
 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI   TIEDOTE 2021  
Kaupunkirakenne 

  

 

 

 

 

METSÄHOITOTYÖT KUOKKALAN ALUEELLA  

 
Kaupungin metsäpalvelut toteuttaa lähimetsässänne pienpuuston raivausta ja puuston harvennuksia karttaan 

merkityllä alueella. Alueelta poistetaan myös tontteja varjostavia ja roskaavia puita. Hoitotöiden tarkoituksena on 

antaa kasvutilaa jäljelle jääville puille ja näin turvata metsien elinvoimaisuus ja viihtyisyys myös jatkossa. Hoitotöitä 

ei tehdä yksityisessä omistuksessa olevilla kiinteistöillä eikä suojeluun varatuilla alueilla. 

 

Hoitotoimenpiteet aloitetaan elokuussa. Kevään ja kesän aikana kuullaan asukkaiden toiveita sekä leimataan 

poistettavia puita.   

 

Lähimetsien hoitotoiveet 

 

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa lähimetsienne hoitoon tonttinne välittömässä läheisyydessä. Lähimetsällä 
tarkoitetaan metsäaluetta, joka rajautuu kiinteistönne. Voitte merkitä poistettaviksi toivomianne puita sitomalla 
narun tms. rungon ympärille. Tiedotteen kääntöpuolen kartalla on aluejako Kuokkalan suuralueesta ja 
päivämäärät, mihin mennessä viimeistään toiveet kullakin alueella tulee esittää. Asunto-osakeyhtiössä 
merkitsemisestä huolehtii isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja/hallitus. Muissa lähimetsien hoitoon liittyvissä 
toiveissa pyydämme teitä olemaan yhteydessä metsäpalveluihin. Yhteystiedot löydätte tiedotteen lopusta. 
 

Jos omalla tontillanne on kaadettavia puita, tarvitsette kiinteistön omistajan hakeman puunkaatoluvan. Lisätietoja 
Palvelupiste Hannikaisesta (puh. 014 266 0108). Luvan saatuanne voitte tilata kaatotyön yksityiseltä 
puunkaatajalta.  

 

Töiden eteneminen 

 
Metsäpalvelut merkitsee punaisella maalilla tonttien läheltä kaadettavia puita etukäteen kääntöpuolen kartan 
aluejaon mukaisessa järjestyksessä. Metsänhoitotyöt aloitetaan pienpuuston raivauksella ja raivatun puuston 
kasauksella elokuussa. Kasatut risut ajetaan metsästä tienvarteen puuston hakkuiden yhteydessä. Isomman 
puuston harvennukset tehdään syksyn ja talven aikana. Kevään 2022 aikana tehdään viimeistelytöitä ja siistitään 
jälkiä. Tavoitteena on saada työt valmiiksi kesäkuuhun 2022 mennessä. Tarvittaessa töitä jatketaan tämän 
jälkeenkin. 
 
Töiden valmistuttua metsään jäänyttä hakkuutähdettä voi kerätä polttopuuksi. Asukkaat voivat halutessaan 
jatkossa siistiä alueelle kasvavia lehtipuun kantovesoja oman tontin välittömästä läheisyydestä. 
 
 

Varokaa alueella työskenteleviä metsureita ja koneita! Vaara-alue 50 metriä. 

 

 
 

 

 

Lisätietoa ja yhteystiedot 
www.jyvaskyla.fi/metsat 
puh. 014 266 0108 / Palvelupiste Hannikainen 
www.jyvaskyla.fi/palaute  

http://www.jyvaskyla.fi/metsat


 

Teillä on mahdollisuus vaikuttaa lähimetsienne hoitoon tonttinne välittömässä läheisyydessä. Voitte merkitä poistettaviksi toivomianne puita 
sitomalla narun rungon ympärille. Pyydämme teitä merkitsemään puunkaatotoiveet siten, että Kuokkalanpellon alueella asukkaiden toiveet 
olisivat merkittynä maastoon 16.5. mennessä, Kuokkalan alueella 30.5. mennessä ja Ristonmaan alueella 1.8. mennessä. 

 

 

 

Jyväskylän kaupunki 

METSIENKÄSITTELYALUE v. 2021-2022 

Ristonmaa – Kuokkala - Kuokkalanpelto 

Puunkaatotoiveiden 

merkkaus maastoon 

16.5.2021 mennessä. 

Puunkaatotoiveiden 

merkkaus maastoon 

1.8.2021 mennessä. 

Puunkaatotoiveiden 

merkkaus maastoon 

30.5.2021 mennessä. 

 Käsittelyalue: punainen viiva  

 Suojelualue: ruskea väritys 
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