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1. Johdanto 
 
Syksyllä 2006 ja talvella 2006–2007 Kangasvuoren ja Huhtasuon kaupunginosissa tehtiin 
lähimetsien harvennushakkuita sekä alusmetsien raivausta. Tavoitteena oli poistaa vanhoja ja 
mahdollisesti vaaratilanteita tai muuta häiriötä asukkaille aiheuttavia puita sekä parantaa alueen 
metsien elinvoimaisuutta. 
 
Hakkuista tiedotettiin alueen asukkaille kirjeellä 24.8.2006 (Liite 1). Samalla heitä pyydettiin 
merkitsemään maastosta puita, jotka he toivoivat itse poistettaviksi. Asunto-osakeyhtiöissä 
merkitseminen oli isännöitsijän tai yhtiön hallituksen vastuulla. Tonttipuut eivät kuuluneet 
kaadettavien joukkoon, vaan niiden kaatoa toivoessaan asukas ohjattiin ottamaan yhteyttä 
rakennusvalvontaan kaatoluvan saadakseen sekä tilaamaan itse kaadon yksityiseltä yrittäjältä. 
Kesällä 2007 lähimetsien hoitotyöt saatettiin loppusuoralle. Asukkaiden mielipiteitä työn eri 
vaiheista sekä lopputuloksesta kartoitettiin heinä-elokuun vaihteessa kirjallisella palautekyselyllä 
(Liite 2). Kyselyitä jaettiin alueelle keskitetysti 1000 kpl. Kyselyt jaettiin talouksiin 26.7 -
27.7.2007. Palautuksen takarajana oli 7.8.2007. Kyselyitä palautettiin määräaikaan mennessä 282 
kpl. Määräajan jälkeen vastauksia saapui vielä 38 kappaletta. Nämä otettiin mukaan tarkasteluun. 
Yhteensä vastauksia siis tuli 320 kappaletta vastausprosentin ollessa 32.
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2. Huhtasuon ja Kangasvuoren mielipidekysely 

2.1 Kyselyn tavoitteet 
 
Kyselyn tarkoituksena oli kartoittaa asukkaiden mielipiteitä alueella suoritetuista lähimetsien 
hoitotöistä sekä niiden lopputuloksesta. Tulosten avulla on tarkoitus kehittää metsätoimiston 
toimintaa jatkossa sekä myös selvittää, millaisia arvolatauksia tai mielikuvia ihmiset liittävän 
mielessään lähimetsien hoitoon. 
 

 
 
KUVA 1 Kartta hoitotöiden alueesta 
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2.2 Tutkimusmenetelmät 
 
Selvitystyön pohjana käytettiin asukkaiden koteihin jaettua palautekyselyä. Tällöin kyseessä on 
vapaaehtoisten näyte, ei otos. Heikon palautusprosentin kanssa tämä voi aiheuttaa riskin tulosten 
vääristymisestä, jolloin näytettä ei voida yleistää koskemaan perusjoukkoa. Koska palautusprosentti 
tässä kyselyssä oli 32 %, saatujen tulosten voidaan katsoa edustavan Kangasvuoren ja Huhtasuon 
alueen asukkaita melko hyvin. 
Tutkimuksen pohjana käytettiin kyselylomaketta (Liite 2), joka laadittiin käyttäen väljästi 
metsätoimiston aiempien suoritettujen mielipidetutkimusten lomaketta pohjana. Lomakkeeseen 
kerättiin kysymykset niistä aihepiireistä, joita tällä nimenomaisella kyselyllä haluttiin selvittää. 
Lomake koostui kahdesta osasta: Ensimmäisessä kartoitettiin vastaajan sukupuoli, ikä, 
asumismuoto sekä asumisaika alueella. Toisessa kysyttiin vastaajan mielipidettä hoitotöiden 
tärkeydestä, nyt suoritettujen hoitotöiden onnistumisesta sekä tiedotuksesta ja varotoimenpiteistä 
hakkuisiin liittyen.  
Lomakkeen ensimmäisen osan kysymyksiin vastattiin rastimalla haluttu ruutu. Toisessa osassa 
kysymykset oli esitetty väitteinä, ja vastaajan tuli rengastaa asteikolla 1-5 se arvo, joka oli lähinnä 
hänen omaa mielipidettään. 1 tarkoitti vastaajan olevan täysin eri mieltä, 2 osittain eri mieltä, 3 ei 
eri eikä samaa mieltä, 4 osittain samaa mieltä ja 5 täysin samaa mieltä. Lomakkeessa oli kaikkiaan 
13 kysymystä, joista 4 koski vastaajan taustatietoja ja 9 alueella tehtyjä hoitotöitä. Lisäksi 
lomakkeen lopussa oli mahdollisuus kommentoida vapaasti suoritettuja hoitotöitä. 
 

 
 
KUVA 2 Harvennettua metsää Seppäläntien ja Rasikadun välissä 
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3. Mielipidekyselyn tulokset 

3.0 Vastaajien tiedot 
  
Kyselyn ensimmäisessä osassa vastaajia pyydettiin ilmoittamaan sukupuolensa, ikänsä, 
asumismuotonsa sekä asumisaikansa kyseisellä alueella. 
 
Kuviossa 1 on esitetty vastaajien sukupuoli. Naisista kyselyyn vastasi 188 henkeä eli heidän 
osuutensa vastauksista oli 58,8 %. Miehistä kyselyyn otti osaa 124 henkeä ja heidän osuutensa oli 
38,8 %. 
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KUVIO 1 Vastaajien sukupuoli (n=320) 
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Kuviossa 2 on esitetty vastaajien ikäjakauma. Vastaajien ikä painottui yli 33 vuotiaisiin. 
Vahvimmin edustettuna oli ryhmistä 50–60-vuotiaat, joiden ryhmä kattoi 44 % kyselyyn 
vastanneista. Vähiten vastauksia saatiin alle 18-vuotiailta. Heistä vain yksi vastasi kyselyyn. 
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KUVIO 2 Vastaajien ikä (n=320) 
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Kuviossa 3 on esitetty vastaajien jakautuminen asumismuodon perusteella ryhmiin. Vastaajista 
valtaosa, 71,6 %, asui kerrostalossa. Omakotitalossa asuvien vastaajien osuus oli 18,8%. Vähiten 
vastaajien joukossa oli rivitalossa asuvia. Heidän osuutensa kaikista vastaajista oli 8,1 %. 
 

19 %

8 %

70 %

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

omakotitalo rivitalo kerrostalo

Asumismuoto

O
su

us

 
 

KUVIO 3 Vastaajien asumismuoto (n=320) 
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Kuviossa 4 on esitetty vastaajien jakautuminen ryhmiin asumisajan perusteella. Miltei 40 % 
asukaista oli asunut alueella kymmenen vuotta tai lyhyemmän ajan. Vähiten oli alueella yli 40 
vuotta asuneita. Heidän osuutensa vastaajista oli 1 %. 
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KUVIO 4 Vastaajien asumisaika alueella (n=320) 
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3.1 Lähimetsien hoidon tärkeys 
  
91,9 % kyselyyn vastanneista oli täysin tai osittain samaa mieltä lähimetsien hoidon tärkeydestä. 
Vain 3 % vastaajista piti hoitotöiden merkitystä pienenä tai olemattomana. Tilastollisesti 
merkittävää eroa eri vastaajaryhmien perusteella ei löytynyt. Vastausten keskiarvo oli 4,72. Suurin 
osa vastanneista piti siis lähimetsien hoitoa tärkeänä. 
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KUVIO 5 Lähimetsien hoidon tärkeys (n=320) 
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3.2 Hoitotöiden riittävän väli 
 
38,7 % vastaajista oli osittain tai täysin sitä mieltä, että hoitotöitä tehtiin riittävän usein. 26,6 % 
vastaajista oli osittain tai täysin eri mieltä väitteen kanssa kokien, että hoitoväli oli liian pitkä. 30,9 
% vastaajista sijoitti vastauksensa neutraalisti asteikon puoliväliin. Osa vastaajista myös ilmaisi 
erikseen kommenteissaan, ettei heillä ollut mielestään riittävää tietotasoa metsänhoidollisista 
seikoista, jotta he voisivat määrittää, mikä on riittävä aika. Vastausten keskiarvo on 3,17. 
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KUVIO 6 Lähimetsien hoidon riittävä määrä (n=320)  
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Eri vastaajaryhmien sisältä löytyi tilastollisesti merkitsevää eroa eri asumismuotojen välillä. Rivi- 
tai kerrostalossa asuvat vastaajat antoivat korkeamman arvosanan kuin omakotitalossa asuvat. 
Rivitalossa asuvien vastaajien arvosanan keskiarvo oli 3,5, kerrostalossa asuvien 3,24 ja 
omakotitalossa asuvien 2,8. Omakotitalossa asuvat olivat siis keskimäärin muita vastaajia 
tyytyväisempiä nykyiseen hoitotöiden suorittamisväliin.  
Tuloksessa on kuitenkin otettava huomioon se, että kyselyyn vastanneista suurin osa on 
kerrostalossa asuvia. Täten tuloksen yleistämisessä on käytettävä harkintaa. 
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KUVIO 7 Vastausten jakautuminen asumismuodon perusteella (n=320)
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3.3 Lähimetsien viihtyisyys 
 
Kuviosta 8 käy ilmi, että 79,4 % vastaajista koki lähimetsien viihtyisyyden nousseen hoitotöiden 
seurauksena. 10,3 % vastaajista ilmoitti hoitotöiden vaikuttaneen negatiivisesti lähimetsien 
viihtyisyyteen. Vastausten keskiarvo on 4,19 eli lähimetsien viihtyisyyden katsottiin keskimäärin 
parantuneen hoitotöiden seurauksena. 
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KUVIO 8 Lähimetsien viihtyisyys (n=320) 
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Vastaajaryhmien väliltä löytyi tilastollista merkittävyyttä niin asumismuodon kuin iänkin suhteen. 
Kuviossa 9 on käsitelty vastausten jakautumista asumismuodon perusteella. Omakotitalossa asuvien 
vastausten keskiarvo oli alempi kuin muiden kahden ryhmän. Tämä tarkoittaa sitä, että 
omakotiasujat olivat keskimääräistä tyytymättömämpiä hoitotöiden vaikutukseen lähimetsissä. 
Tuloksessa on kuitenkin otettava huomioon se, että kyselyyn vastanneista suurin osa on 
kerrostalossa asuvia. Täten tuloksen yleistämisessä on käytettävä harkintaa. 
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KUVIO 9 Vastausten jakautuminen asumismuodon perusteella (n=320) 
 



   

 15

Kuviosta 10 näkee, että alle 18-vuotiaiden ryhmä antaa poikkeuksellisen korkean tuloksen, mutta 
johtuen ryhmän todella pienestä koosta (1 henkilö), sitä ei huomioida tulosten tarkastelussa. 
Tilastollisesti merkitsevää eroa löytyy myös, kun kyseinen ryhmä jätetään pois alkuperäisestä 
analyysista.  
 
18–33-vuotiaiden ryhmän vastausten keskiarvo oli muita ryhmiä pienempi, 3,62. Tämä ryhmä 
näyttäisikin siis olevan muita ryhmiä tyytymättömämpi hoitotöiden vaikutuksiin. 34–49-vuotiaiden 
keskiarvo oli 4,13, 50-65-vuotiaiden 4,41 ja yli 65-vuotiaiden 4,09. 
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KUVIO 10 Vastausten jakautuminen ikäryhmien mukaan (n=320)



   

 16

3.4 Tiedotus 
 
Vastaajista 51,3 % ilmoitti olevansa osittain tai täysin samaa mieltä siitä, että he olivat saaneet 
riittävästi tietoa asuinalueelleen tulevista hoitotöistä. 17,5 % vastaajista ilmoitti neutraalin kantansa. 
28,8 % koki, etteivät he olleet saaneet riittävästi tietoja hoitotöistä. Muutamat vastaajat myös 
kirjoittivat toivovansa jatkossa enemmän tietoa sekä toisaalta myös keskustelua. Tuloksista käy 
ilmi, että tiedottamista voitaisiin tehostaa yhä. Vastausten keskiarvo on 3,39. Eri vastaajaryhmien 
väliltä ei löytynyt tilastollisesti merkitsevää eroa. 
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KUVIO 11 Riittävä tiedotus (n=320)
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3.5 Asukkaiden vaikutusmahdollisuudet 
 
Kuviosta 12 näkyy, että 44,8 % vastaajista piti vaikutusmahdollisuuksiaan pieninä tai 
olemattomina. 24,4 % asettui neutraalille kannalle. 29,1 % vastaajista koki 
vaikutusmahdollisuutensa hyviksi tai erinomaisiksi. Vastausten keskiarvo oli 2,73. Osa vastaajista 
myös kirjoitti, ettei heidän puunkaatotoiveitaan oltu kuunneltu riittävästi heidän tonttinsa 
läheisyydessä. Asukkailla oli mahdollisuus merkitä puita kaadettaviksi itse, mutta ratkaisun 
kaatamisesta tekivät metsätyöntekijät töiden edetessä. 
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KUVIO 12 Mahdollisuudet vaikuttaa hoitotöiden lopputulokseen (n=320) 
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Vastaajaryhmien väliltä löytyi tilastollista eroa asumismuodon suhteen. Kerrostalossa asuvien 
vastausten keskiarvo oli pienempi kuin kahdessa muussa ryhmässä, 2,42. Omakotitalossa asuvien 
vastausten keskiarvo oli 3,58 ja rivitalossa asuvien 3,62. Kerrostalossa asuvat siis kokivat 
keskimäärin muita ryhmiä useammin, ettei heillä ollut yhtä suuria vaikutusmahdollisuuksia 
asuntonsa lähellä. Tähän vaikuttanee se, että kerrostalossa puiden merkitsemisestä vastaa 
isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus.  
Tuloksessa on kuitenkin otettava huomioon se, että kyselyyn vastanneista suurin osa on 
kerrostalossa asuvia. Täten tuloksen yleistämisessä on käytettävä harkintaa. 
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KUVIO 13 Vastausten jakautuminen asumismuodon mukaan (n=320) 
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3.6 Hoitotöistä aiheutuneet häiriöt 
 
Vastaajista 81 % ilmoitti, ettei hoitotöistä aiheutunut häiriöitä joko paljoa tai lainkaan. 9 % ilmoitti 
kokeneensa jonkinlaisia häiriöitä. 9 % oli neutraalilla kannalla. Vastausten keskiarvo oli 4,34. 
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KUVIO 14 Hoitotöiden häiriöt (n=320) 
 



   

 20

Vastaajaryhmien väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevää eroa vastaajien iän perusteella. Alle 18-
vuotiaiden ryhmä jätettiin analyysin ulkopuolelle sen pienen koon takia (1 henkilö). 18–33-
vuotiaiden ryhmän keskiarvo oli muita ryhmiä pienempi, 3,92. 34–49-vuotiaiden ryhmän keskiarvo 
oli 4,23, 50–65-vuotiaiden 4,46 ja yli 65-vuotiaiden 4,47. Tämä tarkoittaa, että 18–33-vuotiaiden 
ryhmä koki kärsineensä muita ryhmiä vähemmän metsänhoitotöiden häiriöistä. 
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KUVIO 15 Vastausten jakautuminen vastaajien iän mukaan (n=320)
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3.7 Hoitotöistä aiheutuneet vaaratilanteet 
 
86,2 % vastaajista ilmoitti, etteivät he olleet kokeneet vaaratilanteita. Vastaajista 5 % oli kokenut 
jonkinlaisia vaaratilanteita. Neutraalin vaihtoehdon valitsi 7,5 % vastaajista. Vastausten keskiarvo 
oli 4,34. Tilastollisesti merkitsevää eroa ei vastaajaryhmien väliltä löytynyt. 
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KUVIO 16 Hoitotöiden vaaratilanteet (n=320) 
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3.8 Yleisarvosana palvelusta 
 
Yli puolet vastanneista oli kuitenkin tyytyväisiä tai hyvin tyytyväisiä saamaansa palveluun (55 % 
vastaajista). Vain 8,2 % vastanneista ilmoitti pitävänsä saamaansa palvelua huonona tai erittäin 
huonona. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 3,75.  
Vastauksissa ei havaittu eri vastaajaryhmien vastauksien välillä tilastollista merkitsevyyttä. 
Ilmeisesti kysymyksenasettelu tuotti monille vastaajista ongelmia, sillä monet olivat vastanneet 
tähän kohtaan numerolla 3. Useissa lomakkeissa oli myös käsin merkittynä kysymysmerkkejä 
tämän kysymyksen kohdalla. Muutamat olivat kirjoittaneet kommentteja –kohtaan, etteivät he olleet 
kokeneet saavansa palvelua hakkuiden aikana. Tämä selittänee osaltaan keskivälin arvosanojen 
suuren määrän. 
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KUVIO 17 Arvosana palvelusta (n=320)
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3.9 Yleisarvosana lopputuloksesta 
 
74,4 % vastaajista piti lähimetsien hoitotöiden lopputulosta hyvänä tai erinomaisena. Annettujen 
arvosanojen keskiarvo oli 4,02 eli hyvä. 
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KUVIO 18 Arvosana lopputuloksesta (n=320) 
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Vastaajaryhmien väliltä löytyi tilastollisesti merkitsevää eroa, kun tarkasteltiin asumismuotoa. 
Kerrostalossa asuvien vastausten keskiarvo oli muita ryhmiä korkeampi, 4,16. Omakotitalossa 
asuvien kohdalla arvo oli 3,64 ja rivitalossa asuvien 3,76. Kerrostalossa asuvat olivat keskimäärin 
tyytyväisempiä hoitotöiden lopputulokseen. 
Tuloksessa on kuitenkin otettava huomioon se, että kyselyyn vastanneista suurin osa on 
kerrostalossa asuvia. Täten tuloksen yleistämisessä on käytettävä harkintaa. 
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KUVIO 19 Vastausten jakautuminen asumismuodon mukaan
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3.10 Kommentit 
 
Lähimetsien hoitotyöt kiinnostivat ihmisiä päätellen koko kyselyn korkeasta vastausprosentista (33 
%, 332 vastausta), mutta myös kirjoitettujen kommenttien määrästä. Vastaajista puolet (52 % eli 
172 henkeä) kirjoitti vastauslomakkeeseensa palautetta lähimetsien hoitotöistä. Pääosin kommentit 
olivat sävyltään positiivisia tai sisälsivät sekä kehuja että moitteita. Epäasiallisia vastauksia tuli yksi 
kappale.  
 
Pääasiallisin valituksenaihe olivat jälkitöiden hidas eteneminen sekä moitteet niiden laadusta. Asiaa 
piti tärkeänä 32 vastaajista. Risukasoja pidettiin esteettisesti epämiellyttävinä ja maastossa olevien 
rankojen ilmoitettiin häiritsevän lenkkeilyä sekä eläinten ulkoiluttamista. 
”Metsänhoidolliset ”puujätöt” tulisi siivota asuintalojen takana ja kävelyalueilla siistimmiksi ja 
tarkemmin. On ruman näköistä, kun kodin takapihalla on isoja puu- ja oksajätteitä isoina osina ja 
kasoina, näkyy pihoille saakka. Jälkien korjaamiseen tarkkuutta. Kiitos” 
 
Moni kommentoineista mainitsi, että puustoa olisi saanut harventaa enemmän kuin mitä nyt tehtiin 
(30 vastaajaa). Useat näin ilmoittaneista myös ehdottivat suoraan paikkoja, jotka olisivat heidän 
mielestään tarvinneet voimakkaampaa harvennusta. 
”Vielä enemmän olisi saanut harventaa isoja puita. Kangaslammen ympäristöä saisi siivota 
useammin, ”maalaiskunnan puoli” syksyiltaisin hiukan pelottava paikka lenkkeillä varsinkin 
perheen naisväelle.” 
 
Muutama myös mainitsi luonnolle aiheutuneet haitat, kuten eläinten häiritsemisen, lajisuhteiden 
muuttumisen ja metsäkoneen jäljet (9 vastaajaa). Moni haitoista ilmoittaneista oli myös ottanut 
yhteyttä suoraan metsätoimistoon tai käynyt juttelemassa maastossa työskennelleiden 
työntekijöiden kanssa. 
”Lopputulos tyrmistyttää! Jäljet maastossa kammottavat! Koneet upposivat osittain 40-70 vm 
syvyyteen, mitään jäljistä ei siistitty. Luonto ei itse pysty näitä hautoja ja syvänteitä koskaan 
korjaamaan. Suurien työkoneiden jäljiltä metsät näyttävät maaston osalta lohduttomilta: 
rikkoutunut puunpirstaleelta, paikoiltaan kääntyneitä kiviä, murskaantuneita kantoja -> hirvittävää 
jälkeä!” 
 
40 vastaajaa ilmoitti turvallisuuden, valoisuuden ja viihtyisyyden lähimetsissä lisääntyneen. 
Hoidetun metsän katsottiin olevan esteettisesti miellyttävämpi ja helpompi kulkea kuin 
hoitamattoman. Moni ilmoitti valoisuuden pihallaan tai asunnossaan lisääntyneen huomattavasti.  
”Kiitos, kun hoiditte varikon alueella metsämme kauniiksi. Toi turvallisuutta ja valoisuutta 
kotiimme. Risukoiden ja pusikoiden raivaaminen on hyvä juttu!” 
 
Kaksi vastaajista oli kokenut jonkinlaisen vaaratilanteen hakkuiden yhteydessä. Muutama muu 
ilmoitti havaitsemistaan potentiaalisista vaarapaikoista ja -tilanteista. Häiriöitä hakkuiden aikana 
koki myös muutama vastaajista. Suurin osa valituksista koski iltaisin tapahtuvaa metsäkoneiden 
toimintaa. Tämän lisäksi vastaajat mm. kyselivät polttopuiden keräysmahdollisuudesta, pyysivät 
jatkossa enemmän tietoja hoitotöistä sekä tekivät ilmoituksia aiheista, jotka eivät kuulu 
metsätoimiston toiminnan piiriin. 
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4. Tulosten tarkastelua 
 
Lähimetsien hoitotyöt ovat asukkaita kiinnostava aihe, joka herättää myös paljon tunteita sekä 
ajatuksia. Tästä kertoo kyselyn hyvä vastausprosentti (32 %) sekä myös vastauksiin kirjoitettujen 
kommenttien määrä. 
 
Huhtasuon ja Kangasvuoren asukkaat pitävät lähimetsien hoitoa tärkeänä. Vain kolme prosenttia 
vastaajista koki hoitotöiden merkityksen pieneksi tai olemattomaksi. Asukkaiden mielipiteet 
sopivasta aikavälistä töiden suorittamiselle vaihtelivat. Omakotitaloasukkaat olivat tämän 
tutkimuksen mukaan muita tyytyväisempiä nykyiseen kiertoväliin. 
 
Vastaajista puolet koki saaneensa joko hyvin tai erinomaisesti tietoja asuinalueelleen tulevista 
hoitotöistä. Tiedotuksen tehokkuutta voitaisiinkin jatkossa lisätä. Kommenttien perusteella asukkaat 
toivoivat myös lisää avointa keskustelua. 
 
 

 
 

KUVA 3 Puita pinottuna Kangasvuorentien vieressä
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44,8 % vastaajista piti vaikutusmahdollisuuksiaan huonoina tai olemattomina. Tämän tutkimuksen 
perusteella näyttäisi, että kerrostalossa asuvat kokivat vaikutusmahdollisuutensa muita 
huonommiksi. Tähän vaikuttaa todennäköisesti se, että kaadettavien puiden valinnan tekee 
kerrostaloissa yleensä isännöitsijä tai taloyhtiön hallitus, ei yksittäinen asukas. 
 
Valtaosa vastaajista ilmoitti, ettei ollut kokenut vaaratilanteita tai häiriöitä hakkuista johtuen. Suurin 
osa häiriöistä oli koneiden metelistä johtuvaa ja erityisen häiritseväksi se koettiin iltaisin. Vähiten 
häiriöitä tämän tutkimuksen perusteella näyttäisivät kärsineen 18–33-vuotiaiden ryhmä. 
 
Lähimetsien viihtyisyyden koki parantuneen joko jonkin verran tai paljon lähes 80 % asukkaista. 
Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 4,19. Tämän tutkimuksen perusteella omakotitaloudet olivat 
tyytymättömämpiä hoitotöiden lopputulokseen kuin muut ryhmät. Myös ikäryhmistä löytyi eroa, 
sillä 18–33-vuotiaiden arvosanojen keskiarvo oli muita ikäryhmiä pienempi.  
 
Yli puolet vastaajista oli tyytyväisiä hoitotöiden yhteydessä saamaansa palveluun. Moni myös ei 
kokenut varsinaisesti saaneensa palvelua ja ilmoitti siksi vastauksessaan arvosanaksi neutraalin 
arvon 3. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 3,75. 
 
75,4 % vastaajista antoi yleisarvosanaksi hoitotöiden lopputulokselle joko hyvän tai erinomaisen. 
Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 4,02 eli hyvä. Valtaosa vastanneista siis piti hakkuita 
onnistuneena kokonaisuutena.
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Liitteet 
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          Liite 1/3 (Tiedote 24.8.60) 
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Liite 2/3 (Kyselylomake) 
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Liite 3/3 (Kommentit) 

 
Asukkaiden kommentteja 
 
1. Maisema parani huomattavasti, valoisuus ja siisteys kohenivat. Erittäin hyvää ja systemaattista 
työtä tehty. Ihmettelimme suorastaan sitä miten siistiä työn jälki ja loppusiivous olivat. 
 
2. Muuten hyvä, mutta olisi voinut vielä enemmän kaataa puita talomme (Kaakonsiipi 3 B) ja 
Kangaslammen välistä. 
 
3. Esim. meidän puiston vierestä kun puut kaadettiin, voisi kaupunki järjestää ”talkoot” jotta alue 
kertaalleen tulisi haravoitua risuista yms. 
 
4. Puita ei olisi tarvinnut kaataa niin paljoa ja varsinkin koivut olisi voinut jättää. 
Toivottavasti kaadetut puut menivät hyötykäyttöön eikä vain jonnekin makaamaan. Joka 
tapauksessa… Hyvää ja nättiä jälkeä teitte! 
 
5. Mielestäni takapihaltani olisi vielä voitu kaataa hiekkalaatikon vieressä oleva vanha koivu, 
luultavasti se on osaltaan laho. Sekä puustoa muutenkin olisi voitu vielä harventaa enempi jotta 
alempana oleva Kangaslampi olisi näkynyt ja tullut esille. 
 
6. Hyvin mene kuitekiin. 
 
7. Puiden poiskuljetus kesken. Oksat ja pienten puiden kerääminen jäänyt tekemättä.  
Lopputyön jälki ei laadukasta (maaston siisteys ei kelpaisi Saksassa). 
 
8. Kiitos projektistanne! Tosi tärkeä pitää huoli lähimetsästä. Ps. Ainoastaan ei kantsisi kaataa 
lehtikuusia, jotka on istutettu. 
 
9. Antakaa vanhojen metsien kasvaa (ei harvennuksia). Säilyttäkää puistoksi tarkoitetut metsiköt, ei 
mitään puun kaatolupia, ei edes harvennusta (lukuun ottamatta lahoja puita, jos on vaaraksi 
asutuksille). 
 
10. Linja-autopysäkkien kohdalla puusto/pensaikko haittaa näkyvyyttä useilla alueilla. Kenelle se 
ongelma kuulunee? 
Alueet siistiytyneet ja avartuneet harvennushakkuiden ansiosta. Kiitos! 
  
11. Jälkien korjaus oli nähtävästi metsätraktoriurakoitsija tekemässä ilman valvontaa, koska 
Marianpolun ympäristössä oli ja vieläkin yksinäisiä pöllin pätkiä ja rankoja. 
 
12. Talvella oli jätetty joitain tukkeja keskelle lasten pulkkamäkeä 
-> turvallisuuden vuoksi kannattaisi kaikki tukit kerätä kasaan varsinkin ennen kuin lumi peittää ne 
Joissain kohdin tuntui pienempien oksien keruu kestävän -> epäsiistin näköistä 
Muuten hyvää työtä 
 
13. Metsäkone ajoi edestakaisin lähteen yli, läpi kosteikon kaatamaan muutaman tukkipuun. 
Lähteeseen jäivät oksat, kuten koko hakkuualueelle runsaasti. huhtasuon kadun rinne on runkoja ja 
risuja rumana näkyvillä! Metsäkoneen jäljet pahan näköisiä kallioilla (jäkälä). 
Maisemointi tekemättä tähän päivään saakka.  



   

 34

 
14. Huhtasuonkatu 34 kaadettujen koivujen kantojen ns. jyrsintä helpottaisi uuden asfaltin tekoa 
autotallin edustalle. Saisi paremmin asfaltin alla olevat koivujen juuret irti pois. 
15. Voisi useammin tarkistaa puuston ja lähimetsien hoitotarpeet. 
 
16. Toteutus hyvä, vielä ehkä olisi kaivannut viimeistely siivousta puistometsiin. 
 
17. Kiitos, että olette siistineet tienpenkat 
 
18. Puiden kaatamisen jälkeen, risut ja roskat edelleen korjaamatta pois! 
 
19. Puita olisi pitänyt kaataa suunnitellusti ja harvennuksenomaisesti, eikä siten, että jostakin kohtaa 
kaadettiin kaikki puut ja viereinen alue jätettiin koskematta. 
Maisema olisi pitänyt huomioida ehdottomasti. 
Hyvään metsänhoitoon kuuluu risusavotta! 
 
20. Lopuksi olisi voitu siistiä paremmin, eli kaataa vioittuneet puut ja kerätä oksat tarkemmin pois. 
 
21. Näkyvyys parani luontoon ikkunoidenkin kautta. 
 
22. Olen asunut alueella vasta 1.3.07 alkaen, joten en ole saanut mitään tietoja alueella tapahtuvista 
hoitotöistä. Mutta lopputulos näyttää hyvältä! 
 
23. Kiitos! 
 
24. Harvennukset tulivat tarpeeseen. Myös Muurainkujan metsätontti päiväkodin vieressä olisi 
kaivannut siistimistä. 
 
25. Tiedän, että metsänhoitoon kuuluu jättää risut ym maahan, mutta kyllä aluetta voisi siistiä, 
koska kyse on kuitenkin ns. puistoalueesta/virkistysalueesta. Hoitokoneiden isot rumat jäljet, risut 
ja oksat poluilla eivät enää anna rentouttavaa mieltä metsään mennessä. Myös eläinten 
ulkoiluttaminen alueella on vaikeutunut. Olen erittäin pettynyt! 
 
26. Täällä Vadelmakujan kerrostaloalueella tuuli tuivertaa huomattavasti aikaisempaa enemmän. 
Tosin näkyvyys parani melkoisesti. Metsäväki oli kohteliasta ja ystävällistä, eikä halunnut häiritä 
ketään. Koneiden ääni häiritsi. Mielestäni ympäristömme luonnon eläimet kärsivät, enkä tarkoita 
varislintuja. Eläimet ovat olleet melko kesyjä ja ihmiseen luottavaisia. 
 
27. Hyvää kesää ”metsien miehille”! 
 
28. En ollut kuullut asiasta mitään. Olin positiivisesti yllättynyt. Nyt on mukava lenkkeillä ja 
ihastella metsiämme! Kiitos! 
 
29. Sattumalta saatiin vaikuttaa lähipiirimme Puolukkakujan ja Varikontien metsiin, kun pomot 
kiersi. Tuli siisti alue ja olimme mielissämme, kun kaikkia isoja mäntyjä ei kaadettu. Vaaratilanne 
kun tulimme kaupalta Puolukkakujalle, muuten kaikki hyvin, eikä tilanne kovin vaarallinen ollut. 
 
30. Hoitotyöt tulivat tarpeeseen ja paransivat asuinalueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta. 
Metsänhoitotyö on tärkeää näin kaupungissakin! 
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31. Siistiä lopputulosta! Kiitos! 
 
32. Kiitokset että hoidatte luontoa ja pelastatte aiheutumasta vaaratilanteita. Tarkoitan vanhojen 
puiden osalta. 
 
33. Kaakonpyrstön ja Vääräjärven väli pitäisi harventaa oikein reippaasti. ”Tässä harvennuksessa ei 
tehty mitään”. Hyvää jatkoa hyvälle asialle. 
PS. Voisi tehdä useamminkin? 
 
34. Olisin toivonut toimittavan ohjeen mukaan. Olisi otettu huomioon minun, eikä lähinaapurini 
toiveet minun tonttini kohdalla! (Vanhoina ihmisinä haluaisimme suojaa auringolta, eikä tuo 
voimalinjakaan viehätä!) 
 
35. Kiitos, kivempi liikkua! 
 
36. Tsemppiä lähimetsien hoitotöihin! 
 
37. Muutoksen huomaa, on paljon siistimpää. Kiitos! 
 
38. Kiitos. 
 
39. Isoja, terveitä puita kaadettiin liikaa. Alueet näyttävät raiskatuilta eikä hoidetuilta. 
Harvennushakkuu vain kohtuullisessa määrin olisi riittänyt sekä risukoiden poisto. 
 
40. Ainakin 10 v sitten pyysimme harventamaan kuusikkoa. Se oli silloin vielä nuorta. Nyt siitä tuli 
ikkunaamme näkyviin raiskatut kuuset, jotka ovat rutikuivan näköisiä. Olisiko nekin pitänyt kaataa 
pois. 
 
41. Risupinot voisi raivata jo pois. 
 
42. Mansikkasadon tontin olisi voinut raivata samalla myös. Se on liian tiheään kasvanut. 
 
43. Maisemat eli metsät siistiytyivät… Ei ole enää niin ”turasen” näköistä. 
 
44. Ok. 
 
45. Kiitos! 
 
46. Harvennushakkuut tehtiin tiheässä metsikössä metsätyökoneella, joka katkoi puiden juuri. 
Tämän seurauksena osa puista kaatui itsestään. Osan puista, jotka olivat kaatumassa omakotitalojen 
päälle, kaatoi palokunta. Vaaratilanteita aiheutui ihmisille, eläimille ja rakennuksille. Koneellista 
raivausta tehtiin jopa klo 22 jälkeen pimeässä pyhäpäivinä. Hakkuiden ja raivauksen jälkeen 
lähimetsä on ala-arvoisessa ja siivottomassa kunnossa. Tilanne ennen metsänhoitoa oli 
huomattavasti parempi. Lähimetsien viihtyisyys etenkin Aumakadun ja Huhtasuonkadun välisellä 
alueella laski huomattavasti. Olemme lopputuloksesta hyvin surullisia ja toivomme, että tilanteelle 
on vielä jotain tehtävissä. 
 
47. Metsä ei ole pelto, jota ”hoidetaan”. Metsä on monen eläimen koti, eikä kotirauhaa saa rikkoa! 
Kuka ihminen tykkää kotirauhan rikkomisesta? Pitää kunnioittaa eläimiä. Miten ennen kaadettiin 
metsästä puita hyötykäyttöön? Ei aukkohakkuuta! 
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48. Vielä enemmän olisi saanut harventaa isoja puita. Kangaslammen ympäristöä saisi siivota 
useammin, ”maalaiskunnan puoli” syksyiltaisin hiukan pelottava paikka lenkkeillä varsinkin 
perheen naisväelle. 
 
49. Kiitos metsätoimiston väelle! Nyt on tilaa ja ilmaa hengittää ja metsät ystävällisen oloisia ja 
valoisia –ei synkkiä ryteikköjä. Lisää tällaista toimintaa! Kiitos! 
 
50. Roskiksia ja koirien ulkoiluttamisohjeita polkujen varsille. 
Julmia uhkauksia roskien heittämisestä ja koirankakasta metsiin, poluille, rannoille. Täällä Sulun 
alueella koiranläjät on todellinen ongelma! 
 
51. Riittävän usein n. 2 vuoden välein lammen ympäristön vesonta! Kiitos! 
 
52. Raivuu ja hoito ovat oikein hyvä asia –enemmän vaan voisi olla. On tärkeää, etteivät lähiöt 
pusikoidu epämääräisiksi asuma-alueiksi. Myös tunnelien siisteyteen ja asutusten antaminen 
taloyhtiöille pihojen kunnostukseen olisi tarpeen. 
 
53. Huhtasuon ”pikkukentän” jälkeinen metsikkö jäi siivoamatta (oikea puoli ennen linjaa) 
urheilupuiston kupeessa. Esim. pihlaja puolivälistä poikki ja vasemmalta puolelta on metsässä 
terävä keihäs pystyssä metsäkoneen jäljiltä. Pyörätielle tuo metsikkö näkyy hyvin ja liikennettä on. 
 
54. Asukkaat, jotka asuvat I, II jopa II:ssa kerroksessa ovat erittäin ilahtuneita saadessaan nyt 
auringonvaloa asuntoihinsa. Myös yleisnäkymä parani huomattavasti harvennuksesta. 
 
55. Kiitos, teitte hyvää ja siistiä työtä. On paljon viihtyisämpää ja uskaltaa kulkea pimeälläkin kun 
ei ole puskia ja ryteikköjä. Näkee paremmin ja onko mitään pelättävää. Tehkää jatkossakin 
säännöllisesti puhdistusta ja avaruutta asuinalueille. Asun Kangaslammella. 
 
56. Puita kaadettiin liian paljon kerralla. Kaadettujen ja jätettyjen puiden valinta käsittämätöntä.  
Mielipide koskee lähinnä Rasikadun alapuolista metsikköä. 
 
57. Jatkakaa vain samaan malliin. Hienoa työtä. 
 
58. Rumat risu- ja tukkikasat on vielä jäljellä. Olen asunut Rasikadulla yli 30 vuotta. Tämä oli 
ensimmäinen kerta kun ympäristöä hoidettiin. En tiedä mikä on riittävän usein metsänhoidossa. 
 
59. Pajukot nurin pururatojen varsilta -> itikat vähenee, näkymät varsinkin järvelle ja lammelle 
paranee. 
 
60. Olisiko ollut mahdollista keskustella enemmän ennen puiden merkitsemistä? Nyt sattui 
tilanteita, jolloin ennen puut (osa) toimivat näkymäesteinä, joten ainakin joitain hyväkuntoisia puita 
olisi voinut jättää ko. tarkoitukseen. Mahd. tulevaisuudessa enemmän suoraa kontaktia. 
 
61. ”Pusikoitunut” puisto (Sulun leikkipuisto) on nyt raivauksen jälkeen turvallisempi kulkea! 
Alueella liikkui keväällä joku hiippari ja kielsin lapsia kulkemasta puiston läpi. En itsekään 
iltamärässä uskaltanut siitä oikaista. Lisääkin voi harventaa (näköyhteys kevyenliikenteen väylälle 
olisi suotava). Kiitos! 
 
62. Terveet puut kaadettiin, lahot ja sairaat jätettiin ja oksattomat raakut jäi. 
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63. Enemmän olisi voinut vielä kaataa, ainakin tältä Kaakonsiiven puoleiselta rannalta. 
 
64. Hoitakaa metsät jälleen hyvin. Siitä on iloa meille kaikille. 
 
65. Kangaslammen ympäriltä olisi voinut vielä enemmänkin kaataa puita. 
 
66. Rannan puustoa ei ”perattu” ollenkaan –osa puista täysin lahoja, uivat vedessä ja kitukasvuisia. 
Liian vähän huonokuntoisia puita kaadettiin yleensäkin alueelta. Pieni osa merkityistä puista oli 
vain kaadettu. Ollaan asuttu 15 v. samassa talossa ja nyt vasta eka kerta, että vähän raivattiin. 
 
67. Työ on tehty erinomaisesti. Kiitos! 
 
68. Rasikadun silmin olisi voinut tuota ”ylämetsää” harventaa tosi paljon enempi sekä antaa 
Rasinpyörteen keskiympyrän pitkille luonnottomille puille kaupungin kehoitus, pitkät pois. 
 
69. Näkymä asunnostani on aivan erilainen, kun puita kaadettiin. Ennen pimeä asunto on nyt 
valoisa ja näkyy kävelytielle asti. Asumisviihtyvyys parani 100 %:sti. Suuret kiitokset 
harvennuksista. Ehdotin itsekin isännöitsijälle harvennusta viime syksynä. Terv. Vadelmakuja 1B:n 
kiitollinen asukas 
 
70. Lähimetsien hoito on tärkeää ja toivon, että niiden kunnosta pidetään huolta jatkossakin 
riittävän usein ettei pääse kasvamaan mitään ”ryteikköjä”. Kiitos kaikille hoitotöihin osallistuneille! 
 
71. Häiriö oli lähinnä lasten päiväunien häiriintyminen meluhaitan takia. Lähimetsien riittävään 
hoitoon en osaa ottaa kantaa, koska en tiedä metsän hoidosta juuri mitään. Metsänhoitajat eivät 
aiheuttaneet häiriötä, vaan hoitivat työnsä mielestäni moitteettomasti –asukkaita kunnioittaen. 
Kiitos. Lisäksi koen lähimetsän nyt pimeällä turvallisempana paikkana harvennuksen ansiosta 
(näkyvyys parempi). 
 
72. Kiitos siitä, että seutu näyttää siistiltä ja ilmavalta sekä näkyvyys parani. 
 
73. Hienoa työtä, hyvää loppukesää. 
 
74. Kunhan vaan täällä Vadelmakujan seudulla nämä puusto/”metsä” säilyy eikä niitä pistetä 
nippuun… Lisää huomattavasti viihtyisyyttä! 
 
75. Hieno homma! 
 
76. Hakkuujätteet on poistettava, jotta polkuja ja metsää voidaan käyttää virkistyskäyttöön. 
 
77. Loppusiivous: muovit, pahvit, ym. roskat pois. 
 
78. Teidenvarsien ja asutusten lähellä metsien siistiminen on tosi tarpeellista. Tiedotteesta vain sai 
sen käsityksen, että se ulottuu lähimetsiin ja se olisi ollut kauhistus. 
 
79. Saimme tiedon metsänhoitotöistä kun metsäkone alkoi puita kaatamaan ja menimme kysymään 
mitä tapahtuu. Pieni metsäläntti on töiden jäljiltä kuin ”raiskattu”: mustalla mudalla, sammalet ja 
aluskasvillisuus tuhottu, hirveät risukot poluillamme (ulkoilemme paljon koirien kanssa) joista itse 
raivasimme. Törkeä jälki! Homma jäi kesken. Mistä palvelusta? Turvajärjestelyt oli hoidettu 
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kiitettävästi. 
 
80. Metsän harvennusta tulisi jatkaa Rasikadun itäpuolella. 
 
81. Varikon lämpökeskuksen takaa alkava metsä. Kenen metsää lieneekin, tuulen kaatamat on 
kerättävä pois (esim. vesisäiliön takana puolet metsästä on kaatunut). Hakkuujätteet olisi voinut 
kerätä pois, kuten nykyinen tapa on. Vähintään polkuverkoston raivaus olisi ollut kohtelias ele. 
 
82. Työ on tehty niin kuin pitääkin. Kiitos, kun olette jaksaneet kuulla kielteiset murinat. Metsiä 
pitää hoitaa ja välillä harventaa, se kuuluu asiaan. Ei kaikki metsät ole ikimetsiä. 
 
83. Metsässä kulkeminen vaikeutuu hakkuutähteiden takia. Paikoitellen työ jäänyt kesken. Jäljet 
siivottava. Liikaa hakattu. Turvamiesten toiminta tien yli kaadossa. Turvamies ei pysäyttänyt 
autoani ja olin ajaa tien yli olevaan vaijeriin. Kun pysähdyin vaijerin eteen, kaatui puu ja osui 
autooni. Ei onneksi vaurioita! Turvamies oli keskittynyt joko johonkin muuhun tai seuraamaan 
muusta suunnasta tulevaa liikennettä. Tielle oli mahdollisuus tulla kolmesta suunnasta. 
Luonnontilassa oleva metsä oli mukavampi. Nyt ei oikein tee enää mieli mennä kulkemaan. 
 
84. Harvennuksia voisi tehdä useammin. 
 
85. Kiitos metsän harvennuksesta. Nyt saamme nauttia auringonpaisteesta takapihalla ja pensaatkin 
nauttivat ja kasvavat paremmin. Lyhentäkää harvennusvälejä (-aikaa), jotta saamme asustaa 
valoisassa pihassa myös jatkossakin. 
 
86. Siivous sopivin välein. Hyvää kesää. 
 
87. Lähimetsät saivat palvelua enkä minä! Olisi voinut katsoa lisää puita, mitkä pitää kaataa esim 
kunnon perusteella. Ja roskat sekä puut nopeammassa tahdissa pois. Vienkö mökilleni yhä edelleen 
Kaakkolammen rannassa makaavat koivut. Siinä yksi esimerkki! 
 
88. Lupa täytyy pyytää jos omasta pihasta kaataa puita. Olisiko tämän voinut hoitaa samalla kertaa? 
Olisi ollut vain muutamasta puusta kysymys. Pelkkä kaataminen, sotkut ym. olisimme hoitaneet 
itse. 
 
89. Asunnosta tuli paljon meluisampi kun liikenteen äänet kuuluu nyt paljon kovemmin. 
 
90. Tosi hienoa, että ammattitaitoiset metsurit suorittivat työn. Sitä oli mukava seurata! 
 
91. Koivuja kaadettiin liian paljon. Olisi saanut jäädä enemmän. 
 
92. Toivon, ettei puita kaadettaisi liikaa kerralla. Voisiko koivuja säästää, ettei vanha yleisilme 
muuttuisi? Kuuluukohan pusikoiden kaato esim. tienristeyksistä, jotka haittaavat näkyvyyttä 
liikenteelle, puisto-osastolle? Yksi esim. on ”Vuoristosairaalasta” tullessa kevyen liikenteen 
väylälle oikealla puolella ennen suojatietä. Myös puiden kaadosta pitäisi päättää useampi kuin kuin 
yksi henkilö taloyhtiössä. 
 
93. Läheiset metsäpolut tulivat vaikeakulkuisiksi latvusten ja risujen takia. Olisi ollut asiallista 
raivata polut kulkukuntoon. Olisin halunnut tietoa siitä, saako hakkuutähteitä kerätä polttopuiksi. 
Syvemmältä metsästä ei kerätty pienpuita ja latvuksia, kuten asumusten läheltä ja tienvarsilta. 
Asukkaat näyttävät kuitenkin olleen omatoimisia ja ovat keränneet puuta hyötykäyttöön, kuten 
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itsekin olen tehnyt. 
 
94. Järjestelmällisyyttä lisää, ei pomppimista paikasta toiseen vaan kerralla kuntoon. Joihinkin 
paikkoihin jäi pusikoita ja huonokuntoisia puita. 
 
95. Erinomaista metsä- ja puistoalueiden hoitoa. Jatkakaa samaan malliin, lisää viihtyisyyttä. 
 
96. Hoitotyö tehty hyvin! Liikenteen melu häiritsee, kun metsä on hakattu liian aukeaksi. 
 
97. Kiitos vain hyvin hoidetusta työstä. 
 
98. Kiitos vaan! 
 
99. Erittäin hyvä asia kun metsiä hoidetaan. Pusikoiden raivausta toivoisi tiheämmin. N. 10 v väli 
on liian pitkä aika. 
 
100. Kiitos. 
 
101. Toivottavasti lähimetsistä huolehditaan samaan malliin tulevaisuudessakin! 
 
102. Olen aivan hämmästynyt siitä, kuinka huomattavasti tehdyt metsätyöt paransivat alueen 
(Kangaslampi) ilmettä. Aiemmin, olen asunut alueella yli 20 vuotta, en muista vastaavanlaisia töitä 
tehdyn. Nyt työn kuluessa olen ollut yhteydessä metsätoimistoon ja kommentteihini on suhtauduttu 
ystävällisesti. Kysymykseni oli (ja on), että olisiko mahdollista vielä harventaa Taimistontien ja 
Kangaslammentien (esim. kohdalla Kangaslammentie 6-8) välistä männikköä. Myös tähän kohtaan 
saataisin näin ilmavuutta jopa Vadelmakujan ja Mansikkakujan tornitalojen näkökulmasta. 
Joihinkin ikkunoihin saattaisi tällöin vaikka näkyä pilkahdus lammesta! Konkreettisiin 
hoitotarpeisiin perustuvien töiden ohella tällaiset ”näkymäasiat” lisäisivät asumisviihtyvyyttä, 
vaikka ne eivät liene juuri metsätoimiston tekemisten perusteena olekaan. Vaikka osoitteeni nyt jo 
on toisaalla, niin monesta Vadelmakujalla asuessani toivonut hartaasti ”maiseman avaamista” 
lammen suuntaan. 
Kiitos tekemästänne työstä ympäristön hyväksi! 
 
103. Talomme ympäristö on kaavassa puisto. Oheiset valokuvat kertovat törkeistä aukkohakkuista. 
Tätä raiskiota on nyt katseltava lopun ikää. Pitikö kaikki isot puut poistaa? Eikö leimaajalla ole 
lainkaan aivoja? 
 
104. Saisi harventaa 5-7 vuoden välein. 
 
105. Kiva kun pusikot harventui, ympäristö siistimpi ja valoisampi. Halssila, Kangasvuoren 
lenkkipolku voisi tarvita vieläkin harvennusta, että siellä uskaltaisi naisihminen yksin liikkua. 
Karhut ym. vähän pelottaa… Ehkä luntakin sataisi sinne enemmän, näin olisi parempi latu talvella. 
Ilmoitustauluihin siellä on ilmestynyt jotain erikoisia merkkejä, jonkun ryhmän viestejä 
varmaankin. Muuten olen tyytyväinen ja ilahtunut lähiympäristön kunnossapidosta. Kiitos! 
 
106. Työ sujui hienosti –jälkisiivous erittäin nopeaa ja tehokasta! Omalta parvekkeelta katsottuna 
olisin toivonut hakattavan enemmän – ”merinäköala” Kangaslammelle pienenee vuosi vuodelta, 
puut ovat kasvaneet tosi isoiksi (Myös tuulisilla keleillä hirvittää, kun latva taipuu miltei 
parvekkeelle). 
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107. Hienoa työtä! Siisteyttä, avaruutta, valoisuutta tuli rutkasti lisää! 
 
108. Jatkakaa samaan malliin älkääkä välittäkö ihmisten antamasta mahdollisesta negatiivisesta 
palautteesta -> täytyyhän kaupunkimetsiäkin hoitaa. 
 
109. Alueet on hoidettava hyvin ympäristöineen. Tänä oli alku, mutta se ei riitä! 
 
110. On hienoa, että lähimetsiä hoidetaan ja siistitään, sitä tulisi tehdä vain paljon useammin… 
Myöskin puistoalueilla ja taloyhtiöiden pihamailla on puita/puustoa, jotka vaatisivat siistimistä, 
mutta kuuluvatko ne sitten puisto-osaston alaisuuteen? Se on hienoa, että hoidetut alueet on myös 
”siivottu”, ei pelkästään puustoa kaadettu. Se jos mikä näyttää kamalalta, että kaadetut rungot jäävät 
lojumaan pitkin metsikköä. 
 
111. Jälkisiivous huono, pitkiä kantoja ja risuja (pitkäselkäinen metsuri), muutoin yhteistyö 
metsurin kanssa kiitettävä. Puiden ostaminen oman tontin kohdalta onnistui hyvin. 
 
112. Paremmin tulisi korjata risukoita pois. Koneet ajoivat edestakaisin, joten uusi kasvusto 
tuhoutui niiltä osin. Näin ollen tulisi huolehtia tällaisille paikoille taimien istuttamista. 
 
113. Kiitokset metsien hoidosta! 
 
114. Taitaa edelleen hoidon jälkeisiä puunrunkoja olla Mansikkapuiston laitamilla! 
 
115. Asun tässä Mansikkakuja 5 ensimmäinen kerros. Ikkunasta katselen tuota lasten keinupaikkaa, 
sitä aluetta itsekin keinuttelen lapsenlapsiani. Totean moneen kertaan miten pimeää on, kun puut 
varjostaa siellä missä pitäisi auringon paistaa lapsille. Pojatkin toteaa, että kesä on muutenkin lyhyt. 
Eräs mummo valitteli samaa. Puita pois niin pääsee aurinko lapsille paistamaan. Kiitos teille 
metsurit, kaikista ei ole siihen työhön. Arvostan suuresti työtänne! 
 
116. Tarpeettoman aluskasvillisuuden poistaminen useammin. 
 
117. Metsän harvennus onnistui mielestäni hyvin. Harvennuksia pitäisi suorittaa useammin. 
 
118. Tuli viihtyisiä ja avaria lenkkimaastoja! Kiitos! 
 
119. Hyvää työtä! Kiinteistönhoidon kautta pyytämäämme tervaleppien kuntotarkastusta en tiedä 
ainakaan tehdyn Kaakonsiipi 2:n kohdalta. Tosin koko puuta en haluaisikaan kaadettavan, siinä 
olevan tikanpesän vuoksi. Oli mukava seurailla! 
 
120. Suunnittelu, tiedottaminen ja toteutus jälkihoitotöineen onnistuivat erinomaisesti. Parhaat 
kiitokset! 
 
121. Kiitos Varikon alueella tehdystä harvennustyöstä. Olen tyytyväinen, vaikka liikenteen meteli 
lisääntyi, mutta siihen olen jo tottunut. 
 
122. Kaakonpyrstö 6:n ja Vääräjärven välistä puustoa olisi pitänyt harventaa. 
 
123.Hyvin toimittu, kiitos. 
 
124. Kuljen työmatkat pyörällä ja ne paikat, joista ajelen, olivat tosi siististi puupinottu ja 
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muutenkin jälki erittäin siistiä. Työ eteni myös ripeästi. Ammattitaidolla tehty! 
 
125. Työt eivät edenneet systemaattisesti, vaan samastakin paikasta voitiin käydä kaatamassa 
useaan otteeseen. Harvennusjälki oli hyvin epätasaista. Jossakin on tehty lähes aukkoja ja joissakin 
pöheikköihin ei ole juurikaan koskettu. Luontoarvoja ei huomioitu läheskään riittävästi. 
Risut, kepit ja puupinot jätettiin makaamaan ympäriinsä. Edelleen niitä on pitkin asuinaluetta, 
miksi? Hakkuissa käytettiin liian raskasta kalustoa. 
 
126. Metsurin tyttärenä isän mukana itsekin pöllimetsässä olleena nautin siistitystä maisemasta, 
viimeksi eilen seisoessani bussipysäkillä. Kiitos! 
 
127. Työn suorittajat ammattimiehiä. Yhteydenpito asukkaisiin (meihin) kiitettävää. 
 
128. Kiitokset lahonneiden puiden poistosta Kangaslammen pyörätien vierestä –samalla katosivat 
ne ”elukkaparvet” pyörätieltä. Näitä harvennus- ja siistimistöitä toivoisin tehtävän jatkossakin! 
 
129. Hoito pitäisi saada toteutettavaksi 5 v:n välein -10 vuotta on liian pitkä väli näinkin rehevillä 
kasvualueella! 
 
130. Asukkaiden merkitsemiä puita olisi voinut kaataa enemmänkin. 
 
131. Kiitokset! Ympäristömme on siistiytynyt ja kauniimpi kuin aiemmin. Jatkakaa samaan malliin. 
 
132. Kaadettujen puiden poisvienti hidasta. Kaakkolammen tienpuoleisen pajukon olisi voinut 
raivata pois. Kyllähän siistissä metsässä ja rannoilla on mukava kävellä ja löytää jopa uusia kasveja, 
joille nyt on elintilaa. Kiitos! 
 
133. Naapuri sai kaatajat poistamaan kaatoluvan punaleiman, iso koivu ei heitä haitannut, vaan 
meidän puutarhaa. Ei kuunneltu meitä. Yksipuolista. Sit pyörätien korotukset poistamatta, jyrkkä 
alamäki (Huhtaraitti), läheltä piti kaatumisia pyörällä, ei näy pimeässä. 3 kpl.  Puhelinkeskusteluun 
tylyjä vastauksia. 
 
134. Alueiden siistiminen jäi puolitiehen. 
 
135. Kotimme läheltä ei korjattu missään vaiheessa hakkuujätettä (isoja rankoja ja kuusenoksia) 
tarpeeksi hyvin pois. Jouduimme itse raahaamaan niitä pois (muutaman tunnin työ), kun emme 
halunneet katsella jätekasoja ikkunasta avautuvassa maisemassa. Muuten lopputulos hyvä. 
 
136. Metsurien työ siistiä. Metsäkoneen jälkiä karmeaa. 
 
137. Kaadettuja puitten roskia eli oksia, puunoksia, kantoja ei raivattu tarpeeksi. Asukkaat itse 
kävivät siivoamassa alueen! ”Löytyy vielä ensi kesänäkin” puun oksien jätteitä ja roskia (hyi). 
Kone teki pahaa jälkeä, aivan kuin metsä olisi ”raiskattu”. 
 
138. Risuja jäi paikoin poluille aika paljon, mutta itse keräsin niitä oman talon lähipolulta 
muutamiin kasoihin. Eli kun talvella harvennettiin, niin kesätarkastus olisi paikallaan. Muutoin 
konemiehet ja metsurit olivat todella ammattilaisia. 
 
139. Jälkihoito osittain tekemättä –puut pinossa ja risukasat tienvarsilla. Minusta 7 vuotta on liian 
pitkä väli harvennukseen. Kaakkolammen rannat olisi pitänyt paremmin harventaa pajuista. Muuten 
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kiitos hoitotöistä. 
 
140. Metsurit tekivät erittäin hyvin työnsä, ammattitaidolla. Kangaslammen ympäristö parantui 
paljon. Mutta yhteistyötä maalaiskunnan kanssa, koko lammen ympäristö kuntoon. Pajukot pois 
ojista ja ojien kunnostus. Kangaslampi on tärkeä ja sen ympäristö, kannattaa satsata. 
 
141. Kadunvarret jätetty törkeän siivottomiksi. Hakkuutähteet jäivät asukkaiden korjattaviksi myös 
kaupungille kuuluvilla alueilla. Rikkoontuneet reunakivet korjaamatta, vielä heinäkuun lopulla. 
Selkeät sopimukset jatkossa, mikä on kunkin siistimisvelvollisuudet.Toimenpiteet eivöt 
valitettavasti ainakaan kaunistaneet muutenkin hoitamattomia kadunvarsia. Jälkihoito oli huono! 
 
142. Vaaratilanne oli Mansikkakujan ”urheilukenttä”. Sen ympäriltä kaadettiin puita ja kallion 
päälle jäi pitkäksi aikaa irtotukkeja, joissa lapset olisivat helposti voineet satuttaa itsensä tai jäädä 
vierivien tukkien alle. Urheilukentällä on päivittäin lapsia, joten ihmettelimme todella vaarallisesti 
jätettyjä tukkeja! 
 
143. Ainakin Kaakonpyrstön kadun risteyksessä on kovasti pusikkoa, joka vaikeuttaa näkyvyyttä 
liikenteessä. 
 
144. Kiitos. Olen kulkenut alueella ja nauttinut kauneudesta, jonka hoitotyöt toivat esille. 
 
145. Risut voisi kerätä tarkempaan. Ja raivata huonot taimet ja puut pois. 
 
146. Auma- ja Sienakadun lähistöltä olisi pitänyt kaataa enemmän kuusia ja pajuja sekä leppiä 
pururadalle asti. Muuten hyvä. Samoin lisäharvennusta Kangasvuorentien varresta Aumakadusta 
kaupunkiinpäin. 
 
147. Olisin toivonut, että lähellä rajaa, tontillani olevat puut olisi kaadettu. Valoa tuli paljon, 
harvennus tuli tarpeeseen. Huhtasuonkadun ja Viertäjäntien puistoalue jäi vaikeakulkuiseksi, paljon 
oksia, jotka olisi voinut korjata pois. Samoin yleisellä virkistysalueella Huhtasuonkadun ja 
Vuorilammen alueella, maastosta tuli vaikeakulkuista ja rumaa. Eikö oksia ja ohuita puunrunkoja 
voisi kerätä pois asukkaiden viihtyvyyden ja turvallisuuden vuoksi? 
 
148. Lyhyesti voisin sanoa työnjäljestä sen että… jälki oli erittäin siistiä. Siitä iso plussa 
työntekijöille! 
 
149. Aumakadun päässä olleet ”rytöläjät” oli huonosti siivottu. Asukkaat joutuivat itse siivoamaan 
jäljet. 
 
150. Metsänhoidolliset ”puujätöt” tulisi siivota asuintalojen takana ja kävelyalueilla siistimmiksi ja 
tarkemmin. On ruman näköistä, kun kodin takapihalla on isoja puu- ja oksajätteitä isoina osina ja 
kasoina, näkyy pihoille saakka. Jälkien korjaamiseen tarkkuutta. Kiitos. 
 
151. Ensiksi kiito! Metsät olivat päässeet aivan liian ”tukkoiseen” kuntoon ja nyt tuntuu paljon 
valoisammalta. Mielestäni olisi voinut paikoin ottaa enemmänkin. Tulkaapa piakkoin uudestaan 
kierrokselle, etteivät pääse pusikoitumaan. 
 
152. Oli erittäin hyvä, että lähimetsää pitkästä aikaa hoidettiin. Hoitotyön laajuudesta ei kuitenkaan 
tiedotettu riittävästi. Hakkuutöiden laajuus yllätti ja olisi vaikuttanut vähentävästi omiin 
hakkuutoiveisiin. Nyt puutarhani taakse muodostui enemmän hakkuuaukko kuin harvennus. 
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Kantojen viimeistely jäi puutteelliseksi. Lopputuloksena kuitenkin piha-alueeni valoisuus lisääntyi. 
Kokonaisuutena kiitos ystävällisestä palvelusta! 
 
153. Metsiköt ja pensastot ovat tärkeitä liikenteen melun estäjiä. Tätä ei mielestäni otettu huomioon 
ainakaan Seppäläntien varrella. 
 
154. Lämpimät kiitokset hyvästä yhteistyöstä hoitotöiden suunnitteluvaiheessa sekä niiden 
lopputuloksessa. Pidetään jatkossakin yhteyttä. Hyvää kesä jatkoa! 
 
155. Karsinta tapahtui liian kevyesti, vaikka asukkaat olisivat halunneet voimakkaamman 
karsinnan. 
 
156. Mikäli metsäharvennusta koskevat toimenpiteet (toivomukset) koskevat naapurin kohdalla 
oleva puustoa, niin naapureidenkin mielipide asiassa tulisi huomioida! Meidän tontin reunalta 
puusto niitettiin pois, jotta naapurin tontille paistaisi aamuaurinko?! 
 
157. Hyvä kun metsiä hoidetaan! –hoidetaan ja hoidetaan- Tietysti nämä lähimetsät saisivat olla 
hoitamattakin. Siis olisi sitä luonnollista pusikkoa -> risukkoa -> metsää! Silloin ei metsiin 
ulkoilijoiden toimesta muodostuneet polut ja reitit häviäisi, eikä menisi umpeen metsänhoidosta 
jääneillä rungoilla ja risuilla. No häviäähän ne sieltä seuraavaan hoitokertaan mennessä. Mutta jos 
raivataan uusia kaava-/asuntoalueita niin sitten… Metsiä –siis näitä lähimetsiä- on niin vähän tässä 
kaupungin liepeillä, että sadan vuoden kuluttua tämä Huhtasuo/Kangasvuosi voisi olla 
keskuspuisto, jos ei sitä ennen alueita ”hoideta” liian hyvin! Hyvää kesää metsätoimiston väelle ja 
tiukkoja vuosirenkaita 10 v – 20 v – 50 v – 100 v -> tulevaisuuteen! 
 
158. Metsureitten työtahti oli kovin rauhallinen. Mahtoiko puutavarasta tulla rahaa riittävästi edes 
palkkakuluihin? Työnjohtajia oli ajoittain enemmän kuin työntekijöitä. 
 
159. Ammattimiehet kantoivat puut ammattitaidolla! Asioista päättävä taho tietysti ”kravatti” 4 
kg:n momentilla kiristettynä päättivät tästä hoidosta tärkeissä paperipalavereissa. Olis nuo puut ja 
pusikot joutaneet olla tuon runsaasti liikennöidyn Seppäläntien ja tämän talon välissä. Nyt tulee 
liikenteen meteli ja pölyhaitat suoraan parvekkeelle. 
 
160. Nyt lähimetsät ovat todella hyvännäköiset. Työ oli todella tärkeä tehdä. Kiitos tekijöille ja työn 
teettäjille! 
 
161. Enemmän infoa. 
 
162. Kiitos, kun hoiditte varikon alueella metsämme kauniiksi. Toi turvallisuutta ja valoisuutta 
kotiimme. Risukoiden ja pusikoiden raivaaminen on hyvä juttu! 
 
163. Nyt on valoisaa ja turvallisen tuntua, kun siistitte lähiseudun metsiköt. Kiitos. 
 
164. Vieläkin olisi roskien poisviemistä (=risujen, puujätteiden, yms.) Aumakadun yläpäästä oik. 
vievän polun varrella (polku joka vie kioskille). Muuten paljon kiitoksia hyvin hoidetusta työstä. 
 
165. Hyvä lopputulos. Näyttää hyvältä ja väljältä nyt lehtivihreän aikaan. 
 
166. Harvennus kerrostalon ja läheisen vilkasliikenteisen tien välillä lisää liikenteen melun 
kuuluvuutta.  
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167. Viertäjäntie 20 kentän laita harvennettiin juuri sopivasti. Sen sijaan talon päädyn 
täysharvennus ei ollut hyvä. Hyvä että kysytään palautetta! 
 
168. Lopputulos tyrmistyttää! Jäljet maastossa kammottavat! Koneet upposivat osittain 40-70 vm 
syvyyteen, mitään jäljistä ei siistitty. Luonto ei itse pysty näitä hautoja ja syvänteitä koskaan 
korjaamaan. Suurien työkoneiden jäljiltä metsät näyttävät maaston osalta lohduttomilta: rikkoutunut 
puunpirstaleelta, paikoiltaan kääntyneitä kiviä, murskaantuneita kantoja -> hirvittävää jälkeä! Näitä 
alueita kutsutaan kaupungin taholta virkistys-, ulkoilu- ja puistoalueiksi –uskomattoman siivoton 
lopputulos.  
Taloyhtiömme hallitus merkitsi ehdolle puita, joitka voisi kaataa. Nämä puut kävi puisto-osaston 
virkamies etukäteen hyväksymässä. Näistä puista moottorisajamiehet kaatoivat ehkä 5 % -se siitä 
vaikutusmahdollisuudesta. 
Taloyhtiön ”valitsemat” (kaadettaviksi) puut ovat huonokuntoisia ja vaarana tulevaisuudessa (Yksi 
laho on jo itsestään kaatunut). Puut he valitsivat harvennusperiaatteella. Nyt tiheät ”puskalliset” 
kohdat jätettiin ennalleen. 
Ei voida puhua hoitotyöstä, ei siistimisestä eikä valinnasta sillä perusteella, että huono pois, jotta 
parempi puu pääsee kasvamaan. Missä on ammattitaito? Missä esteettinen näkökulma ja 
viihtyvyyden edistäminen? Karmea lopputulos! 
PS. Rahako ratkaisee, isot puut pois –muusta ei väliä? 
 
169. Metsät kaipaavat hoitoa jatkossakin. 
 
170. Aumakadun yläpäässä olevalta nurmikolta olisi voinut risut ym. kasat korjata vähän 
aikaisemmin ja nopeammin pois. Nurmikko pääsi kasvamaan ympärillä ja siihen jäi ikävät jäljet. 
Asukkaat hoitivat tarkemmin loppusiivouksen. Kiitos. 
 
171. Hakkuun jälkeen tuulen riepottelemat puut aiheutti vaaraa, jouduin kutsumaan apua 112:sta. 
Ehkä jälkiseuranta olisi tarpeellista. 
 
172. Miksei kaadettu vanhat isot puut, koska nuorta puuta kasvaa alla, arvokasta sahatavaraa menee 
piloille. 
 
173. Minun mielestäni olisin saanut raivata vähän reilumminkin, mutta hyvä näinkin. 
 
174. Hakkuujätteet rakennusten läheltä pois! 
 
175. Enemmän ammatillista silmää mitä puita jätetään ja mitä kaadetaan. Jälkityöt paremmin. Kasat 
pois nopeasti. Kuoriaiset tulee laanialueille. Hakkuualueet liian avaria ympäristön kannalta. 
Uusiutuminen kestää 20 vuotta. Näköalat huononi paljon. Ei linnuilla kunnon laulupuita. 
 
176. Hyvin tehty. Ympäristö muuttui kauniimmaksi. 
 
177. Olisi minun mielestä saanut enemmän raivata. Hyvä näinkin. 
 


