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Puijon viheralue on Kuopion kaupunkirakenteen sisällä yksi tärkeimmistä Kuopion kaupungin imagotekijöistä. Puijo on valmis brändi, mikä on
myös valtakunnallisesti ja kansainvälisesti tunnettu. Useimmilla kuopiolaisilla on mielipide tai mielipiteitä Puijosta. Kokonaisnäkemys Puijosta
on kuitenkin vähintäänkin hajanainen, koska Puijo on luonteeltaan ja
käytöltään niin monipuolinen.
Puijolle on eri aikoina laadittu runsaasti erilaisia kehittämissuunnitelmia,
joista suurin osa on jäänyt ainakin osittain tai kokonaan toteuttamatta. Tyypillistä eri kehittämissuunnitelmille on ollut, että ne ovat kovasti
kiinnostaneet kuopiolaisia ja että niistä on esitetty paljon keskenään
ristiriitaisiakin mielipiteitä. Myös alueen luonnonhoidosta on käyty välillä
kiivastakin keskustelua.
Edellä kuvattua taustaa varten on tällä kerralla kunnianhimoisena pyrkimyksenä selvittää, millaisia odotuksia kuopiolaisilla on Puijoa kohtaan.
Mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti alueen upeaan metsäluontoon ja
sen hoitamiseen. Samalla annetaan kuopiolaisille mahdollisuus ottaa
kantaa myös Puijon alueen käytön kehittämiseen.
Kuopiolaisten mielipiteiden kartoittaminen Puijosta ei välttämättä ole
helppo tehtävä. Tehtävän haasteellisuudesta johtuen on asiassa käännytty Metsäntutkimuslaitoksen puoleen. Metsäntutkimuslaitoksella on
käytännön kokemusta erilaista metsäalueiden kävijätutkimuksista eri
puolilta Suomea. Tämän selvityksen on koonnut Suomen johtava kaupunkimetsätutkija Irja Löfström yhteistyössä muiden Metsäntutkimuslaitoksen tutkijoiden kanssa; mistä heille lämmin kiitos.
Metsäntutkimuslaitoksen valtakunnallista ja kansainvälistäkin kokemusta on hyödynnetty tässä selvityksessä, missä on laadittu ehdotus
kävijätutkimuksen ja moniarvoisen hoitosuunnitelman laadinnan
prosessikuvaukseksi. Prosessikuvaus on liitetty osaksi kunnallista päätöksentekoprosessia, mikä osaltaan tälläkin kerralla tulee takaamaan
kuopiolaisten sekä median mielenkiinnon ja todennäköisesti vilkkaankin
keskustelun Puijosta. Uskon, että tämä huolella valmisteltu prosessikuvaus ja sen seurauksena aikanaan syntyvä moniarvoinen hoitosuunnitelma koituu kuopiolaisten ja Puijon parhaaksi.
Seppo Jauhiainen
Kaupunginmetsänhoitaja
6.5.2008
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1.

Puijon alueen yleiskuvaus
käytön ja hoidon näkökulmasta

Jouko Räsänen
Pääosa Puijon n. 500 hehtaarin alueesta on aktiivisen harrastetoiminnan piirissä ja suurin osa alueesta on yleiskaavan mukaista virkistysaluetta (Liite 3). Lisäksi merkittävä osa Puijosta sisältyy Natura-2000
-verkostoehdotukseen luontodirektiivin mukaisena SCI-alueena, josta on
valtioneuvoston päätös 20.8.1998. Puijon Natura-aluerajaus on pääosin
osayleiskaavan suojelualueiden (SL) mukainen. Puijo on valtioneuvoston
periaatepäätöksen vuoden 1995 mukainen valtakunnallisesti merkittävä maisema-alue. Myös osa luonnonsuojelualueista on aktiivisessa
liikunta-, matkailu- ja virkistyskäytössä. Puijolle on laadittu useita kehittämissuunnitelmia, jotka ovat toteutuneet osittain. (Liitteessä 2 mainittu
muutamia viimeisimpiä suunnitelmia.)
Puijon virkistysalueiden metsiä hoidetaan yleiskaavan yhteydessä määritellyn maankäytön pohjalta sekä valtuuston vuonna 2001 hyväksymän
metsien monikäyttöpainotteisen hoito- ja käyttösuunnitelman periaatteiden mukaan. Suunnitelmien mukaan metsät jakautuvat Puijolla seuraaviin monikäyttöluokkiin: virkistysmetsät, maisemametsät ja luonnonsuojelualueet. Useilla metsikkökuvioilla toteutuu samanaikaisesti useita
käyttömuotoja. Luonnonsuojelualueiden suojelun tavoitteet eivät saa
vaarantua metsänhoidollisista toimenpiteistä eivätkä metsänhoidolliset
toimenpiteet myöskään saa häiritä alueen ulkoilukäyttöä enempää kuin
on välttämätöntä. Luonnonsuojelualueita hoidetaan Puijon Natura-2000
alueen hoito- ja käyttösuunnitelmassa määritellyllä tavalla.
Nykyisen monikäyttösuunnitelman mukaisesti virkistysmetsien hoidon
tavoitteena on luoda ulkoilijan kannalta miellyttävä, turvallinen, vaihteleva, ja monipuolinen ympäristö. Metsien elinvoimaisuutta ja kulutuskestävyyttä parannetaan hoidon tehokuutta vaihdellen sekä liikkumista
ohjaten. Suunnitelmassa korostuu alueiden hoidon merkitys, jotta niistä
saataisiin vaihtelevampia ja monilajisempia. Polkujen reunoja ja risteyksiä hoidetaan tehokkaasti, mutta metsän sisälle voidaan jättää myös
luontaisesti kehittyviä aloja. Suunnittelulla ja pienipiirteisellä hoidolla
luodaan vaihtelevia metsäkuvia ja korostetaan paikallisia ominaispiirteitä. Hoidon tavoitteista ekologiset, sosiaaliset, kulttuuriset ja taloudelliset
tavoitteet ovat yhtä aikaa voimassa siten, että ristiriitatilanteissa muut
arvot ovat ensisijaisia taloudellisiin arvoihin nähden.
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Maisemapiirteet
Puijo on koko Pohjois-Savon maakunnan tunnetuin maisemallinen
symboli. Se näkyy Kuopiota lähestyttäessä lähes joka suunnasta ensimmäistä kertaa jopa kymmenien kilometrien päästä - ainakin vilaukselta
ja lähempää aina vain useammin ja selvemmin. Tällä hetkellä kuusivaltaisen Puijon mäen siluetista pistävät esiin vain torni ja hyppyrimäen
yläosa. Puijon lähimaiseman tärkein tekijä on sankka puusto, valtaosin
vanha ja järeä kuusikko. Puijo tunnetaan parhaiten tornista avautuvasta
näkymästä, joka järvineen, saarineen ja metsineen on suomalaisinta
kansallismaisemaa, jota on käyty ihastelemassa jo yli 150 vuoden ajan.
Puijon maisemaa esitettiin suojeltavaksi jo vuonna 1880-luvulla. Monien
vaiheiden jälkeen lääninhallitus päätti vuonna 1928 julistaa Puijon
etelärinteen luonnonsuojelualueeksi mm. maisemallisten arvojen perusteella.

Luonnonpiirteet
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Puijo on luonnoltaan hyvin vaihtelevaa ja monipuolista. Rakentamattoman selänteen pinta-ala on kaikkiaan viitisensataa hehtaaria. Puijon
laki kohoaa 232 metriä merenpinnan mikä on noin 150 metriä Kallaveden pinnan yläpuolelle. Kallioperältään Puijo on maapallon vanhimpiin
kuuluvaa kivilajia graniittigneissiä ja sen rinteeltä löytyy noin 140 metrin
korkeudelta ylin jääkauden jälkeisistä rannoista, ns. Yoldia-ranta, jonka
yläpuoliset ns. supra-akvaattiset alueet eivät ole huuhtoutuneet jääkauden jälkeen. Tästä johtuva hienojakoisten maa-ainesten huomattava
määrä on yksi syy laen viljavuuteen ja kuusivaltaisuuteen.

Puijon kaupungin puoleinen metsä on vanhaa ja järeätä kuusikkoa.
Tämä rinne ja Puijon laki on noin 60 hehtaarin alueelta rauhoitettu.
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.

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.
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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 maisema-alueeseen. Konttila sisältyy Kuopion
rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön hoito-ohjelmaan.

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,
sauvakävellään jne. Alueella käy tälläkin hetkellä useita kymmeniä
erilaisia harrastajaryhmiä mm. suunnistajista maastopyöräilijöihin.
Suurimmat käyttäjämäärät koostuvat kuitenkin tavallisista kuopiolaisista
ulkoilijoista.

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. 1960luvun 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. 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.
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Teemaan liittyviä julkaisuja
Komulainen, M. 1995. Taajamametsien hoito. Julkaisijat: Ympäristöministeriö, Metsäkeskus Tapio ja Metsäntutkimuslaitos. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä.
Kärkkäinen, J. 2003. Puijon Natura-alueen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Suunnittelukeskus Oy, Pohjois-Savon ympäristökeskus, Kuopion kaupunki.
Metsäkeskus Tapio. Luonnonläheinen metsänhoito – Metsänhoitosuositukset.
Julkaisu 6, 1994. Helsinki.
Kuopion kaupungin metsien monikäyttöpainotteinen hoito- ja käyttösuunnitelma.
Kuopio 20.8.2001.
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2. Kuntametsien vuorovaikutteisen
suunnittelun kokemuksia
Suomessa
Nella Mikkola & Irja Löfström
KuntaMETSO-työryhmä ja Kuntametsien suunnittelun tiekartta
Ympäristöministeriö asetti keväällä 2005 KuntaMETSO -työryhmän
kehittämään toimenpiteitä, joiden avulla voidaan sovittaa yhteen metsien monimuotoisuuden turvaaminen, luonnon virkistyskäyttö ja metsätalous kuntien virkistys- ja ulkoilumetsissä sekä valtion retkeilyalueilla.
Näiden tavoitteiden yhteensovittamisen mahdollisuuksia selvitettiin
syksyllä 2005 tehdyllä kyselyllä, jonka toteutti Metsäntutkimuslaitos
(Irja Löfström ja Nella Mikkola) yhdessä Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion kanssa (Tommi Tenhola). Edelleen kuntien metsäsuunnittelun nykytilaa, suunnittelukäytäntöjä sekä kehittämistarpeita kartoitettiin
vuosina 2006 ja 2007 Metsäntutkimuslaitoksen ja ympäristöministeriön
yhteisessä Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeessa. Hankkeen
rahoitus oli osa Etelä-Suomen metsien monimuotoisuus (METSO) -ohjelmaa. Kunnat (mm. Kuopio) osallistuivat aktiivisesti hankkeen työryhmiin
ja seminaareihin ja kunnilta saatiin arvokasta tietoa niin metsäsuunnittelun pullonkauloista kuin myös hyvistä käytännöistä.

Monitavoitteisella suunnittelulla sovitetaan yhteen eri
käyttömuotoja
Monitavoitteinen suunnittelu on useissa kunnissa vielä melko uutta,
eikä vakiintuneita käytäntöjä taajama- ja virkistysmetsien suunnitteluun
ole syntynyt (Löfström ym.2007). Erityisen vaativia suunnittelukohteita ovat luonnon, kulttuuriperinnön ja matkailun kannalta arvokkaat
kuntametsät, joihin mm. Puijon metsäalue kuuluu. Metsien käyttöön
kohdistuu monia osittain ristiriitaisiakin tavoitteita joita joudutaan sovittamaan yhteen, Lisähaasteena kuntien metsäsuunnittelussa on kaavoitusprosessien, toimenpiteiden pienpiirteisyyden, asukkaiden tarpeiden
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ja kunnallispoliittisen päätöksenteon huomioon ottaminen. Erityistä
huomiota suunnitteluprosessissa tulisi kiinnittää sen alkuvaiheeseen
- suunnittelutarpeen määrittelyyn kunnan omien lähtökohtien pohjalta.
Siitä on apua myös tarjouspyynnön laatimisessa, mikäli suunnittelu on
tarkoitus teettää ulkopuolisella konsultilla (Mikkola ym.2008).

Vuorovaikutteinen suunnittelu yleistymässä
Monet kunnat (60 % kunnista) käyttävät nykyisin ns. vuorovaikutteista
suunnittelua, jossa paikalliset asukkaat ja alueen käyttäjät otetaan
mukaan metsäsuunnitelman laadintaan (Löfström ym.2007). Vuorovaikutteisessa suunnittelussa kartoitetaan osallistettavien tahojen (kuntalaisten) tavoitteita ja näkemyksiä. Avoimuuden on todettu ehkäisevän
konflikteja ja lisäävän luottamusta kuntien metsäsuunnittelun asiantuntemukseen. Vuorovaikutteinen suunnittelu on työmuotona melko uusi ja
kunnat soveltavat sitä eri tavoin: kunnissa mm. järjestetään yleisötilaisuuksia, kartoitetaan asukkaiden toiveita ja odotuksia postikyselyillä tai
internetin välityksellä tai kutsutaan eri sidosryhmiä suunnitteluryhmiin
(Mikkola ym.2008).

Kansalaispalautteen vaikutukset suunnitelman sisältöön
Käytössä olevien osallistamismenetelmien haasteena on suunnitteluprosessin osalta käyttökelpoisen tiedon saaminen ja kansalaisilta saadun
palautteen huomioon ottaminen hoitosuunnitelman laadinnassa. Vapaamuotoisen palautteen sijasta asukkailta tulisikin kysyä mielipidettä
selkeästi muotoiltuihin kysymyksiin tai pyytää valitsemaan konkreettisesta vaihtoehdoista paras. Asukkaat ja erityiset käyttäjäryhmät kuten
järjestöt ja yhdistykset ovat usein parhaimpia oman asuinympäristönsä
tuntijoita, joilta toivotaan aktiivista roolia tiedon tuottajana suunnittelun
tueksi. Haasteeksi on muodostunut laajan, koko asukaspohjan näkemyksiä edustavan asukasryhmän aktivoiminen suunnitteluprosessiin.
Metsien suunnittelussa kaivataankin tietoa ns. hiljaisen enemmistön
näkemyksistä. (Löfström ym.2007, Mikkola ym.2008).
Osallistamisprosessi edellyttää onnistuakseen selkeiden tavoitteiden
määrittämistä ennen suunnitteluprosessin aloittamista sekä laajapohjaista yhteistyötä prosessin aikana. Avoin ja toimiva vuorovaikutus kaikkien osapuolten välillä on todettu tärkeäksi onnistuneen lopputuloksen
kannalta. Ohjausryhmän aktiivinen rooli tiedon välittäjänä ja työnohjaajana on niin ikään tärkeää. (Mikkola ym.2008).

Teemaan liittyviä julkaisuja
Löfström, I., Mikkola, N. & Tenhola, T. 2007. Kuntien virkistys- ja ulkoilumetsät. Julkaisussa:
Syrjänen, K., Horne, P., Koskela, T. & Kumela, H. (toim.) 2006. METSOn seuranta ja arviointi.
Etelä-Suomen metsien monimuotoisuusohjelman seurannan ja arvioinnin loppuraportti. Maaja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, Metsäntutkimuslaitos ja Suomen ympäristökeskus. s. 234 - 239.
Mikkola, N. & Nukki, H. (toim.). 2006. Porin metsän monitavoitteinen luonnonhoito- ja käyttösuunnitelma. Porin kaupunkisuunnittelu. Pori. 42 s. + liitteet.
Mikkola, N., Pykäläinen, J., Löfström, I., Kurttila, M. ja Tikkanen, J. 2008. Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen loppuraportti. Metsäntutkimuslaitoksen työraportteja nro 68.
http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2008/mwp068.htm
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3.

Vuorovaikutteisen
suunnittelun prosessikuvaus
Puijon metsäalueella

Seppo Jauhiainen & Irja Löfström
3.1. Prosessikuvauksen taustaa ja valmistelun vaiheita
Puijo on kuopiolaisille erityisen merkittävä ja keskeinen alue. Näkemykset Puijon kehittämiseksi kuitenkin vaihtelevat kovasti riippuen siitä,
keneltä mielipidettä kysyy. Näistä lähtökohdista on noussut tarve selvittää hieman perusteellisemmin kuopiolaisten näkemyksiä Puijosta ja sen
kehittämisestä.
Metsien suunnittelun osallistamista on Suomessa harjoitettu lähinnä
valtion (Metsähallitus) ja kuntien metsissä laajemmin 1980-luvulta
lähtien. Osallistamisen muodot ja saadut kokemukset ovat vaihdelleet
kovasti hankkeittain eri puolilla Suomea. Metsäsuunnittelun osallistamista on varsinaisesti tutkittu Suomessa toistaiseksi aika vähän, vaikka
kokemusta osallistamisesta onkin karttunut paljon. Ensimmäinen laajaalainen tutkimus aiheesta on Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hanke (Mikkola ym.2008). Tätä uusinta tutkimustietoa on tarkoitus soveltaa
myös Puijon alueen jatkosuunnittelussa.
Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat laativat Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman prosessikuvauksen soveltaen kuntametsien suunnittelusta
saatuja hyviä käytännön kokemuksia ja alan uusinta tutkimustietoa.
Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeessa tutkijat seurasivat
vuosina 2006 ja 2007 kuuden kaupungin (Helsinki, Espoo, Vantaa,
Heinola, Hyvinkää ja Loviisa) metsäsuunnittelua ja analysoivat suunnitteluprosessien onnistuneisuutta. Myös hankkeen järjestämissä
seminaareissa ja työryhmätyöskentelyssä tuli esille metsäsuunnittelun
hyviä käytännön kokemuksia, jotka koottiin tutkimuksen loppuraporttiin
(Mikkola ym.2008). KuntaMETSO -hankkeesta saatiin eri käyttömuotojen yhteensovittamisesta arvokasta valtakunnallista tietoa, jota voitiin
soveltaa myös tähän Puijon prosessikuvauksen laadintaan (Löfström
ym.2007). Lisäksi Porin metsän monitavoitteinen luonnonhoidon- ja
käyttösuunnitelma (kuva Pori.) oli hyvä käytännön esimerkki, josta saatuja onnistuneita kokemuksia hyödynnettiin Puijon metsäsuunnittelun
valmistelussa (Mikkola, N. & Nukki, H. (toim.). 2006).
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Kuva Pori. Porin metsä on noin 300 hehtaarin kokoinen metsäalue, joka
kuuluu Porin kaupungin kansalliseen kaupunkipuistoon. Porin metsä sijaitsee kaupunkialueen tuntumassa, joten se on erityisesti virkistyskäytön
kannalta keskeinen metsäalue. Alueelle laadittiin vuonna 2006 monitavoitteinen luonnonhoidon- ja käyttösuunnitelma. Kuva: Nella Mikkola
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3.2. Prosessikuvaus
Irja Löfström, Nella Mikkola, Mikko Kurttila & Pekka Leskinen
Metsäsuunnittelun päätöksentekoprosessia voidaan kuvata seuraavien
vaiheiden avulla:
1) Ongelman määrittely
2) Vaihtoehtojen selvittäminen
3) Vaihtoehtojen seurausten pohtiminen
4) Tavoitteiden täsmentäminen
5) Vaihtoehtojen vertailu tavoitteiden suhteen
6) Parhaan vaihtoehdon valinta
Vaikka metsäsuunnittelu toteutetaan vuorovaikutteisesti ottaen huomioon esim. alueen käyttäjien toiveita, lopullinen vastuu ja päätösvalta
on aina päätöksentekijällä itsellään. Kaupunkimetsien suunnittelussa
päätöksentekijänä on kaupunki.
Metsäntutkimuslaitoksen laatimassa Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman prosessikuvauksessa on hyödynnetty metsäsuunnittelusta saatuja
hyviä käytännön kokemuksia ja alan tutkimuksesta saatua uusinta
tutkimustietoa.
Seuraavassa on esitetty Puijon metsäalueen hoidon ja käytön suunnittelun vaiheet kuvailemalla kutakin vaihetta (s. 16–22) ja esittämällä
prosessikaaviona (s. 23).

Suunnitteluprosessin vaiheet
1. Poliittiset päättäjät hyväksyvät Puijon metsäalueen suunnitteluprosessin
Kuopion tekninen lautakunta / kaupunginhallitus käsittelee Metsäntutkimuslaitoksen laatiman Puijon vuorovaikutteisen suunnittelun prosessikuvauksen ja hyväksyy toteutettavan suunnitteluprosessin ja sitoutuu
siihen.

2. Perustetaan ohjausryhmä

Perustetaan Puijon alueella toimivien kaupungin eri hallinnonalojen
edustajista ohjausryhmä, joka valitsee metsäsuunnittelusta vastaavan
konsultin sekä seuraa ja ohjaa aktiivisesti metsäsuunnitelman tekoa sen
eri vaiheissa (säännölliset kokoukset ja yhteydenpito konsulttiin). Ainakin
seuraavat hallinnonalat kuuluvat ohjausryhmään: metsä, puisto, ympäristö, liikunta, maankäytön suunnittelu (kaavoitus) ja matkailu. Virastot
nimeävät omat edustajansa ohjausryhmään. Ohjausryhmään kutsutaan
poliittisten päätöstentekijöiden edustajat (kaupunginhallituksesta /
teknisestä lautakunnasta ) sekä asiantuntija Metsäntutkimuslaitoksesta. Ohjausryhmän kokoonpano hyväksytään teknisessä lautakunnassa /
kaupunginhallituksessa.

3. Valitaan metsäsuunnittelusta vastaava konsultti

Ohjausryhmä valitsee metsäsuunnittelusta vastaavan konsultin. Konsultin valinnassa kiinnitetään erityistä huomiota pätevyyteen ja aiempaan
kokemukseen. Metsäsuunnittelusta vastaavan konsultin valinnassa
kriteereinä ovat riittävä asiantuntemus ja kokemus sisällyttää eri tahojen
preferenssit hoitosuunnitelmaan sekä huolehtia monipuolisesti suunnitelmavaihtoehtojen kokonaisvaltaisesta tarkastelusta eri tavoitteiden
suhteen. Tehtävä edellyttää nykyaikaisten päätöstukimenetelmien hyvää
hallintaa.
Metsäsuunnittelusta vastaavan konsultin tulee esittää tarjouksessaan,
millä tavoin Puijon arvokkaiden maisemakohteiden maisema-analyysi
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toteutetaan. Hän esimerkiksi nimeää tarjouksessaan alihankkijana
toimivan maisema-analyysin laatijan, maisemakonsultin ja kertoo, miten
hoitaa asian yhteistyössä hänen kanssaan. Maisema-analyysin laatijalla
tulee olla koulutusta (esim. maisema-arkkitehti) ja kokemusta maisemallisesti arvokkaiden kohteiden maisema-analyysien laadinnasta ja
maisemanhoidosta. Metsäsuunnittelun konsultti nimeää kaikki metsäsuunnitteluun osallistuvat henkilöt.
Metsäsuunnittelun konsultti valmistelee Kuopion kaupungin metsätoimen kanssa yhteistyössä ja ohjauksessa asiat ohjausryhmän käsittelyyn
ja päätettäväksi.

4. Aiemmin kerättyjen aineistojen (esim. luontokartoitukset) kokoaminen
Metsäsuunnittelun konsultti kokoaa eri hallintokuntien avustuksella kaikki Puijon alueelta aiemmin kerätyt aineistot (kasvillisuuden ja
eläimistön kartoitukset, puustoinventoinnit, kaavatiedot, kulttuuriperintökohteet, historia-analyysit, alueen käyttömuodot yms.). Konsultti käy
kerätyn aineiston läpi ja tarkistaa, että kaikki aineisto on laskenta- ja
esittelykelpoisessa muodossa.

5. Kansalaisfoorumi

Tiedotetaan Puijon hoidon ja käytön suunnittelun alkamisesta ja kansalaisfoorumin järjestämisestä mahdollisimman laajasti ja näkyvästi
paikallisissa tiedotusvälineissä (paikallislehdet, maakuntalehti Savon
Sanomat, paikallisradio ja -televisio). Lähetetään avoin kutsu kansalaisfoorumin tapahtumaan kaupunkilaisille, Puijon alueella toimiville
yrittäjille ja järjestöille ja alueen suunnittelusta vastaaville kaupungin
hallinnonaloille. Kutsutaan tiedotusvälineet paikalle ja laaditaan tiedote,
jossa tiedotetaan suunnittelun toteuttamisesta ja Puijon alueen käyttäjien ja alueen suunnittelusta kiinnostuneiden mahdollisuudesta vaikuttaa
suunnitelman sisältöön.
Konsultti yhdessä ohjausryhmän kanssa järjestää kaikille Puijon metsäsuunnittelusta kiinnostuneille kansalaisille suunnatun tilaisuuden - kansalaisfoorumin, jossa keskustellaan Puijon hoidon ja käytön tavoitteista.
Konsultti kertoo metsäsuunnittelun eri vaiheista, aikataulusta ja ennen
kaikkea kaupunkilaisten ja Puijon alueella toimivien tahojen mahdollisuudesta vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Tilaisuuden puheenjohtajana toimii ohjausryhmän poliitikkoedustaja.
Tilaisuuteen osallistujat saavat vastattavakseen lyhyen kyselyn, jolla kartoitetaan Puijon hoidon ja käytön kehittämisehdotuksia. Tämän alustavan kyselyn ja kansalaisfoorumissa käytävän keskustelun pohjalta laaditaan tilaisuuden jälkeen yksityiskohtaisempi postikysely (ja mahdollisesti
myös nettikysely), jossa selvitetään mm. hoidon ja käytön tavoitteita ja
preferenssejä. Kansalaisfoorumissa tiedotetaan kaupunkilaisille koteihin
lähetettävästä postikyselystä (ja mahdollisesta nettikyselystä) ja Puijon alueella toimiville tahoille perustettavista työryhmistä. Osallistujille
kerrotaan kyselyn/ryhmätöiden tavoitteista ja motivoidaan sidosryhmiä
osallistumaan kyselyyn/työryhmiin. Jos toteutetaan postikyselyn lisäksi
myös nettikysely, nettiosoitteesta tiedottaminen on erityisen tärkeää.
Kansalaisfoorumina voidaan käyttää syyskuulle 2008 suunniteltua Puijon luonnonsuojelualueen 80-vuotisjuhlaseminaaria.

6. Puijon alueella toimivat tahot määrittävät tavoitteensa työryhmissä

Konsultti yhdessä ohjausryhmän kanssa kutsuu koolle Puijon alueen
kannalta keskeiset toimijat: eri järjestöt, yhdistykset, yritykset. Keskeisiä
toimijoita ovat esim. Puijon matkailuyrittäjät, urheilu- ja liikuntaseurat,
liikuntayrittäjät (golf, laskettelu, ulkoilukahvila), ulkoilujärjestöt, luontojärjestöt, kulttuuriperintöseura. Kukin toimijaryhmä (esim. matkailu,
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ulkoilu, urheilu, luonto) saa tehtäväkseen määrittää Puijon metsäalueen
hoidon ja käytön tavoitteita (esim. virkistysmahdollisuuksien, monimuotoisuuden ja matkailun edellytysten turvaaminen, maisema- ja kulttuuriarvot) oman toimialansa kannalta. Konsultti ohjaa työryhmien työskentelyä antamalla selkeitä ja konkreettisia tehtäviä.

7. Kartoitetaan ns. hiljaisen enemmistön tavoitteet

Kartoitetaan postikyselyllä (ja mahdollisesti myös nettikyselyllä) tavallisten kaupunkilaisten (ns. hiljaisen enemmistön) tavoitteita ja mielipiteitä
Puijon hoito- ja käyttösuunnitelmaa varten. Postikysely kohdennetaan
satunnaisotannalla kuopiolaisiin kotitalouksiin.
Kyselyssä kartoitetaan ennen kaikkea hoidon ja käytön tavoitteita ja
preferenssejä. Karttapohjaisessa kyselyssä pyydetään merkitsemään
kartalle esim. mielipaikat, kipeimmin hoitoa tarvitsevat kohteet, hoidon
ulkopuolelle jätettävät kohteet tms. Analysoidaan tutkimustulokset ja
tuotetaan tulokset suunnitteluprosessin kannalta käyttökelpoiseen
muotoon.

8. Ohjausryhmä määrittää tavoitteet

Ohjausryhmä asettaa keskeiset tavoitteet Puijon metsäalueen hoidolle
ja käytölle ja määrittää tavoitteiden toteuttamista mittaavat konkreettiset kriteerit. Ohjausryhmä ottaa tavoiteasettelussaan huomioon kaupunkilaisten ja alueella toimivien tahojen tavoitteet.
Tiedotetaan median kautta kyselytutkimuksen ja ryhmätöiden tuloksista,
Puijon hoidolle ja käytölle määritellyistä tavoitteista sekä suunnittelun
aikataulusta.

9. Tekninen lautakunta hyväksyy tavoitteet

Ohjausryhmän asettamat tavoitteet käsitellään teknisessä lautakunnassa, joka hyväksyy jatkosuunnittelun tavoitteet.

10. Suunnittelun tavoitteiden kannalta keskeisten lisätietojen
kartoitukset
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Maisemasuunnittelusta vastaava konsultti (alihankkija) laatii Puijon
keskeisille maisemakohteille maisema-analyysin ottaen huomioon niin

lähi- kuin kaukomaisemankin sekä toimenpiteiden lyhyen ja pitkän aikavälin muutokset.
Mikäli on tarvetta, metsäsuunnittelun konsultti kerää lisää luonto- tai
kävijätietoja (esim. virkistyskäytön kartoitus käyttömuodoittain, monimuotoisuuden kannalta arvokkaiden kohteiden kartoitus, kuten METSO
-kriteerien mukainen kartoitus).

11. Suunnitelmavaihtoehtojen tuottaminen

Metsäsuunnittelun konsultti tuottaa 5-8 suunnitelmavaihtoehtoa, jossa
kussakin suunnitelmavaihtoehdossa esitetään hoitotoimenpiteiden
vaikutukset suhteessa edellä määriteltyihin päätöksenteon kriteereihin
(esim. luonnonhoidon kustannukset/tulot, virkistyskäyttö, urheilu, monimuotoisuus, maisema, matkailu). Suunnitelmavaihtoehtojen tuottamisessa otetaan huomioon kaupunkilaisten, alueella toimivien tahojen
ja ohjausryhmän tavoitteet. Suunnitelmavaihtoehdoissa otetaan kantaa
erilaisten käyttömuotojen painotusten säilymiseen/muuttamiseen (esim.
virkistyskäytön lisääminen) ja edellytysten parantamiseen (esim. maisemahakkuut). Ohjausryhmän kuuleminen on tässä vaiheessa erittäin
tarpeellista vaihtoehtojen hyväksyttävyyden ja muokkaustarpeen selvittämiseksi. Kaikkien suunnittelijan esittämien vaihtoehtojen on oltava
ainakin teoriassa toteuttamiskelpoisia.

12. Suunnitelmavaihtoehtojen arviointi kansalaisfoorumissa

Kansalaisfoorumin tilaisuuden ajankohdasta ja sisällöstä tiedottaminen
(mm. median välityksellä) on erityisen tärkeää, jotta saataisiin koolle
mahdollisimman laaja joukko Puijon alueen käyttäjiä, alueen suunnittelusta kiinnostuneita ja alueella toimivia tahoja.
Metsäsuunnittelun konsultti yhdessä ohjausryhmän kanssa järjestää
kaupunkilaisille ja Puijon alueella toimiville tahoille järjestyksessä toisen
kansalaisfoorumi-tilaisuuden, jonka puheenjohtajana toimii ohjausryhmän poliitikkoedustaja. Konsultti esittelee tilaisuudessa laatimansa
suunnitelmavaihtoehdot. Havainnollistetaan suunnitelmavaihtoehtoja ja
metsänkäsittelyperiaatteita esim. tietokonegrafiikan avulla. Maisemavisualisointien avulla on mahdollista kuvata niin avainkohteiden tavoi-
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tetiloja kuin myös lyhyemmän aikavälin muutoksia. Metsäsuunnittelun
konsultti tuo konkreettisesti esille suunnitelmavaihtoehtojen vaikutukset
eri käyttömuotoihin (virkistyskäyttö, urheilu, monimuotoisuus, maisema,
matkailu, puunmyyntitulot jne.) myös pitkällä aikavälillä (aikajänne 50
- 100 vuotta) esitetyn toimintalinjan mukaisesti toteutettuna. Yksityiskohtainen suunnitelma laaditaan varsinaisesti 10 vuodelle.
Kaupunkilaiset ja alueella toimivat tahot (sidosryhmät) saavat ottaa kantaa vaihtoehtoihin, esim. äänestää mieleisensä vaihtoehdon tai laittaa
vaihtoehdot paremmuusjärjestykseen. Sidosryhmien kuuleminen on tässä vaiheessa hyvin perusteltua. Ne saavat samalla ottaa kantaa, onko
niiden tavoitteet otettu huomioon suunnitelmavaihtoehtoja luotaessa ja
näin niille tarjoutuu todellinen vaikutusmahdollisuus hoidon ja käyttöön
suunnitteluun. Kyselyillä on vaikea saada selville arvoja ja tavoitteita
koskevia konkreettisia tietoja, koska kysymykset ovat vastaajille usein
liian yleisluonteisia, abstrakteja ja vähemmän paikkaan sidottuja.
Äänestämisprosessi on tuttu menetelmä kaikille osapuolille ja demokraattisena menetelmänä sen tulos on helposti hyväksyttävissä. Näin
ääripäät tasoittuvat ja enemmistön ääni tulee kuuluviin. On kuitenkin
tärkeää, että suunnittelijan esittämät vaihtoehdot ovat toteuttamiskelpoisia ja että niissä on otettu huomioon sidosryhmien ja ohjausryhmän
esittämät tavoitteet ja alueella tehdyt luonto- ja maisemakartoitukset.

13. Ohjausryhmä valitsee parhaan suunnitelmavaihtoehdon

Ohjausryhmä valitsee parhaan vaihtoehdon ottaen huomioon kaupunkilaisten ja alueella toimivien sidosryhmien valinnat. Valintaa tuetaan
päätöstukimenetelmillä, esim. Metsäntutkimuslaitoksen kehittämällä
Mesta -ohjelmistolla.

14. Lausuntokierros

Pyydetään poliittisilta päättäjiltä ja sidosryhmiltä lausuntoa ohjausryhmän tekemään ehdotukseen parhaasta suunnitelmavaihtoehdosta.
Lausuntakierroksen materiaaliin sisällytetään konsultin tekemät suunnitelmavaihtoehdot, kaupunkilaisten, alueella toimivien sidosryhmien ja
ohjausryhmän valinnat parhaasta suunnitelmavaihtoehdosta.

15. Ohjausryhmän lopullinen esitys

Ohjausryhmä tekee lopullisen ehdotuksen parhaasta suunnitelmavaihtoehdosta tai niiden yhdistelmästä ottaen huomioon lausuntakierrokselta saadut kommentit ja lausunnot.

16. Puijon käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen

Poliittiset päättäjät (tekninen lautakunta / kaupunginhallitus / kaupunginvaltuusto) hyväksyvät lopullisen hoito- ja käyttösuunnitelman.

17. Suunnitteluprosessin analysointi

Tutkijat yhteistyössä ohjausryhmän ja konsultin kanssa analysoivat
suunnitteluprosessin onnistuneisuutta: miten prosessi eteni, miten eri
näkökulmat ja osallisten toiveet otettiin huomioon, missä onnistuttiin ja
minkälaisia kehittämistarpeita nousi esiin.
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4.

Yhteenveto ja johtopäätökset

Irja Löfström
Metsäntutkimuslaitoksen tutkijat laativat Puijon hoito- ja käyttösuunnitelman prosessikuvauksen johon sovellettiin kuntametsien suunnittelusta saatuja hyviä käytännön kokemuksia ja alan uusinta tutkimustietoa,
mm. Kuntametsien suunnittelun tiekartta -hankkeen tuloksia.
Puijon metsäalue on arvokas maisema-, luonto-, urheilu- ja matkailukohde, jonka hoito ja käyttö kiinnostavat lähes kaikkia kuopiolaisia. Erilaisten tavoitteiden ja osittain ristiriitaistenkin näkemysten yhteensovittamiseksi alueen suunnitelma laaditaan vuorovaikutteisesti. Suunnittelussa
otetaan huomioon kuopiolaisten ja Puijon alueella toimivien yrittäjien ja
yhdistysten mielipiteet. Puijon suunnitteluprosessi on monivaiheinen ja
melko työläs ja vaatii suunnittelijalta vankkaa ammatillista osaamista.
Kansalaisfoorumissa kuopiolaiset voivat tuoda esille Puijon hoidon ja
käytön kehittämistarpeita ja ottaa kantaa suunnitelmavaihtoehdon
valintaan. Kaupunkilaisten näkemyksiä ja mielipiteitä kartoitetaan myös
kyselyillä. Puijon alueella toimivat yritykset ja yhdistykset työstävät
tavoitteitaan työryhmissä. Kaikki kansalaispalaute otetaan huomioon
metsäsuunnitelman laadinnassa.

hallintokuntien edustajia sekä myös tutkimuksen ja poliittisen päätöksenteon edustajat.
Puijon metsäsuunnittelu alkaa kesällä 2008 ja jatkuu vuoden 2009 loppuun saakka. Vuoden 2008 aikana perustetaan ohjausryhmä, valitaan
konsultti ja kartoitetaan kaupunkilaisten ja Puijon alueella toimivien
yritysten ja yhdistysten tavoitteita ja mielipiteitä. Keväällä 2009 ohjausryhmä asettaa kartoituksen pohjalta Puijon suunnittelun tavoitteet, jotka
käsitellään ja hyväksytään teknisessä lautakunnassa. Konsultti tuottaa
tavoitteiden pohjalta erilaisia suunnitelmavaihtoehtoja, joita esitellään
syksyn 2009 kansalaisfoorumissa. Kaupunkilaiset ja alueella toimivat
yritykset voivat ottaa kantaa suunnitelmavaihtoehtoihin, jonka jälkeen
ohjausryhmä valitsee parhaimman suunnitelmavaihtoehdon. Poliittiset
päättäjät hyväksyvät lopullisen suunnitelman vuoden 2009 lopussa.
Varsinaista tutkimusta ei ole sisällytetty tässä raportissa esiteltyyn
suunnittelun prosessikuvaukseen. Liitteessä 1 on esitelty metsäntutkimuksen mahdollisuuksia tukea Puijon hoidon ja käytön suunnittelua.
Kuntien vuorovaikutteisen suunnittelun toteuttamisessa on ollut monia käytännön haasteita kun erilaisia tavoitteita ja asukkailta saatua
palautetta ei ole pystytty hyödyntämään riittävästi suunnitelman laadinnassa. Tutkimus voi ratkaista näitä ongelmia tuomalla apuvälineitä mm.
erilaisten näkemysten kytkemiseen mukaan suunnitteluprosessiin sekä
vaihtoehtoisten suunnitelmien vertailuun ja päätöksentekoon.

Metsäsuunnittelu tehdään konsulttityönä ja ohjausryhmä perustetaan
seuraamaan ja ohjaamaan suunnittelua. Ohjausryhmään kuuluu eri
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LIITE 1. Metsäntutkimuksen mahdollisuudet tukea Puijon hoidon ja
käytön suunnittelua

LIITE 2. Puijoon kohdistuvat merkittävimmät viimeaikaiset suunnitelmat ja selvitykset:

Irja Löfström, Teppo Hujala, Mikko Kurttila & Pekka Leskinen

Puijon urheilupuiston maisema- ja arkkitehtisuunnitelman v. 1991 (Risto Vuori), joka on
hyväksytty 8.11.1993. Suunnitelmaa on täydennetty Suurmäen ja pesäpallokentän hankesuunnitelmilla ja useilla yksittäisillä toteuttamissuunnitelmilla.

Metsäntutkimuslaitoksen tähän hankkeeseen liittyvä tutkimus tukee
Puijon hoidon ja käytön suunnitteluprosessia. Tutkimuksen tehtävänä
on kartoittaa Puijon kehittämisestä kiinnostuneiden tahojen näkemyksiä
monipuolisesti ja suunnittelun kannalta keskeisiin asioihin pureutuen.
Lisäksi tutkimus tarjoaa työvälineitä mm. erilaisten näkemysten kytkemiseen mukaan suunnitteluprosessiin sekä vaihtoehtoisten suunnitelmien
vertailuun ja päätöksentekoon. Tutkimusta ei ole sisällytetty edellä esitettyyn Puijon prosessikuvaukseen, koska tutkimuksen toteutuminen on
vielä epävarmaa. Tutkimuksen toteuttaminen edellyttäisi esim. Kuopion
kaupungilta tai muilta tahoilta saatavaa rahoitusta.

Konttilan alueen suunnitelmat ja selvitykset:
Kasvillisuuden selvittäminen 1994 (Johanna Hallman)
Tilan päärakennuksen kunnostaminen 2002 œ 2003 (Hannu Puurunen)
Kuopion yleiskaava, Keskeinen kaupunkialue v. 1999
Puijon lakialueen esiselvitys, Suunnittelukolmio Oy ja Maa-ja Vesi Oy 2000
Antikkalan rinteen lumikourun käyttösuunnitelma, Suunnittelukeskus Oy 1998
Antikkalan lumetus ja kastelujärjestelmän toteutussuunnitelma ja hankintavertailu 2004

Koska Puijo on merkittävä ja arvokas maisema-, luonto-, urheilu- ja
matkailukohde, metsäsuunnittelussa tulee ottaa huomioon monenlaiset
tavoitteet ja alueesta kiinnostuneiden todelliset mahdollisuudet vaikuttaa suunnitelman sisältöön. Puijon metsänhoidon periaatteista ja alueen
käytöstä on käyty vilkasta keskustelua. Ristiriitoja ovat nostattaneet mm.
metsän uudistaminen, maisemien avaaminen, monimuotoisuuden ja
virkistyskäytön yhteensovittaminen. Tästä syystä Puijon uusi hoidon ja
käytön suunnitelma halutaan laatia vuorovaikutteisesti ottaen huomioon
alueen käyttäjien ja paikallisten asukkaiden sekä alueella toimivien
yrittäjien ja yhdistysten näkemykset ja tavoitteet.

Puijo-Strategia, Kiinteistökehitys KO-VA Oy 2004

Kuntien vuorovaikutteisen suunnittelun toteuttamisessa on ollut käytännössä monia ongelmia sillä erilaisia tavoitteita ja asukkailta saatua palautetta ei ole pystytty ottamaan huomioon suunnitelman laadinnassa.

Antikkalan luontoselvitys, FCG Suunnittelukeskus Oy 2008Golfin, laskettelun, maastohiihdon ja Maailman cupin osakilpailujen olosuhteiden kehittäminen Puijolla ja Antikkalassa,
Kuopion kaupunki 2008

Kuopion vapaa-ajanpalvelujen kehittämissuunnitelma Tarkistus 2005
Puijon ja Karhonsaaren lepakkokartoitus, Biologitoimisto Vihervaara 2006
Puijon luontotiedekeskuksen hankeselvitys, 2007
Puijon Natura-2000alueen käyttö- ja hoitosuunnitelma, Pohjois-Savon ympäristökeskus
2007
Puijon liito-oravaselvitys, FCG Suunnittelukeskus Oy 2008

Tutkimuksen tehtävänä Puijon hoidon ja käytön suunnittelussa on:
1) Kartoittaa alueen käyttäjien, yhdistysten, yrittäjien ym. näkemyksiä ja
toiveita Puijon kehittämiseksi. Näkemyksiä ja kehittämisideoita kartoitetaan mm. kansalaisfoorumissa, posti- ja nettikyselyillä ja ryhmätöiden
avulla.
2) Tarjota työvälineitä siihen, että vuorovaikutuksesta, luontokartoituksista ja maisema-analyyseistä saatu tieto pystytään integroimaan
suunnitelman laadintaan ja lopulliseen päätöksentekoon.
3) Tarjota työvälineitä siihen, että päätöksentekijät ja osallistujat pystyvät valitsemaan vaihtoehtoisten suunnitelmien joukosta omien tavoitteiden kannalta parhaan vaihtoehdon.
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