueista. Yli kolmasosa vastaajista oli kiinnostunut 

kaupungin järjestämistä retkistä luontoon. 
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1. JOHDANTO 

Metsän merkitys virkistysympäristönä on viime aikoina lisäänty

nyt. Varsinkin taajamien läheisyydessä on syntynyt metsiin koh

distuvaa "virkistyspainetta". Tällöin kaupunkien omistuksessa 

olevia metsiä on alettu hoitaa monikäyttöalueina, jotka tuotta

vat paitsi rahaa myös luonnonläheistä maisemaa ja virkistysympä

ristöä sekä melu- ja pölysuojaa. (HEINO 1977) 

Useissa kaupungeissa metsien hoito perustuu laadittuun metsäta

lous- tai monikäyttösuunnitelmaan. Kaupunkien ulkoilumetsien 

hoito eroaa talousmetsien hoidosta. Biologisten ja taloudellis

ten tekijöiden sekä metsä- ja rakennuslakien lisäksi on otettava 

huomioon ulkoilualueiden käyttäjien toivomukset. (HEINO 1977) 

Henkilökohtainen kiinnostukseni Turun kaupungin metsäluontoa 

kohtaan ja kaupungin metsäasioista yastaavien henkilöiden halu 

kuulla kaupunkilaisten ajatuksia olivat tekijöitä, jotka mahdol

listivat tämän kyselytutkimuksen teon. Tavoitteenamme oli saada 

suuntaa-antava kuva turkulaisten asenteista ja mielipiteistä 

kaupungin metsiin liittyvissä asioissa. Kysely sisältää sekä 

mielipiteitä nykytilanteesta että toiveita metsien kehittämises

tä jatkossa. Tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi kaupungin 

metsäalueiden hoitoa kehitettäessä. 

Haluan kiittää Turun kaupungin ympäristötoimenjohtajaa Mikko Jo

kista, Turun kaupungin metsätöiden esimiestä Juhani Lintusaarta 

ja ympäristönsuojelutoimiston henkilöstöä asiantuntevasta ja 

lämminhenkisestä yhteistyöstä. 
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2. TURUN KAUPUNGIN METSÄT 

Seuraavat tiedot perustuvat "Turun ympäristön tila 1989" -ra

porttiin, joka on tarkoitettu perustaksi Turun kaupungin ympä

ristönsuojelulautakunnan valmistelemalle ympäristönsuojeluohjel

malle. 

2.1 Kaupungin omistamat metsät 

Turun kaupungin metsät kuuluvat kiinteistöviraston hallintaan. 

Kaupungin omia metsiä oli 1.1.1989 yhteensä 4890,7 hehtaaria. 

Tästä oli muissa kunnissa 1330,8 hehtaaria (27,2%) ja oman kun

nan alueella 3559,9 hehtaaria (72,8%). Kaupungin metsäomaisuus 

on lisääntynyt kiinteistökauppojen myötä. Vuosittain vastaavasti 

osa kaupungin metsämaasta katoaa rakennusten ja tieverkon alle. 

Turku sijaitsee lounaisen Suomen lehti- ja havumetsävyöhykkeen 

rajalla. Kaupungin leveä eteläosa kuuluu tammivyöhykkeeseen. 

Tammivyöhyke ei kuitenkaan merkitse sitä, että tammi olisi mai

semassa näkyvä valtalaji. Rannikon ja saariston kalliomaastoissa 

on karu männikkö tyypillisintä metsää. Tammet ja muut lehtipuut 

(metsävaahtera, saarni, metsälehmus, jalavat) muodostavat pikku

metsiköitä tai puuryhmiä vain lämpöolosuhteiltaan edullisimmilla 

etelään viettävillä kallionalusrinteillä. Ainoastaan Ruissalossa 

voidaan sanoa olevan tammi-, lehmus- ja pähkinäpensasmetsiä. 

Ruissalossa tavataan vähintään metsikköinä, luontaisesti tai is

tutettuina 23 puulajia, yksittäisinä noin 80 puulajia. Lehdoissa 

on ylispuina usein koivuja ja alispuustona pihlajia, tuomia ja 

haapoja. Rantojen tyyppilaji on tervaleppä. 

Kaupungin metsät Ruissalon ulkopuolella ovat tyypillisiä karuja 

rannikon metsiä, laajalti kalliomännikköjä (19% metsäalasta). 

Keskikasvu on 3,2-4,3 m3 /ha/v. Hirvensalon metsät mainitaan run

saspuustoisiksi, keskikuutiomäärä oli jo vuonna 1979 130 m3 /ha. 

Pienemmissä saarissa (Iso-Pukki, Iso-Vihtilä ym.) on jopa aarni

puustoisia osia. Saaristossa puuston poistuma on pieni loma-asu

tuksen ja virkistyskäytön vuoksi. Kaupungin pohjoisin metsälö 

kuuluu suunnitellun Kurjenrahkan kansallispuiston piiriin. Ete

läisimmät metsät Nauvon Fårössä ovat puolestaan Saaristomeren 

kansallispuistoaluetta. 
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Keskustan puistoja luonnehtivat puistolehmus, vuorijalava ja 

metsävaahtera. Kurjenrahkan laakiokeidassuolla kulkija tunnistaa 

vaivaiskoivun ja harmaalepän. Saariston kasviyhdyskunnista ran

tojen tervaleppäkorvet ja -luhdat sekä hieman ulompana saarten 

paahderinteiden saarni-orapaatsama-pähkinäpensas-tervaleppä 

-metsiköt ovat mereisen Turun seudun omintakeisinta kasvilli

suutta. Saaristorannikon keskikesällä rutikuivat kalliokedot 

ovat Turun karuinta osaa. 

2.2 Luonnonsuojelualueet 

Turun kaupungin luonnonsuojelualueiden hoito- ja valvontatehtä

vät kuuluvat Turun ympäristönsuojelulautakunnalle. 

Turussa on luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja luonnonsuoje

lualueita kaupungin omistamalla maalla yhteensä 10. Niiden yh

teispinta-ala on 228,6 hehtaaria ja ne on kaikki muodostettu 

luonnonsuojelualueiksi vasta 1980-luvulla. Vuonna 1984 rauhoi

tuspäätöksen saivat Friskalanlahti 12,3 ha, Katariinanlaakso 

17,1 ha, Kulho 20,6 ha, Marjaniemi 29,0 ha, Nunnavuori 0,8 ha, 

Pomponrahka 77,3 ha, Ruissalo 55,9 haja Toijainen 1,0 ha. Vuon

na 1988 rauhoitettiin Friskalanlahti 1,3 ha, Metsäkylä-Kuninkoja 

9,5 haja Rauvonlahti 3,8 ha. Suurin osa kohteista on rauhoitet

tu arvokkaan lehtokasvillisuuden ja eläimistön takia. 

Kaupunki on lisäksi rauhoittanut neljä ulkokunnissa sijaitsevaa 

arvokasta omistamaansa luonnonsuojelukohdetta. Ne ovat Kaarinas

sa (Vaarniemi, Kuusistonlahti + Kappelinmäki) ja Rymättylässä 

(Pähkinäinen), ja niiden yhteispinta-ala on 138 hehtaaria. 

Valtion viranomaiset, Metsähallitus ja Metsäntutkimuslaitos, 

ovat kumpikin rauhoittaneet Turussa yhden pienen alueen, yhteis

pinta-alaltaan 7,8 hehtaaria. 

Suojelualueiden lisäksi Turussa on kaksi yksittäistä kohdetta, 

Ruissalon kukkarokivi ja Pernon tammet, jotka on myös rauhoitet

tu luonnonsuojelulailla. 
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2.3 Luonnon virkistyskäyttö 

Turun monipuolinen luonto soineen, aarnimetsineen, lehtoineen ja 

saaristoalueineen antaa erinomaiset mahdollisuudet luonnossa 

liikkumiseen. Jokamiehenoikeudet eivät kuitenkaan suurissa asu

tuskeskuksissa pysty takaamaan virkistysmahdollisuuksia. Paine 

erilaisiin harrastuksiin sopivia luonnonalueita kohtaan kasvaa 

kävijämäärän ja käyttäjien liikkumissäteen kasvaessa. Tähän on 

pyritty vastaamaan varaamaila virkistysalueita ja rakentamalla 

luonnossa liikkujaa palvelevia reittejä ja rakenteita (liite 2). 

Kaupungin ulkoilureittien suunnittelusta ja ylläpidosta vastaa 

liikuntatoimisto yhteistyössä katurakennusosaston ja osin asema

kaavaosaston kanssa. Ympäristönsuojelulautakunnan tehtäviin kuu

luu varsinaisten luontoharrastuskohteiden, kuten luontopolkujen 

ja lintutornien suunnittelu ja ylläpito. 

Yleiset rakentamispaineet kohdistuvat voimakkaina kaupungin lä

himetsiin, rantoihin ja muihin ulkoilulle esteettistä nautintoa 

antaviin luonnonkohteisiin. Siksi virkistyskäyttöön soveltuvat 

alueet eivät kaavavaraoksista huolimatta aina säily sellaisina, 

että ne houkuttelevat kävelyretkille tai marjametsään. Virkis

tyskäytön, puuntuotannon ja rantarakentamisen sovittamisessa 

toisiinsa on kaupungin lähialueilla edelleen parannettavaa. 
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3. TUTKIMUSAINEISTO JA -MENETELMÄT 

Tutkimusaineisto kerättiin postikyselynä Turun kaupungin asuk

kailta. Kyselylomakkeet ja palautuskuoret lähetettiin 600 turku

laiselle heinäkuun neljäntenä päivänä 1990. Kyselylomakkeeseen 

liitettiin lähetekirje, jossa selvitettiin tutkimuksen tarkoi

tus, otantamenetelmä ja tulosten käyttötarkoitus. Otantamenetel

mänä käytettiin Turun kaupungin väestörekisterissä kesäkuussa 

tehtyä satunnaisetantaa Turun asukkaista. 

Kohderyhmäksi valittiin Turun kaupungissa asuvat vähintään 18 

vuotta täyttäneet naiset ja miehet. Väestörekisterissä tehty sa

tunnaisotanta suoritettiin osoitetietojen perusteella, koska 

otosjoukon haluttiin edustavan mahdollisimman kattavasti koko 

Turun aluetta. 

Kyselylomakkeet lähetettiin 300 naiselle ja 300 miehelle. Otan

taprosentti oli noin 0,4 Turun kaupungin asukasluvusta 

(31.3.1990 asukasluku oli 158 886 henkilöä). Vastauksia saatiin 

kaikkiaan 273, joista täyttämättöminä hylättiin kolme lomaketta. 

Lopullisen näytteen suuruus oli noin 0,2% Turun kaupungin asu

kasluvusta. 

Naisilta hyväksyttyjä vastauksia saatiin 132 eli vastausprosent

ti oli 44. Miehiltä saatiin 138 hyväksyttyä vastausta eli vas

tausprosentti oli 46. Kyselyn vastausprosentti oli 45. 

Vastausten käsittely aloitettiin siten, että naisten ja miesten 

vastaukset kirjattiin erikseen paperille. Tämän jälkeen piirret

tiin taulukot, jotka helpottivat eri sukupuolten välisten vas

tausten vertailua. Osa käsin tehdyistä taulukaista käsiteltiin 

Exel -taulukonlaskentaohjelmalla, jonka avulla piirrettiin kuvat 

diagrammimuodossa. Kuvissa esitetään eri sukupuolten valitsemat 

vastausvaihtoehdot sekä yhdessä että erikseen. Kuvissa näkyy 

myös eri vastausvaihtoehdon valinneiden vastaajien yhteenlaske

tut lukumäärät kolmea kuvaa lukuunottamatta. Osa käsin tehdyistä 

taulukaista esitetään myös taulukkomuodossa, jolloin vastaukset 

on laskettu prosenttiosuuksina. 



4. TUTKIMUSTULOKSET 

4.1 Kyselyyn vastanneiden taustatiedot 

Kyselyyn vastasi 270 turkulaista. Vastaajista oli naisia 132 

(48,9%) ja miehiä 138 (51,1%). (Kuva 1) 

lllliNaiset 
51,10% 48", 90% 

§Miehet 

Kuva 1. Kyselyyn vastanneiden sukupuolijakauma 
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Kyselyyn osallistuneita oli tasaisesti eri ikäryhmistä lukuunot

tamatta 1910-luvulla syntyneitä ja 1970-72 syntyneitä, joita 

vastaajista oli yhteensä vain 3,7%. Eniten vastauksia saatiin 

1940-luvulla syntyneiltä, joita vastaajista oli 23,7%. Naisten 

keskimääräinen ikä oli 42 vuotta ja miesten vähän korkeampi eli 

45 vuotta. (Kuva 2) 
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Kuva 2. Vastanneiden ikäjakauma 
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Miehet olivat asuneet Turun kaupungissa keskimäärin 29 vuotta ja 

naiset 27 vuotta. Yli puolivuosisataa Turussa asuneita vastaajia 

oli 10%. (Kuva 3) 
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Kuva 3. Vastaajien asumat vuodet Turun kaupungissa 

Vastaajien siviilisääty on esitetty kuvassa 4. 
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Kuva 4. Vastanneiden siviilisäätyjakauma 
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Vastaajien perheissä oli kaikkiaan 724 henkilöä. Keskimääräises

sä vastaajaperheessä oli 2,7 henkilöä. (Kuva 5) 
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Kuva 5. Vastanneiden perheen koko 
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Suurin osa vastaajista oli pohjakoulutukseltaan kansa- tai pe

ruskoulun suorittaneita (27,4%). Lähes yhtä paljon oli ammatil

lisen tutkinnon suorittaneita (24,4%). Seuraavina oli akateemi

sen loppututkinnon tai vastaavan oppimäärän suorittaneet (15,9%) 

ja ammattikoulun käyneet (13,7%). (Kuva 6) 
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Kuva 6. Vastanneiden pohjakoulutus 
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Kyselyyn osallistuneista 40,4% ilmoitti olevansa työntekijöitä. 

25,2% kuului alempiin toimihenkilöihin ja 18,5% oli ylempiä toi

mihenkilöitä. Myös opiskelijoilla (10%), yrittäjillä (4%) ja 

ylimmällä johdolla (1,9%) oli oma edustus kyselyssä. (Kuva 7) 

Ylin johto 

Ylempi 
toimih. 

Alempi 
toimih. 

Työntekijä 

Opiskelija 

Yrittäjä 

0 20 

5j Naiset 

• Yhteensä 

[(]Miehet 

40 60 80 100 120 lkm 

Kuva 7. Vastanneiden ammattiryhmäjakauma 

Luonnon virkistyskäytön parissa työskenteli välittömästi kaksi 

vastaajaa ja välillisesti 17 vastaajaa eli yhteensä seitsemän 

prosenttia kaikista vastaajista. Lisäksi neljä vastaajaa oli ai

kaisemmin työskennellyt luonnon virkistyskäyttöön liittyvissä 

työtehtävissä. 

4.2 Metsien käyttö virkistäytymiseen 

Keskimääräinen vastaaja asui lähiön kerrostalossa. Sukupuolten 

välillä ei ollut suuria eroja asuinpaikoissa. (Taulukko 1) 

Taulukko 1. Vastaajat asuivat Turussa seuraavasti: 

67,4% lähiöissä 
23,3% ydinkeskustassa 

9,3% saarissa ja kaupungin pohjoisosissa 

67,8% kerrostalossa 
15,6% omakotitalossa 
14,4% rivitalossa 

2,2% puutaloyhtiössä 



Matka kotoa lähimpään metsään tai isoon puistoon oli 54,4%:lla 

vastaajista alle 100 metriä. Yli kilometrin matka kotoa viher

alueelle oli kuudella prosentilla vastaajista. (Kuva 8) 
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Yli kilometri 
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Kuva 8. Matka kotoa lähimpään metsään tai isoon puistoon 

12 

Kyselyyn vastanneista 39,2% liikkui vähintään kerran viikossa 

Turun kaupungin metsissä. Harvemmin kuin kerran kuukaudessa tai 

vain vuosilomien yhteydessä kaupungin metsissä liikkuvia vastaa

jia oli 25,6%. Neljä prosenttia vastaajista ei käyttänyt koskaan 

hyväkseen kaupungin metsien tarjoamia ulkoilu- ja virkistystoi

mintamahdollisuuksia. (Kuva 9) 

Yli 3 kertaa la~88 
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1-3 kertaa ~a~~~~~~ 
viikossa 

1-3 kertaa 
kuukaudessa 

Harvemmin 
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yht. 
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• Yhteensä 
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iZ§ Naiset 
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Kuva 9. Vastaukset kysymykseen: "Kuinka usein käytätte metsien 

tarjoamia mahdollisuuksia ulkoilu- ja vir)dstystoimintaan?" 
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Tutkimuksessa haluttiin tietää myös vastaajien metsässä käynti

kertojen määrä kyselyä edeltäneen kuukauden aikana. Vastaajista 

24,1% ei ollut liikkunut kertaakaan Turun kaupungin metsissä ke

sä-heinäkuun välisenä aikana. Osa heistä kertoi olleensa kesälo

malla Turun ulkopuolella ja liikkuneensa siellä luonnossa. 1-10 

kertaa kaupungin metsissä oli liikkunut 58,9% vastaajista, 11-20 

kertaa 10% vastaajista ja 21-60 kertaa 7% vastaajista. 

Luonnossa liikuttiin eniten kesällä (34,8% vastaajista). Kevät

ulkoilu oli seuraavaksi yleisintä (19,6%) ja syysulkoilua har

rastettiin lähes yhtä paljon (18,8%). Talviaikana aktiivisimmin 

luonnossa kulkijoita oli vain 4,6% vastaajista. Vuodenaikojen 

vaihtelusta huolimatta 22,2% vastaajista liikkui luonnossa sään

nöllisesti ympäri vuoden. 

Turun luonnossa liikkujista 91,1% harrasti kävelyä tai hölkkää 

ja 72,6% po1kupyöräilyä. Meri ja metsä kuuluvat turkulaisten va

paa-aikaan, sillä vastaajista harrasti uintia 51,1%, marjastusta 

49,3%, sienestystä 41,5%, yleistä luonnonharrastusta 38,5% ja 

veneilyä 33,7%. Metsästys, jota harrasti vain kaksi miesvastaa

jaa, ja suunnistus keräsivät selvästi pienimmän harrastajajou

kon. Sukupuolella ei ollut suurta merkitystä vastaajien harras

tuksiin. Tosin naiset pyöräilivät enemmän kuin miehet ja miehet 

puolestaan kalastivat enemmän kuin naiset. (Kuva 10) 

Kävely tai hölkkä 
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rnMiehet 
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Kuva 10. Vastaukset kysymykseen: "Mitä virkistyskäyttömuotoja 

olet harrastanut viimeisen vuoden aikana Turun alueella?" 



Vastaajista 77,4% oli sitä mieltä, että Turussa on riittävästi 

ulkoilu- ja virkistystoimintamahdollisuuksia. Riittämättöminä 

näitä mahdollisuuksia piti 20,4% vastaajista. (Kuva 11) 
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Kuva 11. Vastaukset kysymykseen: "Onko Turun kaupungissa riittä

västi ulkoilu- ja virkistystoimintamahdollisuuksia?" 

Vastaajat valitsivat virkistyskohteen ensisijaisesti maiseman 

kauneuden, alueen saavutettavuuden ja veden läheisyyden perus

teella. Vain vajaa neljä prosenttia kyselyyn osallistuneista va

litsi virkistyskohteen ensisijaisesti palveluvarustuksen määrän 

ja alueen koon perusteella. (Taulukko 2) 

Taulukko 2. Vastaajien virkistyskohteen valintaan vaikutti en
sisijaisesti 

maiseman kauneus ......................... 24,5% 
alueen saavutettavuus •••...••••.•••••..•. 21,1% 
veden läheisyys . ...... · ................... 17, 7% 
alueen kulkukelpoisuus .•.•.••••••.••.•••• l3,9% 
maaston vaihtelevuus ••••..••••••••••.•.•• l0,3% 
erikoiset luonnonkohteet ••.••••••.••••..•• 7,2% 
palveluvarustuksen määrä ...••.•••••••••.•• 2,0% 
alueen koko ja muoto •.•••..••••••.••••..•• l,8% 
jokin muu (luonnonrauha ja -antimet) •.•••• l,5% 
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Puolet vastaajista oli saanut tietoa Turun kaupungin virkistys

ja ulkoilualueista vähintään kahdesta tietolähteestä. Tie

dotustavoista tehokkaimpia olivat sanomalehdet ja esitteet. 

(Taulukko 3) 

Taulukko 3. Vastaajat olivat saaneet tietoa Turussa olevista 
virkistys- ja ulkoilualueista seuraavasti: 

58,5% 
33,3% 
23,0% 
16,3% 
11,9% 

3,7% 
2,2% 

sanomalehdet 
esitteet 
itse löytänyt tai kuullut tuttavilta 
radio 
erityiset tiedotuslehdet 
retkeilyjärjestöt 
televisio 

Turun kaupungin omistamalla maalla olevat luonnonsuojelualueet 

ovat vastausten perusteella vilkkaassa käytössä. Yli kolme ker

taa vuodessa luonnonsuojelualueilla kävi 41,9% vastaajista. Kun 

vielä 1-3 kertaa vuoden aikana alueilla kävijöitä oli 38,1% on 

perusteltua, että kaikilla luonnonsuojelualueilla on omat vah

vistetut rauhoitussäännöksensä, jotka jollakin tavalla rajoitta

vat alueen käyttöä ja alueella liikkumista. (Kuva 12) 

Yli 3 kertaa 
vuodessa 

1-3 kertaa 
vuodessa 

Olen käynyt 
kerran 

En koskaan 

•••• 60 
53 
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Kuva 12. Vastaajien käynnit Turun kaupungissa olevilla luonnon

suojelualueilla 
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Lähes puolet vastaajista haluaisi Turkuun lisää luonnonsuojelu

alueita. Noin viidesosa vastaajista oli sitä mieltä, että luon

nonsuojelualueita ei tarvita lisää. Tarkan tiedon puute luonnon

suojelualueiden määrästä ja sijainnista Turussa oli syynä asiaan 

kantaaottamattomien suureen määrään. (Kuva 13) 
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Kuva 13. Vastaukset kysymykseen: "Tarvitaanko Turkuun lisää 

luonnonsuojelualueita?" 

Turun kaupungin alueella on puolitoista sataa saarta, joista 

neljälle on tieyhteys. Kyselyyn osallistuneista 48,5% ei ollut 

vastausten perusteella käynyt koskaan saariston ulkoilu- ja vir

kistysalueilla. Tähän lukuun on syytä suhtautua tietyllä varauk

sella, sillä useimmat vastaajat eivät todennäköisesti mieltäneet 

Hirvensaloa, Kakskertaa, Ruissalaa ja Satavaa saariksi, koska 

niilte on tieyhteys. Tästä syystä taulukosta neljä on jätetty 

edellä mainitut saaret pois. (Taulukko 4) 

Taulukko 4. Vastaajat olivat käyneet saariston ulkoilu- ja vir
kistysalueilla seuraavasti: 

Vepsä 25,2% 
Maisaari 17,8% 
Nötö 9,6% 
Pähkinäinen 5,9% 
Rahi 3,7% 
Lisäksi 13 saarta, joissa yksittäisiä kävi
jöitä 
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Ulkoilualueet, joita kaupungin asukkaat pitävät viihtyisinä, 

ovat usein myös luonnon virkistyskäytön painopistealueita. Turun 

ulkoilualueista vastaajat ilmoittivat peräti 234 kertaa Ruissa

lon saaren kolmen viihtyisimmän ulkoilualueen joukkoon. 

(Taulukko 5) 

Taulukko 5. Vastaajat pitivät viihtyisimpinä ulkoilualueina Tu
russa seuraavia alueita: 

86,7% 
17,4% 
17,0% 
12,9% 
10,7% 

9,6% 
8,1% 
5,9% 
5,2% 
4,4% 
4,1% 

Ruissalo 
Hirvensalo 
Katariinanlaakso 
Urheilupuisto 
Nunnavuori 
Kakskerta 
Kupittaa 
Aurajoen rannat 
Vepsä 
Maisaari 
Nötö 

Lapset ja nuoret oli vastaajien mielestä otettu huomioon kaupun

gin ulkoilureittien suunnittelussa keskimäärin tyydyttävästi. 

Hyvänä tai erittäin hyvänä tilannetta piti vastaajista noin 15% 

ja huonona tai erittäin huonona noin 12%. Naisten mielestä lap

set ja nuoret oli otettu ulkoilureittien suunnittelussa huomioon 

huonommin kuin miesten mielestä. Suuria eroja sukupuolten välil

lä vastauksissa ei kuitenkaan ollut. (Taulukko 6) 

Taulukko 6. Lapset ja nuoret oli vastaajien mielestä otettu ul
koilureittien suunnittelussa huomioon 

kohtalaisesti 
hyvin 
huonosti 
erittäin huonosti 
erittäin hyvin 
en osaa sanoa 

46,0% 
14,1% 
11,1% 

1,1% 
0,7% 

27,0% 

Kysymystä erikoisesti opetuskäyttöön varattujen metsien tarpees

ta Turussa vastaajat pitivät vaikeana, sillä tasan puolet heistä 

valitsi vaihtoehdon "en osaa sanoa". Koulumetsiä piti tarpeelli

sena 44,8% vastaajista ja tarpeettomana 5,2% vastaajista. Kau

pungin metsien käytön suunnittelussa olisi tämän tuloksen perus

teella varattava metsäalueita puhtaasti opetuskäyttöä varten. 
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Yli kolmasosa vastaajista oli kiinnostunut osallistumaan kaupun

gin järjestämille ohjatuille retkille luontoon. Suurin osa eli 

63,7% vastaajista ei kuitenkaan ollut kiinnostunut edellä maini

tuista retkistä. Osa ilmoitti retkeilevänsä luonnossa mielummin 

yksinään tai perheensä kanssa kuin vieraiden ihmisten seurassa. 

(Kuva 14) 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

lkm 

Naiset Miehet 

172 

Yhteensä 

~Kyllä 

.Ei 

Kuva 14. Vastaukset kysymykseen: "Kiinnostavatko ohjatut retket 

luontoon kaupungin järjestäminä?" 

Kaikki naiset, jotka olivat kiinnostuneita kaupungin järjestä

mistä retkistä luontoon, olisivat myös valmiita maksamaan eri

laisista luontoon kohdistuvista ohjelmapalveluista. Järjeste

tyistä luontoretkistä kiinnostuneista miehistä 15,6% ei kuiten

kaan maksaisi luontoon kohdistuvista ohjelmapalveluista. 

(Kuva 15) 
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Kuva 15. Vastaukset kysymykseen: "Olisitko valmis maksamaan eri

laisista luontoon kohdistuvista ohjelmapalveluista?" 
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Jos yksinomaan rahan avulla voitaisiin varmistaa alueellisesti 

arvokkaan metsämaiseman säilyminen, niin ainakin Turun Ruissalon 

tammistojen tulevaisuus olisi turvattu. Turulle luonteenomaisen 

erikoisen metsämaiseman säilyttämisestä olisi nimittäin valmis 

maksamaan 73,7% vastaajista. Vastaajista 26,3% ei olisi valmiita 

maksamaan erikoisen metsämaiseman säilyttämisestä. Osa vastaa

jista oli sitä mieltä, että nykyisen verotuksen pitäisi olla 

riittävä maksuperusta metsämaiseman säilymiselle. (Kuva 16) 
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Kuva 16. Vastaukset kysymykseen: "Olisitko valmis maksamaan Tu

rulle luonteenomaisen erikoisen metsämaiseman säilyttämisestä?" 

Ruissalon saari on turkulaisille tärkeä virkistysalue aivan kes

kikaupungin tuntumassa. Saareen suuntautuvasta yksityisautoilus

ta on keskusteltu Turussa paljon. Yksityisautoilua Ruissalossa 

olisi valmis vähentämään 74,8% vastaajista, kun taas 25,2% vas

taajista ei vähentäisi yksityisautoilua Ruissalossa. (Kuva 17) 
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Kuva 17. Vastaukset kysymykseen: "Olisitko valmis vähentämään 

yksityisautoilua Ruissalossa?" 
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4.3 Hyvän virkistysmetsän elementit 

Luonnontilaista metsää parhaiten virkistyskäyttöön soveltuvana 

ulkoilumetsänä piti 60% vastaajista. Hoidetussa nuoressa kasva

tusmetsässä viihtyi 12,6% vastaajista, uudistuskypsää metsää ar

vosti 10% vastaajista ja siemen- tai suojuspuualueella virkis

täytyi mieluiten 9,6% vastaajista. Vastaajista 5,2% piti taimik

koa hyvin virkistyskäyttöön soveltuvana metsänä ja aukeassa ti

lassa viihtyi 2,6% vastaajista. (Kuva 18) 

Aukea, avoin tila 

Siemen-tai 
suojuspuualue 

Taimikko 
• Yhteensä 

lllllll Miehet 
Hoidettu nuori 
kasvatusmetsä • Naiset 

Uudistuskypsä 
metsä 

Luonnontilainen 
metsä 162 

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 lkm 

Kuva 18. Virkistyskäyttöön parhaiten soveltuva metsä 

Turun kaupungin metsissä vastaajat pitivät parhaana puulajina 

mäntyä, koivu ja tammi olivat lähes tasavertaisia. Sukupuolten 

välillä suurimpana erona oli, että naiset pitivät enemmän koi

vusta kuin tammesta ja miehet pitivät enemmän tammesta kuin koi

vusta. Vastaajat ympyröivät keskimäärin kaksi puulajivaihtoeh

toa. Yksittäisiä ääniä saaneet lehtipuut ja jalat lehtipuut ei

vät ole mukana taulukossa seitsemän. (Taulukko 7) 

Taulukko 7. Vastaajat pitivät parhaina/miellyttävimpinä puula
jeina Turun kaupungin metsissä seuraavia: 

Mänty 
Koivu 
Tammi 
Kuusi 
Vaahtera 
Haapa 
Kataja 

63,0% 
55,2% 
52,2% 
25,2% 

3,0% 
1,1% 
1,1% 
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Usean puulajin muodostamaa metsikköä piti kauniina 92,2% vastaa

jista. Vastaajista 7,8% piti yhden puulajin metsikköä, puhdasta 

männikköä tai koivikkoa, kauniimpana kuin usean puulajin metsik

köä. 

Kysymykseen ''Minkä puulajin metsikköä toivoisit lisää?" jätti 

vastaamatta lähes puolet kyselyyn osallistuneista. Heistä osa 

ilmoitti olevansa tyytyväisiä Turun kaupungin nykyiseen metsik

kökuvaan, koska se on jo riittävän monipuolinen puustoltaan. 

Vastaajat, jotka toivoivat lisää määrätyn puulajin metsikköä, 

toivoivat useimmiten samaa puulajia, jota he pitivät parhaana 

Turussa. Yksittäisiä puulajitoiveita ei ole mukana taulukossa 

kahdeksan. (Taulukko 8) 

Taulukko 8. Vastaajat toivoivat Turkuun lisää seuraavien puula
jien metsiköitä: 

Tammi 
Koivu 
Mänty 
Kuusi 
Vaahtera 
Lehtikuusi 
Ei vastausta 

17,0% 
16,7% 

8,9% 
3,0% 
2,2% 
1,1% 

46,3% 

Turun kaupungin metsissä hyväksyttävimpinä metsänkäsittelytoi

menpiteinä pidettiin hakkuutähteiden poistamista metsästä ja 

pensaskerroksen raivausta ilman puiden poistoa, sillä edellisen 

hyväksyi vastaajista yli 80% ja jälkimmäisen yli 60%. Lähes 70% 

vastaajista ei hyväksynyt avohakkuita Turun kaupungin metsissä. 

Puiden pystykarsintaan suhtauduttiin melko myönteisesti, sillä 

sen oli valmis hyväksymään yli 40% vastaajista. Kielteisemmin 

sensijaan suhtauduttiin metsäojitukseen, jota ei hyväksynyt yli 

40% vastaajista. Metsäsanaston ymmärtämisen vaikeus ja epätie

toisuus metsänkäsittelytoimenpiteiden vaikutuksista metsiin oli

vat syinä lukuisiin "en osaa sanoa" vastauksiin. Sukupuolten vä

lillä ei ollut merkittäviä mielipide-eroja. (Taulukko 9) 



Taulukko 9. Vastaukset kysymykseen: "Hyväksyttekö seuraavat 
metsänkäsittelyt Turun kaupungin metsissä?" 
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Kyllä En En osaa 
sanoa 

Avohakkuu+viljely 8,5% 69,3% 22,2% 

Siemen-/suojuspuuhakkuut 30,4% 25,5% 44,1% 

Metsäojitus 25,9% 41,9% 32,2% 

Lannoitus 34,8% 36,3% 28,9% 

Pensaskerroksen raivaus 
ilman puiden poistoa 63,3% 16,0% 20,7% 

Hakkuutähteiden poisto 84,4% 1,5% 14,1% 

Pystykarsinta 41,5% 21,5% 37,0% 

Vastaajista 41,5% oli sitä mieltä, että Turun kaupungin metsiä 

hoidetaan tyydyttävästi. Kiitettävästi tai hyvin kaupungin met

siä hoidetaan vastanneista 21,9%:n mielestä. Huonosti kaupungin 

metsiä hoidetaan vain 4,4%:n mielestä. Lähes kolmasosa vastaa

jista valitsi vaihtoehdon "en osaa sanoa". (Kuva 19) 
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Kuva 19. Turun kaupungin metsiä hoidetaan 
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Turun kaupungin rantametsien hoitoon oli tyytyväisiä 36,3% vas

taajista. Myönteisinä asioina vastaajat pitivät rantametsien 

jatkuvaa hoitoa, siisteyttä, helppokulkuisuutta ja sitä, että 

merellä tai joella liikuttaessa rantametsät näyttävät hyvin hoi

detuilta. Vastaajista 21,1% oli tyytymättömiä kaupungin ranta

metsien hoitoon. Kielteisinä asioina vastaajat kokivat rantautu

mispaikkojen puutteen lisäksi sen, että vanhojen jalopuuvaltais

ten metsiköiden uusintaistutukset on laiminlyöty. Suurin osa eli 

42,6% vastaajista jätti vastaamatta rantametsien hoitoa koske

vaan kysymykseen. (Kuva 20) 
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Kuva 20. Vastaukset kysymykseen: "Oletko tyytyväinen kaupungin 

rantametsien hoitoon?" 

Metsien kulkukelpoisuutta lisäävien polkujen määrää Turun kau

pungin alueella piti riittävänä 70% vastaajista. Riittämättömänä 

polkuverkostoa piti 20,7% vastaajista. Vastaajista 9,3% lisäsi 

vastausvaihtoehdoksi kohdan "en osaa sanoa". (Kuva 21) 
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Yli 90% vastaajista piti jäteastioita ja opastustauluja tarpeel

lisina palveluvarustuksina kaupungin ulkoilureittien varsilla. 

Yli 80%:sesti vastaajat kokivat penkit, käymälät, pysäköintia

lueet ja laiturit tarpeellisina palveluina kaupungin ulkoilurei

teillä. Sitävastoin yli puolet vastaajista piti myyntipisteitä 

ja keittokatoksia tarpeettomina palveluina kaupungin ulkoilurei

teillä. Sukupuolten välillä ei ollut merkittäviä eroja vastauk

sissa. (Taulukko 10) 

Taulukko 10. Vastaukset kysymykseen: "Miten tarpeellisena koet
te seuraavat palvelut kaupungin ulkoilureittien varsilla?" 

Opastustaulut 

Penkit 

Jäteastiat 

Käymälät 

Myyntipisteet 

Keittokatokset 

Laiturit 

Lintutornit 

Pysäköintialueet 

Erittäin 
tarpeell. 

64,8% 

46,7% 

84,8% 

46,7% 

10,4% 

12,2% 

36,3% 

20,0% 

44,8% 

Melko 
tarpeell. 

31,8% 

41,1% 

13,7% 

38,5% 

24,4% 

29,3% 

45,6% 

42,2% 

36,7% 

Melko Täysin 
tarpeeton tarpeeton 

1,9% 

9,2% 

1,1% 

12,6% 

42,6% 

40,4% 

13,3% 

28,5% 

10,4% 

1,5% 

3,0% 

0,4% 

2,2% 

22,6% 

18,1% 

4,8% 

9,3% 

8,1% 

Yli puolet vastaajista toivoi Turun kaupungin metsien ulkoilu

reiteille lisää jäteastioita, käymäläitä ja penkkejä. Lähes puo

let vastaajista piti myyntipisteiden määrää nykyisellään riittä

vänä. Opastustaulujen, laiturien, lintutornien ja pysäköintia

lueiden osalta vastaukset jakaantuivat lähes tasan niiden vas

taajien kesken, jotka toivoivat palveluita lisää ja niiden vas

taajien kesken, jotka pitivät palveluita riittävinä. Nais- ja 

miesvastaajien käsitykset Turun kaupungin ulkoilureittien palve

lutarjonnasta olivat hyvin samansuuntaisia keskenään. 

(Taulukko 11) 



25 

Taulukko 11. Turun kaupungin metsien ulkoilureittien varsilla 
on vastaajien mielestä palveluita seuraavasti: 

Liian Tarpeell. Liian En osaa 
paljon määrä vähän sanoa 

Opastustaulut 0,4% 37,8% 40,4% 21,4% 

Penkit 0% 25;2% 54,1% 20,7% 
' -

Jäteastiat 0,4% 11,9% 68,1% 19,6% 

Käymälät 0% 17,4% 54,8% 27,8% 

Myyntipisteet 2,6% 45,9% 11,5% 40,0% 

Keittokatokset 0,7% 34,5% 15,2% 49,6% 

Laiturit 0% 28,5% 27,8% 43,7% 

Lintutornit 1,5% 18,5% 22,6% 57,4% 

Pysäköintialueet 2,2% 35,9% 28,2% 33,7% 
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5. TULOSTEN TARKASTELU 

Suosituin kesälomakuukausi heinäkuu ei ole välttämättä paras 

ajankohta postikyselyn suorittamiseen. Kaupungissa asuvia ihmi

siä on vaikea tavoittaa kesäaikaan postiosoitteista, sillä loma 

vietetään usein osittain muualla kuin kotona. Kyselyn vastaus

prosentti oli kuitenkin ilahduttavan korkea eli 45. 

Naiset ja miehet vastasivat kyselyyn lähes yhtä aktiivisesti. 

Tästä syystä eri sukupuolten välisten vastausten keskinäinen 

vertailu tuntui mielekkäältä. Vastaajien taustatietoja vertail

taessa ei eri sukupuolten välillä ollut merkittäviä eroja. Vas

taajien keskimääräinen ikä oli 44 vuotta, ja Turussa he olivat 

asuneet keskimäärin 28 vuotta. Edellisen perusteella vastaajat 

olivat hyvän Turku-tietouden omaavia henkilöitä. Pohjakoulutuk

seltaan ja ammattiryhmäitään kyselyyn osallistuneet edustivat 

monipuolisesti Turun kaupungin asukkaita. 

Tutkimuksen mukaan Turun viheralueverkoston kattavuus on hyvä, 

sillä 85% vastaajista ilmoitti kotoaan olevan matkaa lähimpään 

metsään tai isoon puistoon alle 500 metriä. Viheralueet ovat 

myös ahkerassa käytössä, sillä 96% vastaajista käytti hyväkseen 

metsien tarjoamia mahdollisuuksia ulkoilu- ja virkistystoimin

taan. On kuitenkin muistettava, että kyselyihin vastaavat useim

miten henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita tutkittavasta asiasta 

ja pitävät sitä tärkeänä. Kyselyn suorittamisajankohdalla saat

taa olla vaikutusta siihen, että suurin osa eli 34,8% vastaajis

ta ilmoitti liikkuvansa aktiivisimmin luonnossa kesällä. Sään

nöllisesti ympäri vuoden luonnossa liikkui 22,2% vastaajista. 

Vastaajista 77,4%:n mielestä Turussa on riittävästi ulkoilu- ja 

virkistystoimintamahdollisuuksia • Parantamisen varaa kaupungil

la vielä on näiden palveluiden lisäämiseksi, sillä 20,4% vastaa

jista piti niitä riittämättöminä. Lähes samaa mieltä oltiin met

säpolkujen määrästä, sillä polkuverkostoa piti riittävänä vas

taajista 70% ja riittämättömänä 20,7%. Ulkoilu- ja virkistystoi

mintamahdollisuuksien runsas tarjonta näkyy myös kyselyyn osal

listuneiden monipuoliaina harrastuksina. Kysymyksessä 16 mukana 

olleista virkistyskäyttömuodoista harrastettiin keskimäärin 

viittä eri harrastusvaihtoehtoa. 
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Maiseman kauneutta, alueen saavutettavuutta ja veden läheisyyttä 

pidettiin ensisijaisina virkistyskohteen valintaan vaikuttavina 

tekijöinä. Sen sijaan alueen koko ja palveluvarustuksen määrä 

oli harvoilla vastaajilla ensisijaisena valintakriteerinä vir

kistysalueen valinnassa. Kahdeksas kysymys on valmiiden vaih

toehtojensa takia vastaajaa johdatteleva kysymys. Kysymykseen 

lisättiin vaihtoehto yhdeksän eli "jokin muu", jolloin vastaa

jalla oli mahdollisuus kertoa jokin valmiita vaihtoehtoja tär

keämpi valintakriteeri virkistyskohteen valinnassa. Tätä mahdol

lisuutta käytti vain 1,5% vastaajista. 

Virkistys- ja ulkoilualueiden käyttöä voidaan ohjailla oikein 

kohdistetulla tiedotustoiminnalla. Tutkimuksen mukaan retkeily

järjestöiltä ja (paikallis)televisiolta saatiin vähiten tietoa 

kaupungin ulkoilualueista. Myös radion antaman tiedon vähäisyys 

yllätti. Er_i tyisesti paikallisradioiden osuus nykyisessä vies

tinnässä on Turun alueella niin suuri, että niiden tulisi ny

kyistä tehokkaammin kertoa kaupungin asukkaille, muiden asioiden 

ohella, myös tarjolla olevista ulkoilu- ja virkistysalueista. 

47% vastaajista haluaisi Turkuun lisää luonnonsuojelualueita. 

Luku saattaisi olla erilainen, mikäli kaikki vastaajat olisivat 

tienneet nykyisten luonnonsuojelualueiden lukumäärän ja sijain

nin. Luonnonsuojelualueet olivat mieluisia vierailukohteita, 

sillä 80% vastaajista kävi niissä vähintään kerran vuodessa. 

Saariston virkistysalueista suosituimpia olivat Vepsä, Maisaari, 

Nötö, Pähkinäinen ja Rahi. Viihtyisimpinä ulkoilualueina pidet

tiin Ruissaloa, Hirvensalaa ja Katariinanlaaksoa. Ulkoilualueita 

ei ollut tarkoitus laittaa paremmuusjärjestykseen, sillä aluei

den "paremmuus" on suhteellinen käsite, johon sisältyy paljon 

tunnelatauksia. Virkistyskäytön painopistealueet voidaan vas

tausten perusteella kuitenkin selvittää. 

Lapset ja nuoret voitaisiin vastaajien mielestä ottaa nykyistä 

paremmin huomioon ulkoilureittien suunnittelussa. 44,8% vastaa

jista piti erityisesti opetuskäyttöön varattuja koulumetsiä tar

peellisena. Sana "koulumetsä" tuotti vastaajille vaikeuksia, jo~ 

ten se olisi pitänyt selittää kysymyksessä paremmin. Koulumet

sien varaaminen kaupungin omistamien maiden käyttöä suunnitel

taessa on tärkeää, jotta kaupunkilaislapset saisivat teoriaope-
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tuksen lisäksi myös käytännön tuntumaa luontoon. 

Yli kolmasosa vastaajista oli kiinnostunut kaupungin järjestä

mistä retkistä luontoon. Kolmasosa vastaajista myös maksaisi 

erilaisista luontoon kohdistuvista ohjelmapalveluista. Palvelu

tarjontaa tulee jatkuvasti kehittää ja monipuolistaa, sillä kau

pungissa asuu monia ihmisiä, joilla ei ole esimerkiksi omaa ajo

neuvoa. Nuoret lapsiperheet, liikuntavammaiset ja vanhukset 

saattaisivat olla potentiaalisia palveluiden käyttäjiä. 

Tämän tutkimuksen mukaan yksityisautoilua Ruissalon saaressa 

olisi valmis vähentämään 74,8% vastaajista. Neljäsosa vastaajis

ta ei sitä vähentäisi. 

Luonnontilaista metsää pidettiin selvästi parhaiten virkistys

käyttöön soveltuvana metsänä. Metsäsanaston parempi tunteminen 

olisi saattanut vaikuttaa osaltaan vastaajien mielipiteisiin. 

Miehet ja naiset olivat lähes yksimielisiä hyvän virkistysmetsän 

ominaisuuksista. Turussa parhaina puulajeina pidettiin mäntyä, 

koivua ja tammea. 92,2% vastaajista piti usean puulajin metsik

köä kauniimpana kuin yhden puulajin metsikköä. 

Metsänkäsittelytoimenpiteisiin, jotka muuttavat ratkaisevalla 

tavalla metsikön "luonnetta", suhtauduttiin kielteisesti. Sen 

sijaan metsien kulkukelpoisuutta parantavat, lähinnä "kosmeetti

set" toimenpiteet hyväksyttiin. Kaupungin metsien hoitoon vas

taajat olivat pääosin tyytyväisiä. Kysymys rantametsien hoidosta 

oli vaikea, sillä kysymykseen jätti vastaamatta 42,6% vastaajis

ta. Miehillä oli hieman naisia myönteisempi käsitys Turun kau

pungin metsien hoidosta. 

Tärkeimpinä palveluvarustuksina kaupungin ulkoilureittien var

silla pidettiin jäteastioita ja opastustauluja. Tärkeiksi koet

tiin myös penkit, käymälät, pysäköintialueet ja laiturit. Turun 

kaupungin metsien ulkoilureiteille toivottiin ensisijaisesti li

sää jäteastioita, käymäläitä ja penkkejä. 

Tutkimuksen tulokset ovat suuntaa-antavia ja Turun kaupunki 

käyttää niitä taustatietona kaupungin metsien kehittämisessä. 



6. VAPAA SANA 

Kyselyyn osallistuneilla oli mahdollisuus kirjoittaa kyselylo

makkeen viimeiselle sivulle niitä ajatuksia, joita oli tullut 

mieleen kysymyksiä pohdittaessa. 
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Tutkimuksen aihetta pidettiin mielekkäänä ja tutkimukselle toi

vottiin onnea, menestystä ja korkeaa vastausprosenttia. Samoin 

toivottiin kaupungin ryhtyvän vastausten perusteella jatkotoi

miin, jotta tutkimustuloksista saataisiin myös käytännön hyötyä. 

Lomakkeen kysymyksiä pidettiin hyvin onnistuneina ja kyselylo

makkeen selkeyden ilmoitettiin olleen myös vastaamisen perustee

na. Kysymyksiin ei kuitenkaan aina voinut antaa yksiselitteisiä 

vastauksia. Kyselyyn olisi ollut syytä laittaa kaupungin metsiä 

ja virkistysalueita kuvaavat kartat, sillä monen eri alueen mie

leenpalauttaminen ja nimeäminen muistinvaraisesti oli vaikeaa. 

Metsiin liittyviä käsitteitä ja sanoja ei aina ymmärretty, joten 

termien selitys olisi ollut tarpeen. Kaupungin luonnonsuojelua

lueiden tuntemista ei pidetty kovinkaan hyvänä, ja lisäselvitys

tä näistä alueista olisi tarvittu. 

Metsien virkistyskäyttömahdollisuuksista olisi saatava tietoa 

keskitetysti yhdestä toimipaikasta. Koteihin voitaisiin jakaa 

esite, jossa kerrotaan ulkoilualueiden luonteesta ja palveluva

rustuksesta. Erityisesti lapsiperheille, liikuntavammaisille ja 

vanhuksille oli tärkeää saada mahdollisimman tarkkaa ennakkotie

toa ulkoilualueista. 

Metsänkäsittelyssä olisi käytettävä mahdollisimman luonnonmukai

sia menetelmiä. Kuolleiden puiden poistaminen, kuivien oksien 

kerääminen sekä pienialaiset harvennus- ja avohakkuualat hyväk

syttiin. Metsäkoneita ei kaupungin metsiin haluttu, sillä metsu

rin työjälkeä pidettiin paremmin kaupunkiluontoon sopivana. 

Puistoalueille haluttiin vanhojen lehtipuiden joukkoon uusia no

peakasvuisia puulajeja. 
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Lähiöiden yhteyteen olisi jätettävä ulkoilukäyttöön tarkoitettu

ja metsä- ja puistoalueita, sillä lähiöistä ei haluttu "kivilin

noja". Metsä- ja puistoalueille toivottiin penkkejä, sadekatok

sia ja jäteastioita. Lasitavaran keräykseen olisi käytettävä 

erillisiä jäteastioita. Valaistusta pidettiin erittäin tärkeänä 

alueiden käyttöä ja liikkumisturvallisuutta lisäävänä tekijänä. 

Liikuntavammaisille tarkoitettuja liikkumista helpottavia raken

teita toivottiin lisää. 

Eläinten ystävät halusivat lisää kunnollisia ratsastusmaastoja 

ja nykyistä suurempia sekä puustoisempia koirien ulkoiluttamis

aitauksia. Jälkimmäisiin olisi myös varattava jäteastioita koi

rien ulosteita varten ja sadekatoksia koirien omistajia varten. 

Kolopesijöille tulisi säästää vanhoja puita pesintäpaikoiksi. 

Saariston virkistysalueille toivottiin kunnollisia laituripaik

koja ja purjeveneille haluttiin lisää poijupaikkoja kaupungin 

lähivesille. Saarten valvonnan tehostamiseksi toivottiin lisää 

valvojien vakansseja. 

Kauppatorin ja Puutorin alueille tulisi saada enemmän viheralu

eita. Aurajoen rannan tasokas perusilme voisi olla esimerkkinä 

kaupungin muiden osien viheralueiden rakentamiselle. 

Merkittyjä luontopolkuja toivottiin kaupungin metsiin lisää. Sen 

sijaan liikarakentamista ei pidetty hyvänä asiana, sillä luon

nossa tulisi toimia luonnon omilla ehdoilla. 



31 

LÄHDELUETTELO 

Heino, Jan (1977). Kaupunkien metsät ja niiden merkitys. Ihminen 

ja metsä. Helsinki. 

Turun ympäristön tila 1989 -raportti. Turun kaupungin ympäris

tönsuojelulautakunta. Turun kaupungin ympäristönsuojelu

toimiston julkaisuja 4/1990. Turku. 



LIITE 1 

Arvoisa Turun kaupungin asukas 

Elintason nousu on viime vuosikymmeninä ollut nopeaa. Vapaa-ajan 

lisääntymisen myötä on luonnon virkistyskäyttö tullut tärkeäksi. 

Turun kaupunki pyrkii käyttämään metsiä monipuolisesti ja sen 

tehtävänä on huomioida asukkaidensa tarpeet kaupungin metsäluontoon. 

Olen metsätalousinsinööri-opiskelija Rovaniemen metsäoppilaitokses

ta. Teen tutkimusta Turun kaupungin metsien virkistyskäytöstä. 

Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää turkulaisten asenteita ja 

mielipiteitä kaupungin metsiin liittyvissä asioissa. 

Teidät on valittu Turun kaupungin väestörekisterissä tehdyn 

satunnaisen otannan perusteella tämän kyselylomakkeen vastaajaksi. 

Kysely on lähetetty 600:lle Turun kaupungin asukkaalle. Vastauksenne 

on tärkeä, sillä tämän tutkimuksen tuloksia käytetään hyväksi 

kaupungin metsien kehittämisessä. Vastauslomakkeet ovat nimettömiä 

ja tulokset esitetään vain taulukkomuodossa, yksityisiä vastauksia 

erittelemättä. Antamanne tiedot ovat luottamuksellisia. 

Toivon teidän vastaavan kyselylomakkeeseen huolellisesti ja 

palauttamaan sen oheisessa vastauskuoressa 27.7.1990 mennessä. 

Vastaanottaja maksaa postimaksun. 

Metsällisin terveisin 

Pertti Ohra-aho 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa 

Turun ympäristötoimenjohtaja 

Mikko Jokinen puh. 921-623412 



TURUN KAUPUNGIN METSIEN VIRKISTYSKÄYTTÖ 

Vastausohjeet: Ympyräikää oikean vaihtoehdon edessä oleva numero tai 
useamman vaihtoehdon ollessa oikein niiden edessä 
olevat numerot. Tehkää tarvittavat merkinnät tyhjille 
viivoille. 

1. Kuinka kauan olette asunut Turun kaupungissa? 

2. Asun 

3. Asun 

vuotta 

1 ydinkeskustassa 
2 lähiössä 
3 muualla, missä? 

1 kerrostalossa 
2 rivitalossa 
3 omakotitalossa 
4 

4. Miten pitkä matka kodistanne on lähimpään metsään tai isoon 
puistoon? 

1 Alle 100 metriä 
2 100-500 metriä 
3 500-1000 metriä 
4 Yli kilometrin matka 

5. Montako kertaa olette liikkunut metsissä viimeisen kuukauden 
aikana Turun kaupungin alueella? 

kertaa 

6. Kuinka usein käytätte metsien tarjoamia mahdollisuuksia 
ulkoilu-ja virkistystoimintaan? 

1 Yli 3 kertaa viikossa 
2 1-3 kertaa viikossa 
3 1-3 kertaa kuukaudessa 
4 Harvemmin 
5 Vain vuosilomien yhteydessä 
6 En koskaan 



7. Onko Turun kaupungissa riittävästi ulkoilu-ja virkistystoiminta 
mahdollisuuksia? 

1 Kyllä 
2 Ei 

8. Mikä ominaisuus ratkaisee virkistyskohteenne valinnan ensisijai
sesti? 

1 Alueen kulkukelpoisuus 
2 Alueen koko ja muoto 
3 Palveluvarustuksen määrä 
4 Alueen saavutettavuus 
5 Maiseman kauneus 
6 Maaston vaihtelevuus 
7 Veden läheisyys 
8 Erikoiset luonnonkohteet 
9 Jokin muu, mikä? 

9. Millainen metsä on mielestänne sopivin virkistyskäyttöä 
ajatellen? 

1 Aukea, avointila 
2 Siemen-tai suojuspuualue (harvapuustoinen) 
3 Taimikko (lehtipuu/havupuu) 
4 Hoidettu nuori kasvatusmetsä 
5 Uudistuskypsämetsä ("Tukkimetsä") 
6 Luonnontilainen metsä 

10. Mitkä puulajit ovat parhaita/miellyttävimpiä kaupungin metsissä? 

1 Mänty 
2 Kuusi 
3 Koivu 
4 Tammi 
5 Muut, mitkä? 

11. Pidän kauniimpana 

1 yhden puulajin metsikköä 
2 usean puulajin metsikköä 

12. Minkä puulajin metsikköä toivoisit lisää? 



13. Turun kaupungin metsiä hoidetaan 

14. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 

1 kiitettävästi 
2 hyvin 
3 tyydyttävästi 
4 huonosti 
5 en osaa sanoa 

Hyväksyttekö seuraavat metsänkäsittelyt 
metsissä? 

Kyllä 

Avohakkuu+viljely 1 

Siemen-/suojuspuuhakkuut 1 

Metsäojitus 1 

Lannoitus 1 

Pensaskerroksen raivaus 
ilman puiden poistoa 1 

Hakkuutähteiden poisto 1 

Pystykarsinta 1 

Turun kaupungin 

En En osaa 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

2 3 

15. Työskenteletkö luonnon virkistyskäytön parissa? 

1 Kyllä 
2 Kyllä, välillisesti 
3 En 
4 En, mutta olen aikaisemmin työskennellyt 

sanoa 

16. Mitä seuraavista virkistyskäyttömuodoista olet harrastanut 
viimeisen vuoden sisällä Turun alueella? 

olen en ole 

a) Kävely ja hölkkä 1 2 
b) Hiihto 1 2 
c) Retkeily ja telttailu 1 2 
d) Lomamökillä asuminen 1 2 
e) Marjastus 1 2 
f) Sienestys 1 2 
g) Kalastus 1 2 
h) Metsästys 1 2 
i) Suunnistus 1 2 
j ) Maastojuoksu 1 2 
k) Luonnonharrastus 1 2 
1) Luonnon valokuvaus 1 2 
m) Veneily 1 2 
n) Soutu 1 2 
o) Uinti 1 2 
p) Polkupyöräily 1 2 



17. Mihin vuodenaikaan liikutte aktiivisimmin luonnossa? 

1 Talvi 
2 Kevät 
3 Kesä 
4 Syksy 
5 Tasaisesti ympäri vuoden 

18. Luetelkaa kolme mielestänne viihtyisintä ulkoilualuetta Turussa. 

1. ------------------------------------------------------------

2. ------------------------------------------------------------

3. ------------------------------------------------------------

19. Mistä olette saanut tietoa Turussa olevista virkistys-ja 
ulkoilualueista ja niiden palveluista? 

1 Radio 
2 Televisio 
3 Sanomalehdet 
4 Esitteet 
5 Erityiset tiedotuslehdet 
6 Retkeilyjärjestöt 
7 Muualta, mistä? 

20. Onko lapset ja nuoret otettu huomioon ulkoilureittien suunnitte
lussa? 

1 Erittäin hyvin 
2 Hyvin 
3 Kohtalaisesti 
4 Huonosti 
5 Erittäin huonosti 
6 En osaa sanoa 

21. Opetuskäyttöön varattujen metsien (koulumetsät) tarve Turussa? 

1 Tarvitaan 
2 Ei tarvita 
3 En osaa sanoa 



22. Miten tarpeellisena koette seuraavat palvelut kaupungin 
ulkoilureittien varsilla? 

Erittäin Melko Melko Täysin 
tarpeellinen tarpeellinen tarpeeton tarpeeton 

a) Opastustaulut 1 2 3 4 

b) Penkit 1 2 3 4 

c) Jäteastiat 1 2 3 4 

d) Käymälät 1 2 3 4 

e) Myyntipisteet 1 2 3 4 

f) Keittokatokset 1 2 3 4 

g) Laiturit 1 2 3 4 

h) Lintutornit 1 2 3 4 

i) Pysäköintialueet 1 2 3 4 

23. Kaupungin metsiin edellä mainittuja palveluita on järjestetty 

Liian Tarpeellinen 
paljon määrä 

a) opastustaulut 1 2 

b) penkit 1 2 

c) jäteastiat 1 2 

d) käymälät 1 2 

e) myyntipisteet 1 2 

f) keittokatokset 1 2 

g) laiturit 1 2 

h) lintutornit 1 2 

i) pysäköintialueet 1 2 

24. Polkuja kaupungin metsissä on 

1 riittävästi 
2 liian vähän 

Liian En osaa 
vähän sanoa 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 

3 4 



25. Käytkö Turun kaupungissa olevilla luonnonsuojelualueilla? 

1 Yli 3 kertaa vuodessa 
2 1-3 kertaa vuodessa 
3 Olen käynyt kerran 
4 En koskaan 

26. Tarvitaanko Turkuun lisää luonnonsuojelualueita? 

1 Kyllä 
2 Ei 
3 En osaa sanoa 

27. Oletko tyytyväinen kaupungin rantametsien hoitoon? (perustele 
vastauksesi) 

koska 

1 Kyllä 
2 En 

28. Oletko käynyt Turun kaupungin omistuksessa olevilla saariston 
ulkoilu-ja virkistysalueilla? 

1 En 
2 Kyllä, missä? 

29. Kiinnostavatko ohjatut retket luontoon kaupungin järjestäminä? 

1 Kyllä 
2 Ei 

30. Olisitko valmis maksamaan erilaisista luontoon kohdistuvista 
ohjelmapalveluista? 

1 Kyllä 
2 En 

31. Olisitko valmis maksamaan kauniin, Turulle luonteenomaisen 
erikoisen metsämaiseman säilyttämisestä? (esim. Ruissalon 
tammistot) 

1 Kyllä 
2 En 



32. Olisitko valmis vähentämään yksityisautoilua Ruissalossa? 

33. Olen 

1 Kyllä 
2 En 

1 nainen 2 mies 

34. Olen syntynyt vuonna 

35. Olen 1 naimaton 2 avio-/avoliitossa 

36. Perheen koko: aikuisia , lapsia ----

37. Mihin ammattiryhmään katsot kuuluvasi? 

1 Ylin johto 
2 Ylempi toimihenkilö 
3 Alempi toimihenkilö 
4 Työntekijä 
5 Opiskelija 
6 Yrittäjä 

3 eronnut/leski 

(Eläkeläinen tai työtön ilmoita aikaisempi ammattiryh
mäsi) 

38. Pohjakoulutuksesi? 

1 Kansakoulu tai peruskoulu 
2 Keskikoulu 
3 Ammattikoulu 
4 Ylioppilastutkinto 
5 Ammatillinen tutkinto 
6 Akateeminen loppututkinto tai vastaava 



KIITOS VAIVANNÄÖSTÄ JA YHTEISTYÖSTÄ 

Ajatuksia, parannusehdotuksia ja muita huomioita, jotka ovat tulleet 
mieleen kysymyksiä pohdittaessa. 
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