
Lähimetsien hoito 2019
Ristikivi -Sippulanniemi



Johdanto

 Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin 
toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena on selvittää toimeksiantajan 
rajaaman alueen (Ristikivi-Sippulanniemi) asukkaiden mielipiteitä lähimetsien 
hoidosta. 

 Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaista haastattelua. Haastattelut 
tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua puhelinhaastattelujärjestelmää hyväksi 
käyttäen. Haastattelutyöhön osallistui 3 kpl Tietoykkönen Oy:n erityisesti 
tehtäväänsä koulutettua tutkimushaastattelijaa. Aineisto käsittää 100 
haastattelua, jotka tehtiin 6.- 13.8.2019. Otantalähteenä käytettiin LeadCloud –
yhteystietopalvelua.

 Tutkimuksen eri vaiheiden suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta 
noudattaa SFS-ISO 20252:2013 laatustandardia.



Aineiston rakenne



Mielipiteet lähimetsien hoidosta 

asuinalueella yleensä ja vuosi sitten 

valmistuneista lähimetsien hoitotöistä



Arviot lähimetsien hoidosta asuinalueella yleensä ja 
vuosi sitten valmistuneista lähimetsien hoitotöistä

Lähes kaikki vastaajat 
(99%) pitävät lähimetsien 
hoitoa omalla 
asuinalueella tärkeänä.

Tyytyväisimpiä vastaajat 
olivat lähimetsien 
hoitotöiden turvallisuuteen 
ja häiriöttömyyteen.

Tyytymättömimpiä 
vastaajat olivat puolestaan 
mahdollisuuteen vaikuttaa 
hoitotöiden 

lopputulokseen.

*) Koska väittämä ”Asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin” on sävyltään negatiivinen, sen asteikko on käännetty keskiarvoa laskettaessa. Näin väittämän saama keskiarvo on vertailukelpoinen muiden väittämien kanssa.

*



Yleisarvosanat lähimetsien hoidolle



Yleisarvosanat lähimetsien hoidolle

Kaksi vastaajaa kolmesta 

(67%) arvioi lähimetsien 
hoitotyön lopputuloksen 
hyväksi tai erinomaiseksi.

Joka viides vastaaja (20%) 
koki lähimetsien hoitotyön 
yhteydessä saamansa 
palvelun hyväksi tai 
erinomaiseksi. Valtaosa 

vastaajista (67%) ei 
kuitenkaan osannut 
arvioida saamansa 
palvelun tasoa. 



Perustelut yleisarvosanalle hoitotöiden lopputuloksesta

Arvosana 5= erinomainen:
• Ilmavuutta ja valoisuutta tuli lisää.

• Jälkeenpäin silmälle aivan eri juttu, risukot on poissa ja näkyy jopa järvi. Tätä odotettiin. Nyt tosin kasvaa jo vaikka mitä maasta ylös. 

Alkaa näyttää epäsiistiltä.

• Järvi näkyy paremmin ja siistin näköistä. Viihtyisyys alueella lisääntyi kummasti.

• Kaadettiin ne puut, jotka haluttiin kaadettavaksi. Näköala järvelle aukeni.

• Kaikki tehtiin hyvin, siivoukset hoidettiin hyvin.

• Metsää oli aika harventaa ja nuorentaa. Järvinäköala tuli esille.

• Näkymä järvelle parani.

• Näkyvyys on paljon parempaa sekä autoillessa että kävellessä, mikä on hyvä.

• Näköala järvelle parani.

• Sopivasti harvennettu, valoisuus lisääntyi.

Arvosana 4= hyvä:
• Asiallista jälkeä.

• Ei ole mitään moitittavaa.

• Fiksusti hoidettu.

• Hakattiin kerralla tarpeeksi paljon.

• Hyvä, että harvennettiin isoja puita. Vesakon raivaus aiheutti sen, että haavan versoja on joka paikassa. Jos haavan kuorii ennen 

kaatamista se ei verso niin nopeasti.

• Hyvältä näyttää.

• Ihanaa kun näkyy vesi kevyenliikenteenväylällä liikkuessa. On valoisampaa, kun puistoista kaadetiin puita.

• Ihmiset ovat saaneet järvinäköalaa ja valoa pihalle. Toisaalta, kun kysyin asiasta, sanottiin, että vain toiselta puolelta oman tontin 

lähistöllä otetaan puita ja yhtäkkiä kaikki puut tontin rajasta oli kaadettu 20 m säteellä ja kaikki hakkuujäte jätettiin keräämättä. Jäljelle 

ei jätetty ainoatakaan puuta, vaikka aluksi ilmoitettiin toisin. Oma tontti jäi täysin suojatta.

• Jos tiedotusta olisi ollut enemmän, tilanteeseen olisi ehtinyt varautua ja suunnitella, mitä puita haluaa kaadettavaksi.

• Jälkihoitoa alueelle, aluskasvillisuus kasvanut jo 2 m puistossa missä katajat jääneet peittoon.

• Järvimaisema tuli näkyviin, valoisuus lisääntyi.

• Kaikki muu aivan loistavaa, rannan reunoille jätettiin "roippanoita" roikkumaan.

• Kaikki sujui jouhevasti.



Perustelut yleisarvosanalle hoitotöiden lopputuloksesta

Arvosana 4= hyvä (…jatkuu):
• Karsinta on hyvä, Risut on jätetty maahan. Viimeistely puuttuu. Sotkuisen näköinen.

• Loppusiivous jäi tekemättä. Kerättiin naapurin ja meidän väliselle pienelle metsäalueelle risuja ja soitettiin, että tulkaa hakemaan ne 

pois eikä niitäkään haettu.

• Lopputyötä olisi voinut tehdä paremmin, risut jäivät.

• Maisema on avara ja viihtyisä. Paikka paikoin kaatojätettä ei ole puhdistettu.

• Maisemat avautuivat järvelle. Alueelle jäi riittävästi metsää. Pääosin siisti lopputulos.

• Metsät olivat synkkiä ja pimeitä. Valoisuus lisääntyi, järvimaisema aukeni.

• Mukavaa väljennystä alueella.

• Nopealla silmäyksellä voi olla tyytyväinen.

• Näkymät avartuivat sopivasti ja jälkiraivaus oli ihan riittävä. Maisema parani.

• Näkymää tuli järvelle ja ihmiset liikkuvat nyt enemmän metsässä. Hakkuujätteet tosin olisi voinut siivota nopeammin.

• Näkyvyys järvelle parani.

• Pihat saavat enemmän valoa ja hoidettavat alueet selkiytyvät ja luonnonsuojelualueet säilyvät erilaisina. Metsiä pitää hoitaa, ei niitä 

pidä päästää ryteiköksi.

• Puuta otettiin juuri riittävästi sieltä, mistä pitikin. Maisemat paranivat huomattavasti.

• Rannasta olisi saanut kaataa enemmän puita

• Siinä tuli järvi hyvin näkyviin, muutenkin tuli mukavan näköistä.

• Siistin näköinen tulos. Loppusiivous tehty hyvin. Yli-ikäiset puut kaadettiin.

• Valoisuus lisääntyi.

• Viihtyisyys lisääntyi ja tuli auringonvaloa enemmän. Enemmänkin olisi voinut karsia isoja kuusia.

• Viihtyisyys parani, alueen virkistyskäyttömahdollisuus parani.

• Viihtyisä alue

• Viihtyisä alue, kun ryteiköt raivattiin



Perustelut yleisarvosanalle hoitotöiden lopputuloksesta

Arvosana 3= tyydyttävä:
• Aika paljon ne hakkasivat tuosta ja tulivat ehkä vähän liian lähelle tonttia.

• Ei näytä hyvältä

• Joitakin hoidon jälkeen kaatui puita tuulen takia eikä niitä käyty korjaamassa pois moneen kuukauteen.

• Jäi siivomatta risuja ja roskia.

• Kaadetiin kovalla kädellä metsää

• Karsintatoimenpiteet olivat paikoitellen liian rajuja.

• Loppusiivous metsässä jäi huonolle

• Lähimetsät kaadetiin kaikki.

• Metsiä pitää hoitaa, mutta aika rajut hakkuut oli kertaheitolla.

• Metsätyöt tehtiin liian ronskilla kädellä. Linnusto kärsi.

• Metsäkoneen kuljettaja poisti enemmän puita kuin piti. Jouduttiin istuttamaan uusia taimia.  Myös lehtipuita suosittava.

• Näkyvyys järvelle parani. Lähipuistosta kaadettiin kaikki haavat, jotka nyt versovat, koko alue on puskittunut. Alueelle jätettiin paljon 

oksia ja risuja.

• Otettiin liiankin paljon puita.

• Paikassa missä asutaan, kaadettiin puita enemmän kuin luultiin.

• Pohjan siisteys jäi huonoksi metsätöiden jälkeen. Se tietenkin korjaantui sillä, kun aluskasvillisuus kasvoi, mutta metsätöiden jälkeen ei ollut 

siistiä.

• Risuja ja rankoja jätettiin maastoon. Metsäpalon vaara lisääntyy.

• Siellä hakattiin aika metsää rankasti joistakin kohdista, tuli aukkoja ja siellä ei viime kesänä kasvanut yhtään mitään. Se oli ihan karmean 

näköinen. Oman tontin lähistöltä kaadettiin haapoja ja nyt alue on täynnä vesakkoa ja puskittunut nyt pahemmin kuin ennen 

hoitotöitä.  Joissakin kohti on onnistuttu paremmin, varsinkin jos on hakattu säästeliäämmin siellä täällä. Järvimaisema avautuu nyt 

paremmin.

• Siellä jätettiin monta aluetta, varsinkin kuntopolun lähellä, rankaksi ryteiköksi. Tätä olisi voinut ihan selkeästi parantaa niin, että puita olisi 

saanut ottaa laajemmalta alueelta.

• Takapihalta kaadettiin kaikki puut. Jälkihoito oli puutteellinen, risut kasattiin osittain, suuri osa isoista oksista jäi maahan.  Kaupunki ei 

hoitanut risuja ja roskia.

• Tuuheampi metsä oli hauskempi. Nyt varsinkin havupuita lähti aivan liikaa. Olisi voinut jättää puukantaa monipuolisemmaksi myös siksi, 

että nyt lehtipuut kasvavat pusikkoa alueelle.

• Tässä jossakin, ja oikeastaan koko alueellakin, meni liiankin harvaksi.



Perustelut yleisarvosanalle hoitotöiden lopputuloksesta

Arvosana 2= välttävä:
• Alue jäi epäsiistiksi. Karsittiin liikaakin puita. Suojapuiden puuttuessa puita on kaatunut tuulessa.

• Huono jälkihoito, rumat raaskiot. Ranta-alueella onnistunut hyvin. Mielipidettä kysyttiin, mutta sitä ei otettu huomioon.

• Jälkiä ei siivottu.

• Metsäkoneen jälki on ruma. Karsittiin liian rankalla kädellä.

• Puukasa oli pitkään tien vieressä.

• Risut jätettiin maahan, osa rungoista jätettiin kasoihin tien varteen.

• Risuja ei ole kerätty vieläkään pois. Risukasa on paikoillaan.

• Tehtiin liian rankalla kädellä. Hakkuujätteitä ei ole kerätty pois.

• Vesaikko on ruvennut kasvamaan ja kohta alue on tämän takia entistä pahempi. Muuten homma meni hyvin. Risuja kylläkin jäi paljon

alueelle metsätöiden jälkeen.

Arvosana 1= huono:
• Hakattiin liikaa ja paljaaksi, viihtyvyys meni.



Perustelut yleisarvosanalle saadusta palvelusta lähimetsien 
hoitotöiden yhteydessä

Arvosana 5= erinomainen:
• Asukkaiden toiveet otettiin huomioon.

• Kaikki toimi hyvin.

• Konekuskille, joka teki töitä, voi kyllä antaa 5. Hän sentään keskusteli asukkaiden kanssa ja toimikin sen mukaan.

• Mukavia ihmisiä, palvelu toimi hyvin.

Arvosana 4= hyvä:
• Asukkaiden mielipide otettiin huomioon. Yhteistyö toimi.

• Kaadettiin ne puut mitkä sovittiin.

• Kuskit toimivat hyvin.

• Kysyttäessä kertoivat ihan hyvin aikatauluista.

• Puita sai merkata ja ne kaadettiin myös. Näyttihän maisema aluksi aika hurjalta jälkeenpäin, mutta nyt siihen on jo tottunut.

• Toivomuksen mukaiset puut kaadettiin.

• Työntekijät tervehtivät.

• Urakoitsija, joka hoiti hakkuutyön, kaatoi enemmän kuusia ja leppiä, että mänty pääsee kasvamaan.

Arvosana 3= tyydyttävä:
• Jälki ei ole täysin priimaa.

• Kaupunki ei hoitanut loppusiivouksia, asukkaat joutuivat omin voimin ja omalla kustannuksellaan hoitamaan asian.

• Loppusiivousta ei tehty kunnolla.

• Merkitsin tietenkin talon takana niitä puita, joita halusin kaadettavaksi.

• Virheellinen tieto huonontaa arvosanaa. Kun kysyin, miten paljon puita kaadetaan, sain ihan virheellistä tietoa.



Perustelut yleisarvosanalle saadusta palvelusta lähimetsien 
hoitotöiden yhteydessä

Arvosana 2= välttävä:
• Asukkaiden mielipide luvattiin ottaa huomioon, metsäkoneen kuljettaja ei kuitenkaan ottanut huomioon tätä.

• Mitään tietoa ei ollut.

• Tiedotus tuli lähinnä naapureiden kautta eikä kaupungilta.

• Tietoa ei tullut tarpeeksi.

• Vaikka mielipidettä hoitotöistä kysyttiin sitä ei otettu huomioon.

Arvosana 1= huono:
• Ei oikein minkäännäköistä informaatiota ollut.

• Ei ollut mitään mahdollisuutta vaikuttaa.



Terveiset ja kommentit



Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle

• Asukkaita kuunneltava. Kannattaisiko kokeilla haavan kuorimista ennen kaatoa, etteivät verso niin nopeasti.

• Ehkä vähän tiuhemmin saisi käydä.

• Ennakkotietoa enemmän.

• Etukäteisinfo oli hyvä. Toteuttamistapa oli turhan karu. Puistoalueeksi merkattu alue jäi todella rujon näköiseksi.

• Hakkuujätteet siivottava pois.

• Hoitohakkuissa ei saa ahnehtia liikaa isoja vanhoja puita.

• Hoitotoimenpiteitä pitäisi tehdä useammin.

• Hyvä että hoidetaan mutta ei niin rajusti.

• Hyvä, että aluetta hoidetaan.

• Hyvää kiitosta!

• Hyvää työtä (2 mainintaa)

• Ihan hyvä oli, että täällä raivattiin.

• Jatkohoitoa ajatellen aluskasvillisuuden raivausta säännöllisesti.

• Jatkossakin asutuksen lähimetsiä pitää hoitaa.

• Jatkotoimenpiteitä voisi tehdä mielellään itse, mutta on vaikea tietää, mitä saa tehdä ja mitä ei. Olisi hyvä tietää myös, keneen ottaa 

yhteyttä tällaisen asian puitteissa.

• Jälkeenpäin on kaatunut puita. Käydäänkö niitä katselemassa vai jäävätkö ne sinne luontoon?

• Jälkihoito olisi erittäin tärkeää. Vesakko on nyt jo ongelma. Oman tontin takana oli erittäin tiheä kuusikko ja pyydettiin monta vuotta 

lupaa harventaa sitä oman puutarhan takia. Nyt asia on hoidettu kaupungin taholta ja hyödyt näkyvät jo nyt sekä puutarhassa että

myös ruohossa. Tämä on hyvä asia.

• Jälkihoitoa alueelle, aluskasvillisuus kasvanut 2 m, katajat jääneet peittoon. Kaadettua puuta, mitä asukkaat saisi ottaa käyttönsä ja 

pitäisi selkeyttää mitä puita saa ottaa.

• Jälkitöitä saisi tehdä, siellä on kuivuneita ja kaatuneita puita vielä.

• Kaavoitetaan liian tiukkaan, viheralueet olisi myös mukavia asutuksen keskellä.

• Kaikkia risuja ei kerätty.

• Karsintaa pitäisi tehdä kevyemmin.

• Kiitokset hyvästä työstä. Lähimetsiä pitäisi hoitaa useammin.

• Kiitos hyvin hoidetusta työstä.

• Kiitos hyvästä työstä (3 mainintaa)

• Kiitos hyvästä työstä. Valoisuus lisääntyi.



Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle

• Kun metsänhoitotyöstä on kulunut jonkun aikaa, vesakko rupeaa kasvamaan eli myös sen hoito. Jälkihoito.

• Kuulemistilaisuudet ja asukkaiden osallistuminen otettava huomioon mahdollisemman hyvin.

• Lehtipuitakin pitäisi säilyttää. Vuoropuhelua ennen toimenpiteitä.

• Lisää harvennusta, isoja kuusia pois.

• Lähimetsien hoito suurella metsäkoneella on huono juttu. Tehtävä kevyemmällä kädellä.

• Lähimetsien säännöllinen hoitaminen on tärkeää.

• Lähimetsiä saisi harventaa useamminkin.

• Lähimetsiä tulisi hoitaa säännöllisesti muutaman vuoden välein.

• Lähimetsiä voisi hoitaa ja harventaa useamminkin.

• Lähinnä sitä aina toivoisi, että jostakin kohtaa kaadettaisiin vaikka joku yksi tai kaksi puuta, mutta nämä nyt ovat omia mielipiteitä. 

Tietenkin metsätyöt pitää tehdä ja se on sinällään ihan positiivinen asia.

• Mitä jälkisiivous oikein on? Ja mitä saa tehdä itse, saako hakkuujätettä esim. polttaa itse vai onko ne jätetty maatuvaksi alueelle? Ja 

mitä voi tehdä itse nyt, kun kaatamisen jälkeen alueelle kasvaa järkyttävä lepikko? Tähän tarvittaisiin jälkitöitä.

• Mitään palavereita, joihin olisi voinut osallistua, ei ainakaan omiin korviin kantautunut.

• Mukavat luontopolut

• Osa risukasoista jäi keräämättä pois.

• Pidettäisiin nyt vesakot matalina.

• Pienetkin hakkuujätteet pitäisi poistaa paremmin ettei pusikoidu.

• Pitäkää metsistä huolta, etteivät pääse kasvamaan umpeen.

• Pitäkää metsät hyvässä kunnossa

• Pusikot kasvaa nopeasti, ne pitää karsia viimeistään 5 vuoden päästä.

• Ranta-alueesta tuli todella hieno, näkymät järvelle.

• Ristikiven uimarannasta voisi ottaa vielä enemmän puita.

• Ristikiven ulkoilualue on erittäin hyvä ja sitä ei missään tapauksessa saa pistää nurin ja toivottavasti alueelle ei myöskään rakenneta 

kovin paljon lisää.

• Risuja jäi paljon maahan.

• Risukasat pitäisi siivota pois. Hoidettava useammin, ettei pusikoidu.

• Risukasoja on vieläkin jäljellä metsätöiden jäljiltä.

• Risukot siivottava paremmin. Maassa olevat kuivat risut lisäävät metsäpalon vaaraa.

• Roskat kerättävä pois.



Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle

• Sippulanniemi on arvokas alue, koska täällä on luontoa näin lähellä kaupunkia. Aluetta ei pitäisi muuttaa, vaikka tiedetään, että 

tilanpuute on aina suuri. Silti myös kaupungin lähellä pitää olla luontoa.

• Suuret kiitokset hyvästä lopputyöstä.

• Suuret tukkikasat tien lähellä ovat vaarallisia, vierimisvaara.

• Säilyttäkää isot vanhat puut Sippulaniemessä.

• Tarkastamassa tonttien rajoja, vesakko on ja kasvanut uudelleen.

• Tehkää useammin sama juttu. Nykyisellään metsiä hoidetaan turhan harvoin.

• Tiedottaminen oli huonoa.

• Tiedottaminen oli hyvä.

• Tiedottaminen voisi olla parempaa, en tiennyt metsätöistä etukäteen mitään eikä ollut tietoa myöskään vaikuttamismahdollisuudesta. 

Metsä on itselle tosi tärkeä ja olisi mukava olla mukana. Enemmän tiedotusta ja viestintää, että nämä on yhteisiä asioita. Luontoa 

suojelevia ratkaisuja pitäisi tehdä ja säilyvyyttä pitäisi ajatella pitkäjänteisesti.

• Tiedottamista parannettava. Yhteiset keskustelutilaisuudet olisivat tarpeen.

• Tiedottamista voisi parantaa huomattavasti. Jos jossakin oli esim. keskusteluilta, siitä ei ollut minulla mitään tietoa.

• Tiedotusta parantaa.

• Toisivat koneen uudelleen ja ottaisivat vähän reilummin joitakin rämeikköjä. Kaunista on tehty, mutta Sippulantien varteenkin on jätetty 

tosi tiheitä kuusikoita.

• Tällä hetkellä järvimaisema on ihan upea, mutta vähän mietityttää koko ajan nouseva vesakko. Onko siihen suunniteltu jotakin? Vähän 

useammin voisi tehdä näitä töitä.

• Tällä tavalla voi jatkaa metsänhoitoa, maisemallista, ei tehometsänhoitoa.

• Viihtyisä metsä, mutta risuja ja roskia jäi poluille liikaa.

• Yleinen tiedottaminen ei saavuta kaikkia. Tiedote jaettava jokaiseen osoitteeseen tulevista hoitotoimenpiteistä.

• Yleisötilaisuuksia, missä voisi kertoa toiveistaan ja missä suunnitelmista kerrottaisiin.

• Ylläpitohoitoa ja jälkihoitoa, ettei ranta ja ympäristö pusikoidu (vesakko raivataan).



Tutkimuksen liitteet

Taulukot Avoimet


