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1 JOHDANTO 

 

Tällä tutkimuksella selvitettiin Keljonkankaan asukkaiden suhtautumista ja tyytyväisyyttä alueel-

la tehtyihin lähimetsien hoitotöihin. Hoitotyöt aloitettiin syyskuussa 2004 ja saatiin valmiiksi 

huhtikuun lopussa 2005. Alkukesän 2005 aikana suoritettiin vielä viimeistelytoimenpiteitä. Hoi-

totöissä metsiä harvennettiin (Kuva 1), poistettiin huonokuntoisia ja asukkaita häiritseviä puita 

sekä raivattiin alusmetsiä maiseman parantamiseksi. Hoitotöiden tarkoituksena oli antaa kasvuti-

laa hyväkuntoisille puille sekä parantaa lähimetsien elinvoimaisuutta ja viihtyisyyttä. Tämä tut-

kimus on toteutettu samalla tavalla kuin aikaisemmat mielipidekyselytutkimukset Lohikoskella ja 

Ristikivessä vuosina 2002 ja 2003.  

 

Ennen hoitotöiden aloittamista asukkaille jaettiin tiedote tulevista hoitotoimenpiteistä. Tiedote 

(liite 1) jaettiin 18.8.2004. Keljonkankaan asuinalueen asukkaille annettiin mahdollisuus vaikut-

taa hoitotöiden lopputulokseen. Asukkaat saivat merkitä poistettavaksi haluamansa puut tonttinsa 

läheisyydestä. Asunto-osakeyhtiöissä puiden merkinnästä huolehti isännöitsijä tai yhtiön hallitus.  

Tonttipuita ei kaupungin toimesta kaadettu, vaan asukkaita neuvottiin hankkimaan puunkaatolupa 

rakennusvalvonnasta ja tilaamaan mahdollisen puun kaato yksityiseltä yrittäjältä.  

 

Kyselylomakkeita jettiin tutkittavalle osalle Keljonkankaan alueesta 770 kpl, joista 376 taloutta 

vastasi ja palautti mielipidekyselylomakkeen. Lomakkeet jaettiin talouksiin 17.5.2005 ja palau-

tuksen takaraja oli 27.5.2005. Viimeisen palautuspäivän jälkeen vastuksia tuli vielä 40 kpl, jotka 

otettiin mukaan tuloksiin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 1. Harvennettua männikköä Valimontien ja Lotilantien risteyksessä (Kokkonen, 2005).    
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2 KELJONKANKAALLE TEHTY MIELIPIDEKYSELY 

 

2.1 Kyselyn tavoitteet 

 

Mielipidekyselyn tavoitteena oli selvittää Keljonkankaan asuinalueen asukkaiden suhtautumista 

ja tyytyväisyyttä lähimetsissä tehtyihin hoitotöihin, tiedotukseen ja vaikutusmahdollisuuksiin. 

Saadun palautteen perusteella metsätoimisto voi kehittää toimintatapojaan palvelemaan parem-

min asukkaiden toiveita. Mielipidekyselyjä saatekirjeineen (liite 2) jaettiin kaikkiaan 770 kappa-

letta Keljonkankaan asuinalueelle. Hoitotöiden piiriin kuului 30 hehtaarin suuruinen alue. Kartta 

hoidetusta ja tutkimuksessa mukana olleesta alueesta on esitetty kuvassa 2. Kartassa rajatun alu-

een sisäpuolella suoritettiin hoitotöitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVA 2. Kartta Keljonkankaan alueesta. 
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2.2 Tutkimusmenetelmä 

 

Keljonkankaan asukkaiden mielipiteitä selvitettiin kirjekyselyn avulla. Kyselystä saatu tieto on 

melko luotettavaa, koska kysymykset on esitetty kaikille samassa muodossa ja eivätkä osapuolet 

ole olleet välittömässä vuorovaikutuksessa keskenään toistensa kanssa. Vastausprosentin nosta-

miseksi käytettiin apuna arvontaa, jossa palkintona oli kaksi irtokuutiota koivuklapeja kotiin kul-

jetettuna kaupunkialueella tai vaihtoehtoisesti Aalto-maljakko (160 mm). Arvonta tapahtui 

31.5.2005 ja onnettarena toimi Raija Laitila. Arvonnassa onnetar suosi Pekka Hokkasta, jolle 

palkinto luovutettiin 7.6.2005.  

 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake oli sama, kuin Ristikiven asuinalueelle vuonna 2003 teh-

dyssä vastaavassa tutkimuksessa. Lomakkeessa (liite 3) oli 18 vaihtoehtokysymystä ja yksi va-

paamuotoinen kysymys. Kysymykset jakautuivat kahteen osa-alueeseen: vastaajan tiedot ja 

asuinalueen lähimetsät. Asukkailta kysyttiin sukupuolta, ikää, asumismuotoa ja -aikaa sekä met-

sänomistusta. Lähimetsien hoito-osiossa kysyttiin hoidon tarpeellisuutta, asukkaan vaikutusma h-

dollisuuksia, pyydettiin arvostelemaan lähimetsien viihtyisyyttä ennen ja jälkeen hoitotöiden sekä 

antamaan arvosana tiedotuksesta ja varoitusmerkinnöistä maastossa. Lisäksi kysyttiin häiriö- ja 

vaaratekijöiden määrää sekä mielipidettä hakkuutähteiden keräämisestä ja sen määrästä. Lopuksi 

haluttiin vielä tietää merkitsikö asukas puun tai puita kaadettavaksi ja miksi, sekä kaadettiinko 

merkitty puu. Viimeinen vaihtoehtokysymys koski yhteydenottoa metsätoimistoon ja sieltä saa-

dun palvelun tasoa. Vapaamuotoisessa kysymyksessä pyydettiin antamaan palautetta ja terveisiä 

metsätoimiston väelle. Asukkailta tuli runsaasti palautetta (220 kommenttia) ja kaikki ne ovat 

kirjoitettuna puhtaaksi liitteessä 4. 

 
KUVA 3. Aaltomaljakon luovuttaminen Pekka Hokkaselle 7.6.2005 (Lindström, 2005).
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3 MIELIPIDEKYSELYN TULOKSET 

 

3.1 Vastaajien perustiedot 

 

Kyselyyn vastasi 376 Keljonkankaan asukasta ja kyselyn vastausprosentti oli 49. Vastanneista 

naisia oli 43 prosenttia ja miehiä 57 prosenttia. Metsänomistajia kaikista vastanneista oli 18 pro-

senttia. Naisista metsää omisti noin 19 prosenttia ja miehistä noin 18 prosenttia. Kuviossa 1 on 

esitelty kyselyyn vastanneiden luokiteltu ikä. Melkein puolet vastanneista oli iältään 36–55 vuo-

tiaita. Vastaajien keski-ikä oli 51 vuotta. Vanhin kyselyyn vastannut henkilö oli 90 vuotias ja 

nuorin 16 vuotias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 1. Kirjekyselyyn vastanneiden luokiteltu ikä (n=376). 
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3.2 Asumismuoto ja -aika 

 

Hieman yli kaksi kolmannesta vastaajista (69 prosenttia) asui omakotitalossa ja noin yksi kol-

mannes (30 prosenttia) rivitalossa. Kerrostalossa asui vain noin 1 prosentti vastaajista (3 henki-

löä).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 2. Vastaajien asumismuoto (n=376).  

 

Kuviossa 3 on esitetty kyselyyn vastanneiden luokiteltu asumisaika Keljonkankaalla. Yli kol-

mannes vastaajista oli asunut Keljonkankaalla puolesta vuodesta kymmeneen vuoteen. Kaikkien 

vastanneiden keskimääräinen asumisaika oli noin 19 vuotta. Pisin asumisaika  

alueella oli 76 vuotta ja lyhin puoli vuotta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 3. Vastaajien luokiteltu asumisaika Keljonkankaalla (n=376).  
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3.3 Lähimetsien hoitotöiden merkitys 

 

Kuviossa 4 on kuvattu lähimetsien hoidon tärkeyttä sukupuolen mukaan. Valtaosa vastanneista 

asukkaista noin 87 % piti hoitotöitä paljon tai erittäin tärkeinä. Kohtalaisen tärkeänä hoitoa piti  

9 % vastanneista. Kuusi vastaajaa piti hoidon tärkeyttä vähäisenä tai ei lainkaan tärkeänä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 4. Lähimetsien hoidon tärkeys sukupuolen mukaan (n=376). 

  

Kuviossa 5 on esitetty asukkaiden mielipiteitä hoidon tärkeydestä asumismuodon mukaan. 89 

prosenttia omakotitaloasukkaista piti lähimetsien hoitoa tärkeänä tai erittäin tärkeänä. Rivitalo-

asukkaiden mielipide oli lähes sama. Kuviosta puuttuvat kerrostalossa asuvien kolmen vastaajan 

mielipiteet, jotka olivat seuraavat: en osaa sanoa, kohtalaisesti ja erittäin paljon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

KUVIO 5. Lähimetsien hoidon tärkeys asumismuodon mukaan (n=373).  
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Kuviossa 6 ja 7 on esitetty asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia hoidon lopputulokseen. 31 pro-

senttia vastaajista koki, että heillä ei ollut lainkaan mahdollisuuksia vaikuttaa tehtyihin lähimetsi-

en hoitotöihin. Kohtalaisesti, paljon tai erittäin paljon vaikutusmahdollisuuksia oli noin 44 pro-

sentilla vastanneista. Naisista noin 39 prosenttia ei mielestään saanut vaikuttaa hoitotöihin lain-

kaan. Miehillä vastaava prosentti oli 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 6. Vaikutusmahdollisuudet lähimetsien hoidon lopputulokseen vastaajan sukupuolen 

mukaan (n=376).  

 

Yli puolet omakotitaloasukkaista piti vaikutusmahdollisuuksiaan vähintään kohtalaisina. Rivita-

loasukkaista 45 prosenttia eivät voineet mielestään vaikuttaa hoitotöihin lainkaan. Kolme kerros-

taloasukasta ei voinut vaikuttaa myöskään lähimetsien hoitotöiden lopputulokseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 7. Vaikutusmahdollisuudet asumismuodon mukaan (n=373). 
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3.4 Asukkaiden antamia arvosanoja lähimetsien hoidosta 

 

Asukkaita pyydettiin antamaan arvosanoja heikosta kiitettävään Keljonkankaan lähimetsien viih-

tyisyydestä ennen hoitotöitä ja niiden jälkeen. Lisäksi heitä pyydettiin antamaan yleisarvosana 

hoitotöiden kokonaisuudesta ja lopputuloksesta. Vastanneet asukkaat arvioivat myös hoitotöitä 

edeltänyttä tiedotusta sekä töiden aikana maastossa olleita varoitusmerkkejä. Hoitotöiden aiheut-

tamia häiriö- ja vaaratekijöitä pyydettiin arvioimaan asteikolla, ei lainkaan – erittäin paljon. 

Kaikkien kysymysten vastausvaihtoehdoissa oli mukana myös ”en osaa sanoa” -vaihtoehto.  

 

3.4.1 Lähimetsien viihtyisyys ennen ja jälkeen hoitotöiden 

 

Kuviossa 8 on kuvattu Keljonkankaan asukkaiden mielipiteitä lähimetsien viihtyisyydestä ennen 

hoitotöitä. Hieman vajaat 80 prosenttia vastanneista asukkaista piti lähimetsien viihtyisyyttä enin-

tään tyydyttävänä ennen hoitotöitä. Miesten ja naisten mielipiteiden välillä ei ollut tilastollisesti 

merkittävää eroa. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 2,6 eli välttävän ja tyydyttävän välissä.  
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KUVIO 8. Keljonkankaan lähimetsien viihtyisyys ennen hoitotöitä (n=376).  
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KUVIO 9. Keljonkankaan lähimetsien viihtyisyys hoitotöiden jälkeen (n=376). 

  

Asukkaiden antamia arvosanoja lähimetsien viihtyisyydestä hoitotöiden jälkeen on esitetty kuvi-

ossa 9. Vähintään tyydyttävän arvosanan antoi 93 prosenttia vastanneista. Naisista 70 prosenttia 

ja miehistä 81 prosenttia arvio lähimetsien viihtyisyyden hoitotöiden jälkeen hyvälle tai kiitettä-

välle tasolle. Välttävänä tai heikkona viihtyisyyttä piti 5 prosenttia vastanneista asukkaista.  

Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 3,9 eli hyvä. 

 

3.4.2 Yleisarvosana lähimetsien hoitotöistä 

 

Kuviossa 10 on esitetty vastaajien antamat yleisarvosanat hoitotöistä. 71 prosenttia vastanneista 

asukkaista antoi yleisarvosanaksi hyvän tai kiitettävän. 26 prosenttia arvioi hoitotöiden kokonais-

arvosanaksi tyydyttävän tai heikomman. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli hyvä. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 10. Yleisarvosana lähimetsien hoitotöistä (n=376). 
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3.4.3 Arvosanat tiedotuksesta ja varoitusmerkinnöistä maastossa 

 

Kuvioissa 11 ja 12 on esitetty Keljonkankaan asukkaiden antamia arvosanoja lähimetsien hoito-

töiden tiedotuksesta. Noin 82 prosenttia vastanneista piti tiedotuksen tasoa tyydyttävänä tai pa-

rempana. Miehet pitivät tiedotusta keskimäärin hieman parempana kuin naiset. Välttäväksi tai 

heikoksi tiedotuksen tason arvio noin13 prosenttia vastaajista. 
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KUVIO 11. Keljonkankaan asukkaiden antamia arvosanoja tiedotuksesta (n=376). 

 

86 prosenttia vastanneista omakotitaloasukkaista arvio tiedotuksen tason vähintään tyydyttäväksi. 

Rivitaloasukkaiden kohdalla vastaava luku oli 75 prosenttia. Omakotitaloasukkaiden tiedotusta 

koskevien arvosanojen keskiarvo oli 3,9 ja rivitaloasukkaiden 3,4. Kuviosta 12 puutuvat kolme 

kerrostaloasukasta arvioivat tiedotusta seuraavasti: en osaa sanoa, heikko ja tyydyttävä. 
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KUVIO 12. Arvosanoja tiedotuksesta asumismuodon mukaan (n=373). 
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Kuviossa 13 on kuvattu vastaajien antamia arvosanoja hoitotöiden aikaisista varoitusmerkeistä 

maastossa. Noin kaksi kolmasosaa vastanneista antoi varoitusmerkinnöille hyvän tai kiitettävän 

arvosanan. 15 prosenttia vastanneista ei osannut sanoa mielipidettään varoitusmerkinnöistä. 
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KUVIO 13. Keljonkankaan asukkaiden antamia arvosanoja varoitusmerkinnöistä maastossa 

(n=376). 

 

 3.4.4 Lähimetsien hoitotöiden aiheuttamat häiriö- ja vaaratekijät 

 

Lähimetsien hoitotöiden aiheuttamaa häiriötä asukkaille on kuvattu kuviossa 14. Noin 77 pro-

senttia vastaajista koki, että heille ei aiheutunut lainkaan häiriötä hoitotöistä. Vähäistä tai kohta-

laista häiriötä hoitotöistä koki 18 prosenttia vastaajista. 3 prosenttia vastaajista piti häiriön tasoa 

paljon tai erittäin paljon häiritsevänä. 
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KUVIO 14. Asukkaiden kokema häiriö lähimetsien hoitotöistä (n=376).  
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KUVIO 15. Keljonkankaan asukkaille hoitotöistä aiheutuneiden vaaratilanteiden määrä (n=376).  

 

Kuviossa 15 on kuvattu vastanneiden asukkaiden mielipiteitä vaaratilanteista, joita hoitotyöt ai-

heuttivat. 89 prosenttia kaikista vastanneista koki, ettei heille aiheutunut hoitotöistä minkäänlaista 

haittaa. Seitsemän prosenttia vastaajista koki hoitotöiden aiheuttaneen heille vaaratilanteita. 

 

3.5 Hakkuutähteiden kerääminen ja kerättävä määrä 
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KUVIO 16. Keljonkankaan asukkaiden mielipide hakkuutähteiden keräämisestä ja kerättävästä 

määrästä (n=376, n=358). 

 

95 prosenttia vastanneista piti hakkuutähteiden keräämistä tarpeellisena, kuten kuviosta 16 näkyy. 

Naisten ja miesten mielipiteissä hakkuutähteiden keräämiseen ei ollut merkittävää eroa. Yli puo-

let (57 prosenttia) vastanneista olivat sitä mieltä, että kaikki hakkuutähteet tulisi kerätä pois. 3 

prosenttia ei halunnut hakkuutähteitä kerättävän ollenkaan.  
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3.6 Asukkaiden merkitsemät puut 

 

Kuviossa 17 on esitetty, merkitsikö vastannut asukas tonttinsa lähialueelta puun tai puita kaadet-

tavaksi. 37 prosenttia eli 140 asukasta merkitsi puun tai puita kaadettavaksi. Näistä 116 asukasta 

asui omakotitalossa ja 24 rivitalossa. Vastanneista 67 prosenttia ei merkinnyt puita. Miehistä 41 

prosenttia ja naisista 32 prosenttia merkitsi puun tai puita kaadettavaksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 17. Merkitsikö asukas puita kaadettavaksi (n=376). 

 

Asukkaiden tärkein syy puun tai puiden merkitsemiseen on kuvattu kuviossa 18. Suurin syy pui-

den merkitsemiseen oli niiden varjostaminen (66 prosenttia). Vaaran takia puita merkitsi 14 pro-

senttia vastanneista asukkaista. Muun syyn tai maiseman takia puita merkitsi yhteensä 20 pro-

senttia vastanneista. 
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KUVIO 18. Tärkein syy puiden merkitsemiseen (n=140). 
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KUVIO 19. Kaadettiinko vastanneen asukkaan puu tai puut (n=140). 

 

Kuviossa 19 on esitetty kaadettiinko asukkaan merkitsemä puu tai puut. 85 prosenttia puita mer-

kinneistä vastasi, että kaikki heidän merkitsemänsä puut kaadettiin. 11 prosentista tapauksista 

vain osa kaadettiin. Neljää prosenttia merkityistä puista ei kaadettu. 

 

3.7 Yhteydenotot metsätoimistoon ja arvosana palvelusta 

 

Yhteydenottoja metsätoimistoon tuli 116 kappaletta eli vastanneista 31 prosenttia oli ollut yhtey-

dessä Jyväskylän kaupungin metsätoimistoon. 19 prosenttia naisista ja 40 prosenttia vastanneista 

miehistä oli ollut yhteydessä metsätoimistoon. Omakotitalossa asuvista vastaajista 40 prosenttia 

ja rivitaloasukkaista noin 10 prosenttia otti yhteyttä kaupungin metsätoimistoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 20. Keljonkankaan asukkaiden yhteydenotot metsätoimistoon (n=376). 
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KUVIO 21. Metsätoimistoon yhteydessä olleiden asukkaiden arvio saamastaan palvelusta 

(n=116).  

 

Kuviossa 21 on kuvattu metsätoimistoon yhteydessä olleiden Keljonkankaan asukkaiden antamia 

arvosanoja saamastaan palvelusta. Noin 83 prosenttia yhteydessä olleista antoi palvelulle hyvän 

tai kiitettävän arvosanan. Enintään tyydyttävänä saamaansa palvelua piti 17 prosenttia vastanneis-

ta. Annettujen arvosanojen keskiarvo oli 4,2.  
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4 KELJONKANKAAN MIELIPIDEKYSELYN TULOSTEN TARKASTELUA 

 

4.1 Tulosten vertailua 

 

Vastaavanlainen tutkimus lähimetsien hoidosta on tehty kaksi kertaa aikaisemmin Jyväskylässä. 

Ensimmäisen kerran Lohikoskella syksyllä 2002 ja Ristikivessä keväällä 2003. Kummastakin 

mielipidekyselystä saatiin arvokasta tietoa, palautetta ja parannusehdotuksia alueiden asukkailta. 

Saatuja tietoja on sovellettu käytäntöön ja asukkaiden mielipiteitä on pyritty ottamaan entistä 

paremmin huomioon.  

 

 
KUVA 4. Näkymä harvennettuun notkoon Eteläväylältä (Kokkonen, 2005). 

 

4.2 Hoitotöiden merkitys ja asukkaiden antamat arvosanat 

 

Keljonkankaan asukkaat pitivät lähimetsien hoitoa tärkeänä. Ainoastaan kaksi prosenttia vastan-

neista asukkaista piti hoitotöitä vähän tai ei lainkaan tärkeinä. Yli puolet omakotitalo- ja rivitalo-

asukkaista piti tehtyjä hoitotöitä erittäin tärkeinä. Asumismuoto ei merkittävästi vaikuttanut sii-

hen kuinka tarpeellisina asukkaat pitivät hoitotöitä. Vaikutusmahdollisuudet lähimetsissä tehtyi-

hin hoitotöihin olivat vähintään kohtalaiset alle puolella vastanneista. Rivi- ja kerrostaloasukkail-

la oli keskimäärin vähän tai ei lainkaan vaikuttamismahdollisuuksia. Omakotitaloasukkaat olivat 

tyytyväisempiä vaikutusmahdollisuuksiinsa.  

 



              17 (21) 
  

  

Kolme neljästä vastanneesta asukkaasta piti lähimetsien viihtyisyyttä ennen hoitotöitä tyydyttä-

vänä tai heikompana. Yleisimmät arvosanat olivat välttävä ja tyydyttävä. Hoitotöiden jälkeen 

lähimetsien viihtyisyys nousi lähes kaikkien vastanneiden mielestä ainakin tyydyttävälle tasolle. 

Annettujen arvosanojen keskiarvo oli hyvä. Eräs asukas kommentoi asiaa seuraavasti: ” Metsät 

ovat edelleen metsiä, nyt siistejä ja viihtyisiä, ei liian puistomaisia..” Negatiivisia kommentteja-

kin tuli: ”Ryteikköjä saisi karsia enemmän. Näkymä on kyllä edelleen kuin tykistökeskityksen 

jäljiltä, oksia ja ohkaisia runkoja on sikin sokin. Jälkityöt saisi tehdä ripeämpään tahtiin.”  

 

Lähimetsien hoitotöille asukkaiden antamaksi yleisarvosanaksi muodostui 4 eli hyvä. Tästä voi-

daan päätellä, että Keljonkankaalla tehdyt hoitotyöt onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. Tässä 

ensin tyytyväisen ja sitten tyytymättömän asukkaan kommentit: ”On hieno homma, että myös 

kaupunkimetsiä hakataan ja hoidetaan. Hakkuut toteutettiin ammattitaitoisesti ja jälki on erin-

omaista.” ja ” Osittain työn jälki on todella huonoa, eikä kaadettavien puiden valinnassa ole 

käytetty täyttä järkeä. Toivottavasti sama porukka ei osu työhön omaan metsään. 

 

Yli 60 prosenttia vastanneista asukkaista arvioi hoitotöistä tiedottamisen hyvälle tai kiitettävälle 

tasolle. Miehet pitivät tiedotusta keskimäärin hieman parempana kuin naiset. Lähes kaikki oma-

kotitaloasukkaat pitivät tiedotusta vähintäänkin tyydyttävänä. Vastaava luku rivitaloasukkaiden 

kohdalla oli kolme neljästä. Kyselyyn vastanneet kolme kerrostaloasukasta eivät olleet kovinkaan 

tyytyväisiä tiedotukseen. Yksi tyytyväinen Keljonkankaan asukas kommentoi näin: ”Olemme 

iloisia siitä, että asukkaita kuunneltiin ja noudatettiin toiveita. Ennakkotiedotus karttoineen oli 

todella informatiivinen. Se yllätti positiivisesti. Metsurit ovat herrasmiehiä ja tekivät työnsä hy-

vin. Kannattaisi jatkossakin käydä kyselemässä olisiko tarvetta harventaa.” 

 

Kaksi kolmasosaa vastanneista antoi lähimetsien hoitotöiden aikaisille varoitusmerkinnöille hy-

vän tai kiitettävän arvosanan. Melkein joka kuudes vastaaja ei osannut sanoa mielipidettään 

maaston varoitusmerkinnöistä.  
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4.3 Asukkaiden mielipiteitä lähimetsien hoitotöistä 

 

Hoitotöistä ei aiheutunut lainkaan häiriötä suurimmalle osalle vastanneista (lähes 80 prosenttia). 

Vain muutamat asukkaat pitivät hoitotöitä paljon tai erittäin paljon häiritsevinä. Eräs asukas 

kommentoi näin: ” Meillä on pieniä lapsia ja on todella ikävää kun vielä klo 23 traktorit keräsi-

vät hakkuutähteitä (ehkä puitakin) valtavan suuriksi kasoiksi lastemme makuuhuoneen ikkunan 

kohdalla. Meteli oli myös liian kovaa siihen aikaan illasta.” Hoitotöistä aiheutuneet vaaratekijät 

olivat vastaajien mielestä todella vähäisiä ja valtaosan mielestä niitä ei ollut lainkaan.  

 

 
KUVA 5. Välitien parkkipaikan läheistä kuusikkoa (Kokkonen, 2005). 

 

Lähes kaikki vastanneet olivat sitä mieltä, että hakkuutähteet tulisi kerätä pois maastosta. Kerät-

tävästä määrästä oltiin kahta eri mieltä. Hieman yli puolet vastanneista halusi, että kaikki hakkuu-

tähteet kerätään pois ja hieman alle puolet kannatti vain kulkuväylien varsilta tapahtuvaa hakkuu-

tähteiden keruuta. 3 prosenttia vastanneista vastusti keräämistä. 

 

Reilu kolmannes vastanneista asukkaista oli merkinnyt puun tai puita kaadettavaksi. Yleisimmät 

syyt puiden merkitsemiseen oli varjostus tai vaarallinen puu. Merkityistä puista kaadettiin suurin 

osa (85 prosentissa tapauksista kaikki ja 11 prosentissa vain osa merkityistä puista kaadettiin). 
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4.4 Yhteydenotot metsätoimistoon ja arvosana palvelusta 

 

Melkein kolmannes vastaajista oli ollut yhteydessä Jyväskylän kaupungin metsätoimistoon. Mie-

het olivat naisia selvästi aktiivisempia yhteydenotoissa. Suurin osa yhteyttä ottaneista asui oma-

kotitalossa. 83 prosenttia metsätoimistoon yhteydessä olleista asukkaista koki saaneensa hyvää tai 

kiitettävän tasoista palvelua. Osa asukkaista otti yhteyttä suoraan metsureihin, jotka saivat kiitos-

ta ja kehuja antamastaan palvelusta. Tyytyväinen asukas kommentoi: ”Kiitettävää palvelua, jopa 

siinä määrin että henkilö tuli itse paikanpäälle antamaan vastauksen mieltä askarruttaneisiin 

kysymyksiin. Saamani kokemuksen perusteella ensimmäinen yhteydenottoni ei jäänyt viimeiseksi. 

Iso plussa koko poppoolle yhteistyöstä & asioiden hoidosta! Kiitos” 

 

 
KUVA 7. Harvennettua metsää Säynätsalontien varressa (Kokkonen, 2005). 
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5 YHTEENVETO 

 

Mielipidekyselyn korkea vastausprosentti osoitti, että ihmiset ovat kiinnostuneita asuinalueensa 

asioista ja haluavat lähimetsiään hoidettavan. Kyselylomakkeen avoimeen vastauskohtaan kirjoi-

tetut 220 palautetta kertovat siitä, että asukkaat haluavat olla mukana ja vaikuttamassa asuinaluet-

taan koskevissa asioissa. Lähimetsät ovat asukkaille tärkeitä ja mielipidekyselyn perusteella voi-

daan sanoa Jyväskylän metsätoimiston onnistuneen lähimetsien hoitoprojektissa hyvin.  

 

 
KUVA 6. Raivattua taimikkoa Eteläväylän ja Sohlberginkadun risteyksessä (Kokkonen, 2005). 

 

Asumismuodosta riippumatta suurin osa Keljonkankaan asukkaista piti hoitotöitä tärkeinä tai 

erityisen tärkeinä. Mielipiteet vaikutusmahdollisuuksista hoitotöiden lopputulokseen jakautuivat 

tasaisesti. Asukkaille oli annettu mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen merkitsemällä kaadetta-

vaksi haluamiaan puita, tätä mahdollisuutta käytti alle puolet vastanneista. Tähän vaikutti var-

masti se, että kolmannes vastanneista asuu rivitaloissa ja silloin puiden merkitsemisestä päätti 

isännöitsijä tai talonyhtiönhallitus. Syitä puiden merkitsemiseen olivat varjostus, vaarallisuus ja 

maisemalliset syyt. Asukkaiden merkitsemät puut kaadettiin noin 90 prosenttisesti.  

 

Lähimetsien viihtyisyyttä ennen hoitotöitä pidettiin tyydyttävällä tai välttävällä tasolla. Hoitotöi-

den jälkeen viihtyisyys oli noussut hyvälle tasolle. Yleisarvosanaksi alueen lähimetsien hoitotöi-

den kokonaisuudesta asukkaat antoivat hyvän.  
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Alueella tapahtuvista toimenpiteistä tiedottamista asukkaat pitivät vähintäänkin tyydyttävänä. 

Omakotitaloasukkaat olivat keskimäärin hieman tyytyväisempiä hoitotöistä tiedottamiseen kuin 

rivi- ja kerrostaloasukkaat. Miehet pitivät tiedotuksen tasoa hieman parempana kuin naiset. Va-

roitusmerkinnöistä maastossa hoitotöiden aikana oli huolehdittu hyvin, koska kaksi kolmasosaa 

vastanneista antoi niistä hyvän tai kiitettävän arvosanan.  

 

Suurin osa vastaajista ei kokenut lähimetsien hoitotöistä aiheutuneen heille häiriötä tai vaaratilan-

teita. Pieni osa vastanneista oli sitä mieltä, että heille aiheutui vähän häiriötä tai jonkin verran 

vaaratilanteita. Hakkuutähteiden pois keräämisen kannalla oli lähes jokainen vastaaja. Kerättävän 

hakkuutähteen määrästä mielipiteet jakautuivat lähes kahtia. Toiset halusivat kaikki hakkuutäh-

teet kerättävän pois ja toisille riittäisi vain kulkuväylien varsilta tapahtuva kerääminen. 

 

Vastanneista kolmannes oli ollut yhteydessä Jyväskylän kaupungin metsätoimistoon. Palvelun 

tasoa pidettiin yleisesti hyvänä tai kiitettävänä. Muutamat yhteydessä olleet asukkaat kokivat saa-

neensa välttävää tai heikkoa palvelua.    
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TIEDOTE 18.8.2004 
 

Kaupungin metsätoimisto suorittaa lähimetsässänne harvennushakkuuta 
ja alusmetsän raivausta karttaan merkityllä alueella. Alueelta poistetaan 
myös tontteja varjostavia ja huonokuntoisia puita. 

 
Hakkuun ja raivauksen tarkoituksena on antaa kasvutilaa jäljelle jääville 
puille ja turvata metsikön elinvoimaisuus ja viihtyvyys jatkossakin. 

 
Toivomme asukkaiden merkitsevän ne puut jotka haluavat poistettaviksi 
tonttinsa kohdalta. Merkintä (esim. naru rungon ympäri) tulisi tehdä ennen 
leimauspäiviä jotka ovat 30.8.–2.9.2004. Asunto-osakeyhtiöissä 
merkinnästä huolehtii isännöitsijä tai hallituksen puheenjohtaja/ hallitus. 
 
Leimauksessa metsätoimisto merkitsee punaiselle maalimerkillä tonttien 
läheltä kaadettavat puut etukäteen. Muualla alueella kaadettavien puiden 
valinta tehdään metsänhoidollisin perustein työn edetessä. 
 
Työt aloitetaan elo-syyskuussa. Alueella 
Työskenteleviä metsureita ja koneita tulee 
varoa. Vaara-alue 50 metriä! 

 
Tonttipuita ei kaupungin toimesta poisteta. 
Lupa tonttipuiden kaatoon on haettava 
rakennusvalvonnasta puh. 625 028 
ja kaato on tilattava yksityiseltä 
puunkaatajalta. 

   
  Käsiteltävä alue 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lisätietoja antaa 
ja toiveita kuuntelee: 

 
Markku Puttonen 
puhelin: 625 277 
sähköposti: markku.puttonen@jkl.fi 
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Arvoisa keljonkankaan asukas! 
 

       
 Asuinalueellanne tehtiin lähimetsien harvennushakkuita ja alusmetsien raivaus-
ta talvella 2004–2005. Kotiin jaettiin tiedote tulevista hoitotöistä, jonka saitte 
18.8.2004. Nyt hoitotyöt alueella ovat viimeistelyä vaille valmiina. 

 
Ohessa olevan kyselyn tarkoituksena on selvittää Teidän mielipiteitänne teh- 
dyistä lähimetsien hoitotöistä. Palautteenne on meille arvokasta tietoa kehittäes-
sämme toimintamme jatkossa.  
 
Ohessa on kyselylomake, jonka toivon teidän täyttävän. Täytettyänne kyselylo-
makkeen laittakaa se palautuskuoreen (postimaksu on valmiiksi maksettu) ja 
postittakaa viimeistään 27.5.2005 mennessä. 
 
Vastauksianne käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Vastanneiden kesken 
arvotaan 2 irtokuutiota kuivia koivuklapeja kotiinkuljetettuna kaupunkialueelle 
tai vaihtoehtoisesti Aalto-maljakko (160mm). Arvonta suoritetaan 31.5.2005. 
Voittajalle ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 
 
 
 

     Aurinkoisin terveisin,  
 
 
 

        Antti Lindström 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------- Leikkaa irti katkoviivaa pitkin. Laita arvontalipuke palautuskuoreen. 
 
Arvontaan osallistuva täyttää: 
 
 
Nimi ________________________________________________________________ 
 
 
Osoite ________________________________________________________________ 
 
 
Puhelinnumero______________________________________________________________ 
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Asuinalueenne lähimetsien hoitotöitä koskeva kysely 
 

Pyydän Teitä ystävällisesti vastaamaan kysymyksiin rastittamalla oikea tai mieleisenne vaihtoehto. Tai 
kirjoittamalla vastaus varatulle viivalle. 

 
 
 
 
 

Vastaajan tiedot 
 

1. Vastaaja on:  

?  Nainen  
?  Mies 

 
2. Vastaajan ikä _______ vuotta 

 
 

3. Asumismuoto 

?  Omakotitalo 

?  Rivitalo 

?  Kerrostalo 
 

4. Asunut keljonkankaalla noin _______ vuotta 
 
 

5. Oletteko metsänomistaja?  
 

?  Kyllä  
?  Ei 
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Asuinalueenne lähimetsät 
 
Alla on kysymyksiä asuinalueenne lähimetsistä. 
Ympyröikää mieleisenne vastausvaihtoehto 0-5.  
 
 
Lähimetsien hoidon merkitys (0= En osaa sanoa 1=Ei lainkaan 5=Erittäin paljon) 
 
 
6. Kuinka tärkeänä piditte lähimetsienhoitoa asuinalueellanne? 0   1   2   3   4   5 
 
7. Oliko teillä mahdollisuuksia vaikuttaa lähimetsien käsittelyyn?          0   1   2   3   4   5 
 
 
Arvio lähimetsien hoidosta keljonkankaalla (0=En osaa sanoa 1=heikko 5=kiitettävä) 
 
8. Anna arvosana lähimetsien viihtyisyydelle ennen hoitotöitä  0   1   2   3   4   5 
 
9. Anna arvosana lähimetsien viihtyisyydelle hoitotöiden jälkeen 0   1   2   3   4   5 
 
10. Anna yleisarvosana metsänhoitotöiden lopputuloksesta  0   1   2   3   4   5 
 
11. Anna arvosana tiedotuksesta    0   1   2   3   4   5 
 
12. Anna arvosana varoitusmerkinnöille maastossa  0   1   2   3   4   5 
 
 
Lähimetsien hoidon häiriö- ja vaaratekijät                (0= En osaa sanoa 1=Ei lainkaan  

  5=Erittäin paljon) 
 

 13. Aiheutuiko teille häiriötä asuinalueenne lähimetsienhoitotöistä? 0   1   2   3   4   5 
 
 14. Aiheutuiko teille vaarallisia tilanteita lähimetsienhoitotöistä? 0   1   2   3   4   5 
 
 15. Pitäisikö hakkuutähteet (risut, latvukset yms.) mielestänne kerätä pois?  
 

     ?  Kyllä  Jos kyllä, niin kuinka paljonhakkuutähteitä pitäisi kerätä?   ?   Kaikki 

   ?  Ei       ?   Kulkuväylien        

     ?  En osaa sanoa             varsilta 
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16. Merkitsittekö puita kaadettavaksi tonttinne läheisyydestä? 
 

     ?  Kyllä  Jos kyllä, niin kaadettiinko merkitsemänne puu tai puut?    ?  Kaadettiin 

     ?  Ei       ?  Vain osa 

        ?  Ei kaadettu 
 
Jos vastasit kysymykseen 16. kieltävästi niin siirry kysymykseen numero 18. 
 
17. Mistä syystä halusitte merkitsemänne puun kaadettavan? (RASTITA TÄRKEIN SYY) 
 

     ?  Maiseman takia  ?  Varjostuksen takia  ?  Vaaran takia 

     ?  Jokin muu syy?_____________________________________________________ 
 
18. Oletteko ollut yhteydessä Jyväskylän kaupungin metsätoimiston kanssa? 
 

     ?  Kyllä 

     ?  Ei 
                                     (1=heikko 5=kiitettävä) 
Jos kyllä niin, antakaa arvosana 1-5 saamastanne palvelusta               1   2   3   4   5 
 
 
19. Terveisiä ja kommentteja metsätoimiston väelle 
 
 

 

 

 

 

 

      

        
 SUURKIITOS VAIVANNÄÖSTÄNNE JA VASTAUKSISTANNE! 
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Asukkaiden kommentteja: 

• Kiitoksia hyvästä työstä! 

• Mittava työ Keljonkankaalla. Ammattitaitoisia metsureita. 

• Siistiä on! 

• Kannot olisi saanut olla matalampia. 

• Metsät ovat edelleen metsiä, nyt siistejä ja viihtyisiä, ei liian puistomaisia. 

• Kaadetut puut on ollut jo 1 kk. kaadettuna, vois viedä pois. 

• Nou komment 

• Hieno homma ja hienosti hoidettu. Kiitos! 

• Olen ihastellut koko talven lenkillä käydessäni maiseman kaunistumista. Työ on tehty 

systemaattisesti ja kaikin puolin hyvin. 

• Suuri paju jäi kaatamatta vaikka olin merkinnyt sen. Muuten olin tyytyväinen tehtyyn 

työhön. 

• Kiitos! ja oikein hauskaa kesää. Valoa tulee tupaan aivan uudelta suunnalta! Vihje: laitta-

kaa postilaatikkoon tieto kulloinkin kaadettavan kohteen läheisyydessä oleville asukkaille, 

josta selviäisi tukkipuun ostosta (polttopuuksi) alueen asukkaiden käyttöön. 

• Jatkakaa samaa tahtia, niin hyvää tulee. 

• Vielä jäi paljon ns. roskapuuta leppää, pajua katujen varrelle. Roskaavat ja liukastavat 

etenkin syksyllä katuja. 

• Aika tyytyväinen näihin suorituksiin. 

• Hyvin toimittu. Suuret kiitokset! 

• Muutama vuosi sitten ilmoitin vaarallisesti katkenneesta puusta. Puusta oli katkennut lat-

va joka oli jäänyt 4-5m ylös maasta. Katkenneelta kohdalta latvuksen läpimitta oli noin 

15cm. Puu sijaitsi karjaportin notkossa, jossa puro virtaa. Seurasin tilannetta lähes vuo-

den. Mitään ei tapahtunut. Latva on jo pudonnut maahan, onneksi lapsia ei jäänyt alle.  

• Sysmälän mutkan leikkipaikkaan jäi vaarallisesti jo kuivumassa oleva mänty keskelle 

hiekkalaatikkoa ja keinujen vieressä olevat puut pois. Särkän mäen ja pyörätien väliin jäi 

myös mänty joka kuivuu ja tiputtaa oksia vaarallisesti (isopuu) 

• ”Hommat” hoidettu hyvin! 

• Nyt tehty toiminta näyttää vielä paremmalta, kun taimisto alkaa nousta. Muillakin alueilla 

saattaisi olla aihetta tehdä samanlaiset toiminnot! 

• Kaikki hyvin ei valittamista.  

• Metsurityönä tehtynä jälki paljon siistimpi. Isot koneet rikkovat pahasti maastoa. Muuten 

hyvin tehty. Alueen ilme muuttunut valoisammaksi. 
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• Hyvä homma, risusavottaa toivoisi jatkettavan edelleen. 

• Valoisaa, siistiä ja viihtyisämmän näköistä. 

• Vielä kun parkkipaikat saisi puhtaiksi risuista niin olisi hyvä juttu. Ehkä vielä enemmän 

olisi voinut puita lähteä pois. 

• Metsätoimiston palvelu yllätti positiivisesti kun hyvät neuvot tuli suoraan puhelimessa. 

Hakkuutyö oli lähialueella ripeää ja jälki hyvää. 

• Hyvin ja huomaamattomasti hoidettu projekti. Risu ym. jätteet vietiin nopeasti pois. Riit-

tävästi informoitu. 

• Kiitokset alueen yleisilmeen siistiytymisestä metsien sekä tienvierustojen harvennusten 

myötä. 

• Raskaiden koneiden jäljet/painanteet kulkureiteillä hankaloittivat kulkua, samoin suhteel-

lisen kauan olleet rangat. Työ kesti kaikkiaan kauan, vieläkin on kasoja viemättä pois  

• Seuraavan kerran olisin valmis ostamaan tai muuten keräämään polttopuita alueelta. 

• Metsänomistajana ja entisenä metsurina ihmettelen, miksi alueelle on jätetty niin pitkät 

kannot puita kaadettaessa? 

• Jykevä kuusikko Mara-Oilin risteyksestä saisi kaataa pois, aurinko paistaa sen takaa vain 

keskikesällä! Ilmoitimme metsäosastolle halukkuutemme ostaa kaadettuja puita, olisi 

asiakaslähtöistä jos saisi sen jo tontin rajalla olevan puukasan, eikä kauimmaista, kuten 

meille kävi. Voisiko yhteyttä ottaa jo kaatovaiheessa? Kiitos kuitenkin että ne puut saatiin 

ostettua!!! 

• Ei kannata välittää yleisönosastokirjoituksista. Hyväksi havaitulla linjalla kannattaa jatkaa 

eteenpäin. 

• Kauraojantiellä oli isoja kuusenoksia tiellä iltapäivällä, jos eivät ole vaaraksi autoilijoille 

niin ainakin pyöräilijöille. Havainto tapahtui toukokuun puoli välin paikkeilla. Jotkut 

kannot aika pitkiä Valimontien varressa. Muuten tienvarsi pusikkojen siistiminen oli hyvä 

asia. 

• Hauskaa kesää! Kiitos puun kaadoista! 

• Hyvää kesää teille! Tällekin mummelille paistaa nyt aurinko sisään. Olen tosi onnellinen 

että puut rinteestä mökkini takaa kaadettiin. Kiitos! 

• Puutarhajätteiden kuskaaminen lähimetsiin pitäisi saada loppumaan! Auttaisiko jokin 

kieltotaulu? Soratien varrella muutamat ilmeisesti luulevat että roskat voi ilman muuta 

viedä aidan yli metsään! 

• Olisiko ollut mahdollista samassa rytäkässä kaataa myös joitakin tontin omistajan rajalla 

olevia puita? (siis yksityisen maalla olevia) Ei varmaan suuri kustannus.  



              29 (21) 
  

  

• Metsätoimisto toimi oikein hyvin. Kiitos. 

• Soitin metsänhoitajalle kesällä 2004 puiden kaadosta Säynätsalontiellä. Uudelleen kevääl-

lä 2005. Mitään ei ole vielä tapahtunut? Kiitos!  

• Paikoitellen olisi voinut kaataa vielä enemmänkin. 

• Tonttimme vieressä on kapea kaistale, josta on kaadettu muutama puu helmi/maaliskuun 

vaihteessa. Puut ja hakkuutähteet ovat edelleen keräämättä. Näkymä tontillemme. Olem-

me kerran soittaneet metsätoimistoon asiasta. Voisiko ne saada pois mahdollisimman no-

peasti? Kiitos! 

• Metsien hoito on erittäin tervetullutta alueellemme. Ryteikköjä saisi karsia enemmänkin. 

Näkymä on kyllä edelleen kuin tykistökeskityksen jäljiltä, oksia ja ohkaisia runkoja on si-

kin sokin. Jälkityöt saisi tehdä ripeämpään tahtiin. Kiitos joka tapauksessa operaatiosta. 

• Saisi kaataa vaikka enemmänkin. Avaruus kaunista. Koivutkin pois, ei olisi siitepölyä ke-

väisin. 

• Ammattitaitoista väkeä ☺ Nopeaa toimintaa (tilanteet äkkiä ohi). Tontillamme on suuria 

kuusia. Saako apua, jos tarvitaan?  

• Puomitien takana olevaa metsää on nyt erittäin kiva katsella, luonnossa mukava liikkua! 

Vielä kun hakkuujätteet saadaan pois niin hyvä tuli! Kiitos!! P.S Pururata on nyt tosi kiva! 

• Kyseinen projekti hoidettiin kokonaisuudessaan kiitettävästi, joskin vielä on joitakin risu- 

ja rankakasoja poistamatta maastosta. Urakoitsijoiden työaikaan pitää laittaa normaalit ra-

joitukset toimittaessa asuinalueella (klo 7.00 – 22.00) arkisin. 

• Oikein hyvää työtä! 

• Kesän jatkoa! 

• Miksi kannot niin pitkiä? 

• Hyvin toimittu! 

• Erittäin hyvin tehtyä työtä. Asuinalueen viihtyvyys kohentui huomattavasti, ilo katsoa 

raivattuja alueita. 

• Kiitos, aurinko pääsee paistamaan pihaan aika hyvin mutta vieläkin olisi muutama puu 

jotka pitäisi vielä kaataa. Kentän ja talojen välistä muutama puu pois. Aurinkoista kesää 

teille kaikille! 

• Hakkuujäljet (oksat, latvat) on hyvin poistettu! 

• Metallimiehentien leikkipuiston alue/ympäristö toivottaisiin siivottavaksi hakkuutähteistä 

ja koneen yms. jäljistä siistiksi. 
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• Kämmekän ja niittyvillan yläpuolella olevaan metsikköön jätettiin siemenpuiksi vuosia 

sitten isoja mäntyjä ja koivuja. Taimet ovat hyvällä alulla ja isot tukit joutaisivat päältä 

pois. 

• Tuli valoisuutta ja vielä kun viette esim. Välitien parkkipaikalta roskat ja tien reunat siis-

tiksi niin hyvältä näyttää. 

• Hakekaa oksat pois tien varresta ja tontille kasaamanne risut. Risuja vielä Välitien varres-

sakin. Muuten maisema valkeni huomattavasti. 

• Olen ihaillut tyyliänne metsän hoidossa joka on juuri sama mikä meille opetettiin 30 -

luvun puolivälissä Tarvaalassa ja jota olen paljon toteuttanut omassa työssäni aikanaan. 

• Työniloa ja hyvää kesää! 

• Pitkät kannot ym. pitäisi talvikaadon jäljiltä korjata. 

• Harvennukset olisi voinut tehdä vielä karkeammalla kädellä. Olisi saatu viihtyisämpi me t-

sä. 

• (Asiaa katuosastolle) 

• Hyvännäköistä jälkeä syntynyt 

• Enemmänkin saisi puita kaataa. 

• Kiitos vaan hyvästä työstä. Alue koki aivan ”uuden valaistuksen”, kun yli-ikäiset havu-

puut poistettiin varjostamasta. Samoin lopputulos raivausten (hakkuujäte) osalta on kiitet-

tävää! On ilo kierrellä koiran kanssa pitkin kankaita. Hyvää kesää! 

• Osa meistä keräisi ”risut” talteen hakkuualueelta… jos saisi ja tietäisi. 

• Nyt kun hakkuu työt on tehty, niin maisema on todella hyvännäköinen. 

• Kiitos ilta-auringosta joka eka kertaa paistaa pihaani ja puisto näyttää puistolta. Erittäin 

hyvä, kiitos! 

• Hakkuujätteiden poisto vähän huonossa hoidossa. Olen kylläkin omatoimisesti kerännyt 

hakkuujätettä kasalle oman tonttimme osuudelta. Kunhan kaupunki huolehtisi kasan tien 

reunasta pois. Kiitos! 

• Tontin omistajana ihmetyttää puiden ”omistusoikeus”. Jos puu kaadetaan kaupungin lu-

valla niin siitä veloitetaan tontin omistajaa!? onko vielä näin? Kuinka naapurin tontin var-

jostavat puut saivat ”kaatotuomion”? 

• Asun metsän reunassa ja isot kuuset, haavat ja koivut varjostavat edelleen jonkun verran. 

Tilanne on parempi nyt harvennuksen jälkeen. Suomen kesä on lyhyt ja valoisa aika vuo-

dessa myös liian lyhyt. Puut nurin -> valoa kansalle! Hyvää kesää! 

• Jätetty ”huonopuu” oli merkitty useampaan kertaan, myös metsurit merkitsivät ja lupasi-

vat kaataa pois. 
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• Kiitettävää toimintaa ja oikean suuntaista! 

• Erittäin mukava, että metsiä hoidetaan. Niitä on Keljonkankaalla paljon ja ne ovat olen-

nainen osa Keljonkankaan hienoa luontoa! 

• Veräjätiellä on edelleen 6 risukasaa hakematta. Ne rumentavat maisemaa. Haetaanko 

pois? Yksi laho koivu luvattiin kaataa, vaikka siinä ei ollut nauhaa. Se jäi kuitenkin teke-

mättä. Muuten hyvä juttu! 

• Toivoisin että ”läjään” kerätyt risu- ja oksakasat vietäisiin pois! 

• Mielestäni toimenpiteet hoidettiin hyvin ja ainahan hoidettu metsä näyttää ”ryteikköä” pa-

remmalta. Kiitos. 

• Olisimme halunneet kaadettavan rivitalomme päädystä vanhoja ja lahoja mäntyjä, mutta 

tuntui oudolta ”toisen tontilta” merkitä puita. Eivätkö asiantuntijat olisi voineet kiertää ja 

harventaa myös sellaisilta kaupunginalueilta, joista olisi tarvetta.  

• Työt alueella sujuivat hyvin mutta nyt lumien lähdettyä tuntuu tosi pahalle mennä me t-

sään, jossa oli puita kaadettu. Metsä oli aivan raiskatun näköistä, kestää tosi kauan kun 

uusi kasvaa ja jäljet peittyvät. 

• Yksi kirje tuli ja unohdin sen. Olisin halunnut yhden varjostavan ja allergiaa aiheuttavan 

puun kaadettavaksi. Olin kuullut, että tuollaisten syiden takia ei ennenkään ole onnistunut 

kaato, jotenka en tarttunut toimeen. 

• (Erillinen kirje) 

• Hyvällä asialla ja arvokasta työtä! 

• Jatkakaa samaan malliin. 

• Metsiä tulee hoitaa niin, että marjastaminen on mahdollista. Risujen korjaus metsiköstä on 

huomioitava. Ne katuosuudet jotka vaurioituivat on korjattava! 

• Talonyhtiömme takana oleva metsä on ihan kuin rämettä ja osittain vaarallinen lapsille 

jotka tykkäsivät leikkiä siellä. Nesteen vieressä/takana oleva leikkipuisto on oli viikko sit-

ten (12.5) kamalassa kunnossa, havuja ympäriinsä ja olisivatko koneet rikkoneet hiekka-

laatikon reunan. Pahannäköistä ja vaaraksi lapsille. Noin 10 vuotta sitten myllättiin puron 

varsi pilalle ja epäviihtyisäksi L  

• Lupaamanne maksulliset saunapuut jäi toimittamatta?  

• Metsuri olisi voinut katsoa omalla silmällä ja harventaa huonoja puita pois ja missä on 

kaksi puuta vierekkäin niin toinen pois. 

• Asutuksen vierellä ja välissä olevien metsien ei tarvitse, eikä pidä olla mitään luonnon-

suojelualuetta, van ilmavia, valoisa ja hyvin raivattuja! Luonnonsuojelualueet ovat sitten 

erikseen. 
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• Orastie 1. kohdalla on kaupungin omistamalla alueella kaadon tarpeessa olevia puita, jot-

ka tulisi vielä kaataa. 

• Mukavaa ulkoilla, kun on hoidetun näköinen metsä! 

• Hieman enemmän olisi voinut jättää taimistoa. 

• Homma eteni jouhevasti ilmoituksesta alkaen. Kiitos! Pieni vinkki, loput risut ja rangat 

pois (suorittakaa jälkitarkastus) Hyvää alkavaa kesää terveisin.. 

• Kiitos kun aurinko paistaa! 

• Mielestäni metsää olisi voinut Valimontien toisesta päästä harventaa enemmänkin. Lisäk-

si pienpuuston poisto oli hyvä juttu pyöräteiden varsilta. Lohilammen ympäriltä kaupunki 

olisi myös voinut raivata pienpuuston pois vaikka 5metrin säteeltä rannasta. 

• Hieno homma! 

• Olemme olleet tyytyväisiä. Jatkakaa samaan malliin. Loppu silaus olisi vielä paikallaan. 

• Jätetty liian pitkiä kantoja, hirvetkin repii mahansa. Tukkia ja latvuksia keräämättä. 

• Kannatan lähimetsien hoitotoimenpiteiden jatkamista muutamien vuosien välein. Kiitos! 

• Itse en merkannut puita kaadettavaksi mutta naapurit merkitsivät varjostavia puita, joita 

kaadettiin aivan liian vähän (Varjostavat myös omaa tonttiamme). Vaikka kaatajia pyy-

dettiin lisäksi suullisesti kaatamaan varjostavia puita (myös tuulella vaarallisen lähellä ra-

kennuksia). Ei tulos ollut siltä osin tyydyttävä. Kokonaisuutena ympäristön valaistuminen 

on merkittävä ja hyvä asia. 

• Ohraperällä oleva kaupungin puisto kannattaa käydä katsomassa, koska alue on puutarha-

jätteiden varastopaikka ja puiden harventamisen jälkeen näkymä on entistä epäviih-

tyisämpi. (Jättiukonputket ja palsamit hyvällä alulla) 

• Kaikki talteen metsästä ja kiertoon. Ns. suoramarkkinointi lienee paras tapa tiedottaa täl-

laisissa asioissa. 

• Ymmärrän, että asukkaat haluavat puita pois varjostamasta mutta yleisillä alueilla ei tar-

vitsisi kaataa niin paljon, sillä on viihtyisämpää kun on enemmän puita. Kantometsät eivät 

ole kaunista katseltavaa; paikoin korkeitakin kantoja. 

• Kiitos, nyt tontille paistaa aurinko ja päästiin isoista puista eroon. Leikkipuisto on au-

keampi joten hyttysetkin varmaan väheni. Hyvää kesää ☺ 

• Kannatan metsänhoitoa, omistan maata Korpilahdella noin 18hehtaaria. Mutta metsänhoi-

to on kallista näin naiselle. 

• Rumia kantoja on liikaa, jos puita olisi jätetty tasaisemmin, silmäniloa olisi aikaisemmin. 

Miksi Sysmälänmäestä kaadettiin kaikki vaahterat ja tuoksupoppelit? Pelkkiä kantoja ja 
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roskaa jäljellä. Lähimetsä on meidän puistomme, eikä puistonhoito ole vain puiden kaa-

toa.  

• Varsikin talojen lähiympäristön risut ja oksat on kerättävä pois. Nyt olemme suorittaneet 

tätä työtä omatoimisesti. Jos kaikki risut on hujan hajan niin ei se kyllä ole maisemallises-

ti kaunista. 

• Kannot jätetty turhan pitkiksi joissain kohdin. Joitain kohtia harvennettu liiankin harvaksi. 

• METSÄ SIIVOTTOMAN NÄKÖINEN!! Metsä kaipaa siistimistä, jotenkin ”raiskatun” 

näköinen. Kaikesta huolimatta, hyvää kesää!! 

• Lisää tämmöisiä harvennushommia. Niitähän riittää tuossa Häkkisen hoito paikan lähis-

töllä ja pururadan lähistöllä. 

• Kiitos! 

• Ripeää toimintaa; puut ja risut hävisivät nopeasti, myös tienvarsien kasoista. Yöajo klo 22 

jälkeen, etenkin ajokone häiritsi parina yönä. Niin ripeä ei tarvitsisi olla. 

• Metsurit ystävällisiä. Huomioivat lapsetkin, siirsivät autonsa leikkipaikkojen tieltä ilman 

pyytämistä. Lapset seurasivat innostuneesti työskentelyä. Tehtiin nuotiokin ja paistettiin 

makkarat ja istuttiin tukkien päällä. Kasvimaa sai valoa ja suli ennätysajassa. Kiitos! 

• Tiedotuksesta on hyvä muistaa, ettei asia mene yhdellä kertaa perille. Paikallislehdet voi-

sivat hyvinkin kiinnostua tilanteen seurannasta, mikä lisäisi huomioarvoa. Omassa lähipii-

rissä kaadettiin vain muutama puu ja ellen olisi lenkkeillyt, olisin autuaan tietämätön ura-

kan laajuudesta (ja taidan olla siltikin). 

• Kiitos, metsänhoito oli tarpeen. 

• Hyvää kesää kaikille! Puhdistaisitteko valimontie 32:n ja pyörätien välissä olleen hakku-

jätteiden välivaraston jätteet pois. 

•  Tontin reunassa on vielä iso risukasa viemättä pois. 

• Pihassa n. 50 vuotiaita koivuja. Kuinka niitä voisi vähentää omasta pihastaan turvallisesti? 

Maksaako se paljon? Odotan yhteydenottoanne tänä kesänä. Itse saamme juurakot ylös 

kaivurilla. 

• Kun seuraavan kerran teette kartoitusta, kertokaa kuka siivoaa roskat/oksat ja milloin ½ - 

1 v. tarkkuudella. Nyt olivat sotkut silmien näkyvissä liian kauan. Myös kannot ovat liian 

pitkät, olisi saanut olla lyhyemmät. Myös talvella tuli erimielisyyttä, kun metsurit käytti-

vät ja täyttivät meidän tekemät lumentyöntöaukot umpeen puillaan, ennen kuin pidimme 

puoliamme. Tämä oli ongelma monessa kohteessa. 
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• Naapurin talo on asumaton. Tontilla isot kuuset, jotka varjostavat, sekä koivuja jotka pu-

dottavat lehtensä meidän haravoitavaksi. Todellinen ryteikkö. Tehän ette siihen tietenkään 

pysty vaikuttamaan!?! 

• Mielestäni puita olisi voinut jättää pystyyn vähän enemmän. Olisi näkösuojaa ja äänieris-

tystä (kuusi). Työn jälki kyllä oli hyvää. 

• Työniloa sinne metsätöihin. Olen ollut itsekin kaupungilla joskus raivaustyössä. 

• Työ taisi jäädä kesken. Lotilan hiekkakentän luona oleva ylitiheä koivikko oli jäänyt har-

ventamatta. Harventamaton on ulkoisesti ruma ja ylitiheä koivikko karsiintuu liikaa.  

• Erittäin hyvä asia, että puustoa kaadettiin ja siistittiin metsikköä. Keljonkankaan yleisilme 

muuttui siistimmäksi ja avarammaksi. 

• Jos tulos maisemallisesti on ruma kuten nyt, tulee kaatotöitä harkita paremmin ja jos on 

välttämätöntä kaataa, kaatotyö on tehtävä kesällä, jotta myös kannot saadaan lyhyemmi k-

si, ettei tarvitse vieraiden nähden hävetä ehdoin tahdoin turmeltua maisemaa. Myös maas-

toon jätetyt kaatojätteet korjattava pois kaupungin toimesta. 

• Hyvää työtä on tehty. 

• Taloyhtiömme istuttamat hopeapajut kaadettiin Säynätsalontien varrelta syksyllä 2004, 

eikä niitä kuitenkaan korjattu pois. Jouduimme ne itse hävittämään. Kuitenkin kaikkia pa-

juja ja leppiä ei ko. alueelta kaadettu. Miksihän istuttamamme taimet kaadettiin vaikka 

olivat rajalla. Metsässä edelleen risukasoja ja teiden varsilla. Tiedustelin lupaa saada kerä-

tä lyhyet pölkyt metsästä risujenkeruun jälkeen mutta lupaa en saanut. Kuitenkin pölkyt 

on viety pois luvatta tai luvan kanssa. Perustelkaa! Pysäköintialue on edelleen siivoamat-

ta!!  

• Työt ja palvelut on tehty hyvin, kiitos! 

• Pöllit ja risukasat vielä paikallaan 17.5.2005  

• Tieto kaupungin virastojen välillä ei kulje. GWS:n takaiselta asuinalueelta on valitettu 

jatkuvasti TEKPALLE moottoritien aiheuttamasta melusta. Nyt välimetsiköstä kaadettiin 

paljon puita ja meluhaitta on todella häiritsevää. Jospa edes meluvalli rakennettaisiin val-

miiksi tänä kesänä! Olisin toivonut pusuton alueella säilyvän.  

• Ei tunnu oikein mielekkäältä, että töiden jälkeen on hakkuutähteitä siivottava lähimetsästä 

asukkaiden talkootyönä. Asiat pitäisi hoitaa loppuun saakka työn aloittajan toimesta, joka 

myös saa hyödyn toimenpiteistä/puuston myynnistä. 

• Kiitokset, että sain kerätä polttopuita. Olivatko metsurit jäykkäselkäisiä vai isomahaisia 

kun sahasivat pitkään kantoon? 
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• Jätetty paikoitellen liian lähelle sähkölinjaa/valaisimia puita: oksat melkein kiinni langois-

sa. Lahoja puita tai katkottu rumasti oksia isoista puista: jätetty isoja tynkiä puihin ja ok-

siin. Miksi jätetty pitkiä kantoja? Erittäin ruman näköisiä ainakin Valimontien ja Lotilan-

tien risteyksen lähellä. 

• Terveisiä ja hyvää kesää kaikille. Jatkakaa samalla tyylillä eteenkinpäin, iloisin mielin. 

• Kantoja jätetty osaksi liian korkeiksi. Näkymät avarammat kun pusikot on poistettu Vali-

montien kevyenliikenteentein varrelta. Tosin nyt näkyy joittenkin omakotitalojen puutar-

hajäte, joka on kerätty tontin ulkopuolelle. Miksi kysytään aina Keljonkankaalaisilta kun 

kuulumme osa Keljoon?! Tuntuu ettei meistä välitetä. 

• Terveisiä metsien miehille, kiitos!! 

• Toiveita kyseltiin kiitettävästi mutta hakkuut toteutettiin aivan liian varovaisesti. Sama 

työ edessä muutaman vuoden päästä. Olisi kannattanut tehdä työ kerralla kunnolla val-

miiksi. Myös suurimmat puut rajoilta olisi kannattanut kaataa. 

• Kiitettävää palvelua, jopa siinä määrin että henkilö tuli itse paikanpäälle antamaan vasta-

uksen mieltä askarruttaneisiin kysymyksiin. Saamani kokemuksen perusteella ensimmäi-

nen yhteydenottoni ei jäänyt viimeiseksi. Iso plussa koko poppoolle yhteistyöstä & asioi-

den hoidosta! Kiitos! 

• Toivoisin, että Valimontien takana puron reunojen metsä siistittäisiin. Puroon ja sen reu-

noille kaatuneet puut korjattaisiin pois. Olisi mukavampi liikkua lasten kanssa. Hyvää 

työtä, jatkakaa samaan malliin. tiedotusta voisi tosin lisätä alueen asukkaille, esim. kotiin 

jaettavan läpyskän ja netin kautta. 

• Rungot rumia -> mitä jäi jäljelle, yläosissa vain vihreää -> isoja runkoja jäi. 

• Palkatkaa 17–18 vuotiaita kesätöihin raivaamaan ja siivoamaan metsäympäristöt, hakku-

jätteet, leikkipaikat ja polut. Riittäisi töitä!! Opiskelevien nuorten on todella vaikea saada 

kesätöitä. 

• Mahdollisuuksien mukaan puupinojen kasaamista risteysalueille tulisi välttää ja muuten-

kin ottaa huomioon näkyvyys liikenteen kannalta. Kaiken kaikkiaan homma vaikutti 

menneen ihan sujuvasti. 

• Puomitien suuntaisesti kulkee puro ”rotkossa” ja sen varrella on mukava vaellella. Olisi 

mukava jos puroon tippuneita/heitettyjä puita voisi poistaa. Myös risukkoa puron ympä-

ristöstä voisi vähentää. 

• Kysymys: Miksi Keljonkankaalla on jätetty niin hurjan pitkiä kantoja (vanhan Muura-

mentien laidalla)? Lumenko takia? 
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• Lähdetien rivitalojen lähietäisyydeltä olisi saanut risut kerätä paremmin pois. On kanneltu 

niitä kivien taakse piiloon. 

•  Hyvin toimittu. 

• Jatkakaa samalla linjalla niin hyvää tulee! Hyvää kesää. 

• Iloinen yllätys oli että metsiä hoidettiin, nimittäin emme muista saaneemme tiedotusta 

asiasta. Maisemat paranivat huomattavasti! Kiitos! Toivomus: seuraavaksi alueen tiet pa-

rempaan kuntoon. 

• Puistoalue siistiytyi hyvin 

• Kiitos että otitte toivomuksemme huomioon. 

• Hakkuujätteet/puunrungot tule kerätä myös ”puron” varresta, eikä jättää niitä sinne mätä-

nemään silmäniloksi! Kenelle kuuluu puoliksi soistuneen metsämaan aukaisu? Virtaava 

puro kauniimpi kuin haiseva letto! Pyydän yhteydenottoa kyseisessä asiassa!  

• Hyvää työn jatkoa! 

• Enemmän olisi saanut kaataa puita. 

• Terveisiä Kemppaiselle 

• Hyvää työtä! 

• Risukkoja on vielä raivattavaksi. Kaupunkimainen ilme koheni kun ympäristö raivattiin. 

Hoidetun näköistä. Työ kävi ripeästi ja jäljet on siistit. Eipä päästetä lähimetsiä yhtä huo-

noon jamaan kuin olivat ennen hakkuuta. Kiitos! 

• Metsä on nyt kuntopolun varrella avara ja siisti!  

• Asiallinen homma kun saatiin tehtyä. Ei kaiken tarvitse umpeen kasvaa. 

• Valimontien alusta ”Pumperin” talolle päin toivottiin istutusta?? 

• Jos joku haluaa puuta esim. paksujen rankojen tyviosia eli pölkkyjä, onko tämä kauttanne 

mahdollista?  

• Mielestäni hoitotyöt olisi pitänyt suorittaa rankemmalla kädellä. Olisi paljon siistimpää (ei 

ihmisen tarvitse asua metsässä). Muuramentien varressa kaadettu aivan liian pitkään kan-

toon (ei ole viitsitty poistaa lunta puun juurelta puuta kaadettaessa). Ainakin Välitien 

parkkipaikka jäänyt siivoamatta! 

• Hyvä, että huonokuntoisia puita kaadetaan. Hyvää samoin se, että asuinympäristö sai va-

loa ja väljyyttä puiden kaadon ansiosta. Naisen näkökulmasta olen ihmetellyt kaatojälkeä 

(=kannot). Ennen tasainen, sileä kanto kertoi hyvästä metsurista. Nyt kannot ovat epäta-

saisia, teräviä piikkejä ym.  

• Ärsyttävää kun jotkut pitävät lähimetsää kaatopaikkana. Ovatko nuukia vai tyhmiä? 
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• On tosi hyvä kun metsiköitä hoidetaan vihdoinkin. Mutta kyllä nuo risut pitäisi kuskata 

pois, kaikki! 

• Lumenkaatopaikkojen alta on vielä paljastunut epäsiistejä ryteikköjä ja pitkiä kantoja, ne 

varmaan siistitään nyt lumien sulettua? (esim. Muuramentien ja Välitien risteyksessä. 

• Metsänhoitoväelle kauniit kiitokset ammattityöstä tontin kohdalla. 

• Haluttaisiin takapihalta kaadettavaksi isoja kuusia, varjostavat valon pääsyä pihalle. Tosin 

kuuset eivät ole meidän pihalla vaan tuolla naapurin puolella. Kiitos kaikille ja rentoa ke-

sää ja lomaa! 

• Rankoja olisi ollut kiva saada kerätä tuosta vierestä. 

• Jos on puulämmitys taloissa, jotka sijaitsevat puiden kaatopaikkojen välittömässä lähei-

syydessä, niin oksat ja muu hakkuujäte pitäisi saada hyödyntää mainituissa taloissa. Otta-

jia olisi varmaan. 

• Kämmekän järeä kuusikko hakattiin 2003. Alueen valoisuus parani mutta puustoa olisi 

voinut hakata enemmänkin, eli isot puut olisi voinut jättää harvempaan. Särkän mäen ja 

GWS:n alueen harvennus onnistunut (miellyttää silmää) ja alue näyttää siistiltä. Edelleen 

jäljelle jääneitä risukkoja voisi harventaa. 

• Paikka paikoin epäsiistiä jälkeä, pitkien kantojen vuoksi. 

• Työmiehet olivat taitavia ammattimiehiä, työnjohto reilua. Jälkien siivous on ollut hidas-

ta. Oksia on paljastunut lumen alta runsaasti. Kulkutien varrella on vieläkin kasoja. Jos 

halutaan asutuksen keskelle puistomaisempaa metsää, pitäisivät risukot ja vahingoittuneet 

puut siistiä. Voisiko/saisiko asukkaat tehdä sen homman ihan luvan perästä? Löytyisikö-

hän talkoohenkeä oksien keräämiseen? 

• Osittain työn jälki on todella huonoa, eikä kaadettavien puiden valinnassa ole käytetty 

täyttä järkeä. Toivottavasti sama porukka ei osu työhön omaan metsään. 

• Ostin 10m3 koivuja sauna- ja takkapuiksi. Toimitus sujui kiitettävästi. 

• Puita olisi voinut kaataa vaikka kauempaakin metsästä. Nyt jäljelle jääneiden puiden al-

haalla olevat, kuivuneet oksat ottavat jonkin verran häiritsevästi silmään. 

• Kuusitien ja Valimontien välistä metsikköä olisi voinut raivata enemmänkin. 

• Hakkuutähteet pitää ehdottomasti kerätä pois, koska en halua omalta takapihaltani katsella 

uudenlaista ryteikköä. Hoitotyön jäljiltä lähimetsä on nyt huomattavasti valoisampi ja an-

taa myös iltavaloa paremmin tontille. Koen hyödylliseksi tehdyn hoitotyön vielä kun jät-

teet lähtee pois niin hyvä tulee. Kiitoksia!  

• Mielestäni lähimetsien harvennushakkuu oli tarpeellinen ja paransi maisemaa ja teki alu-

etta hoidetumman näköiseksi. Paransi näkyvyyttä esim. pyöräillessä. 
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• Tällainen maiseman ja lähialueen hoito oli erittäin tervetullutta! Kaivattaisiin muissakin 

kaupunginosissa, myös puisto-osaston kanssa. 

• Varsinkin tien varrella olevat risut ja lahonneet rungot pitäisi poistaa rumentamasta mai-

semaa. Sääksjärven rantametsää saisi myös harventaa ja siistiä, radan ja rannan välistä. 

• Tukkeja pois vietäessä Tekolammen ja Kuusitien välinen pyörätien pinnoite on rikkoutu-

nut ison rekan painosta (ei olisi tarvinnut ajaa lainkaan pyörätietä). Toivottavasti pyörätie 

tullaan korjaamaan! 

• Merkkasimme puolenkymmentä pajua, haapaa ja leppää (halkaisija 10-15cm). Matalam-

man puuston haluamme jäävän.  

• Hyvää kesää! 

• Olemme iloisia siitä, että asukkaita kuunneltiin ja noudatettiin toiveita. Ennakkotiedotus 

karttoineen oli todella informatiivinen. Se yllätti positiivisesti. Metsurit ovat herrasmiehiä 

ja tekivät työnsä hyvin. Kannattaisi jatkossakin käydä kyselemässä olisiko tarvetta har-

ventaa. (Ei toki joka vuosi) 

• Meillä on pieniä lapsia ja on todella ikävää kun vielä klo 23 traktorit keräsivät hakkuutäh-

teitä (ehkä puitakin) valtavan suuriksi kasoiksi lastemme makuuhuoneen ikkunan kohdal-

la. Matkaa kasoihin oli vain 20-30metriä, Koneiden valojen tulo huoneeseen oli lapsista 

pelottavaa ja nukkuminen oli vaikeaa. Meteli oli myös liian kovaa siihen aikaan illasta. 

• Ihan ok, parhaita kaupungin virkamiehiä 

• Olisin ollut kiitollinen jos lähistöltäni olisi kaadettu pajuja, leppiä ja joitakin koivuja. 

Muutaman huonokuntoisen kuusenkin olisi saanut kaataa. Muuten olin tyytyväinen ympä-

ristön muutokseen. Valoisammaksi tuli sekä pihani, että asuntoni. Kukat kukkivat paljon 

runsaammin kuin aikaisemmin. Aurinkoiset terveiset teille kaikille! 

• Tehtävä muuten ok, jätehoito puutuu. 

• Oli tosi hyvä juttu! 

• Kiitoksia hyvin hoidetusta työstä & aurinkoista kesän jatkoa! 

• Leikkipuiston läheisyydessä olevat puupinot ja purkujätekasat tuntuvat kielloista huoli-

matta kiinnostavan lapsia, isompiakin. Mikäli kasat ovat kauan puunkaadon jälkeen pai-

kan päällä, aiheuttavat ne moninkertaisen vaaran. 

• Kuusikkoa riittäisi vieläkin hakattavaksi. Valoisa hyvin hoidettu metsä asutuksen lähei-

syydessä houkuttelee luontoon ja on kaunis katsella, toisin kuin synkkä kuusikko ja risuk-

ko. 
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• Tähän osoitteeseen ei ole tullut 18.8.2004 päivättyä kirjettä lainkaan. Asia meille täysin 

tietämätön mahdol. yhteydenotoista metsätoimistoon. ps. Kaikki kirjeet tarkistetaan saatu-

amme ne. Vaarallinen? Kelottuva mänty Keljonkankaantien ja Puomitien välissä. 

• Minun mielestäni kaikki isot puut pois asutuksen lähiympäristöstä. Minä kaadoin ison 

koivun nurkaltani viime vuonna kaupungin luvalla. Tässä Hakalantiellä oli iso kuusi joka 

oli keskeltä ihan laho, että ihme että se pysyi pystyssä. siinä oli sähkölinja ihan vieressä ja 

3 omakotitaloa lähi piirissä. Pidän hyvin tärkeänä isojen lahopuiden kaatamista. 

• Teiden varsilta ja asuinrakennusten näköpiiristä tulisi hakkuutähteet siivota. Kuusitien ja 

Sysmäläntien välinen metsä on järkyttävän näköinen hakkuiden jäljiltä. Itse kaatourakka 

kävi nopeasti ja näppärästi ja puukasat haettiin nopeasti pois. Nyt nautitan auringon pais-

teesta!! 

• Hyvä kun metsät siistittiin, koirien kanssa on kiva lenkkeillä metsässä. 

• Vähän jäi turhan pitkiä kantoja lumen aikana ja raivaussahamies voisi vielä kulkea siisti-

mässä. Aukkoihin (esim. Välitien ja Mutkatien kulma) pitäisi istuttaa uusia puita. 

• Asutusalueen ja 9-tien väli on nyt ylihakattu. Tien melu kuuluu paremmin asutusalueelle. 

Tästä olisi pitänyt keskustella asukkaitten kanssa. 

• Toivoisimme, että Lotilantie 16 tontin viereinen notko siivottaisiin kaatuneista puista 

yms. sotkuista ja että ihmiset lakkaavat työntämästä notkoon puutarhajätettään. Tiedotus 

roskien viemisestä johonkin muualle tai joku vastaava olisi paikallaan.. 

• Homma hoidettu hienosti, tuskin edes huomasi kun rungot ja risut oli viety pois. 

• Hyvää kesää! 

• Kiitettävästi toimittu 

• Kannot pitkiä (rumia) 

• Metsät siistiytyivät kovasti, ei niin ”tukkoista” kuin ennen vaan viihtyisämpää, avaram-

paa. Tien varressa harvennus -> lisää näkyvyyttä -> turvallisempaa. 

• Risujen siivoukseen saisitte luultavasti apuja, ainakin joillekin alueille, lupaamalla siivoo-

jille palkkioksi parit rangat. Oman asuntoni läheisyyteen jäi pystyyn ainakin pari kaato-

kelpoista koivua, niihin mielestäni olisi hyvä antaa kaatolupalähitalon asukkaille. Kool-

taan kyseiset koivut ovat pieniä. Jatkossakin mielestäni olisi hyvä idea, jos lähialueen 

asukas saisi kaupungin luvalla kaataa huonokuntoisen puun, puupalkalla. Olettaen tieten-

kin, että kyseinen puu on turvallisen matkan päässä taloista ja sähkölinjoista. Kaataja ei 

myöskään saisi olla ihan mikä tahansa suhari. Toisi joustavuutta. Tukkipuut tietenkin ovat 

asia erikseen, pienet käppyrät omassa sarjassaan.  

• Hyvää kesää ja tsemppiä. 
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• Hyvää kesää kaikille! 

• Tämmöinen metsänhoito yhdessä asukkaiden kanssa on hieno asia. 

• Talonyhtiömme sijaitsee Lohilammen rannalla. Tonttimme rajoittuu keskelle lampea. 

Lammen toisella puolella kasvaa risukkoa, joka on kaupungin tontilla ja vastuulla. Sisäl-

tyikö tähän hoitotyöhön kyseisten risukoiden raivaus/raivausta? Jos sisältyi niin Lohi-

lammen ympäristö jäi hoitamatta.  

• Metsuri oli hyvä! 

• Kuuset voisi kaikki viedä paperintekoon asuinalueilta. Tehdyn hakkuun jäljeltä jäi vielä 

liikaa kuusia kaupungin puistoalueelle. 

• Risujen hakeminen kesti kovin kauan ja pienet pajut olisi saanut kaataa tarkemmin tien 

varrelta. Pajut kasvavat melko nopeasti, parin vuoden välein saisi siistiä ne pois. (Onneksi 

naapurilla on raivaussaha, jolla hän siistii penkan välillä.) Muuten kiitos maisemien kau-

nistamisesta! 

• Huonokuntoisia ja tontteja varjostavia puita voisi karsia useamminkin. 

• Hoitotyöt selkiyttivät maisemia kiitettävästi ja antoivat uuden ilmeen koko Keljonkan-

kaalle taas vuosiksi eteenpäin.  

• Aurinkoista kesää! 

• On hieno homma, että myös kaupunkimetsiä hakataan ja hoidetaan. Hakkuut toteutettiin 

ammattitaitoisesti ja jälki on erinomaista. 

• Mielestäni homma on hyvin hoidossa!  

• Asumme korkealla paikalla ja maisema olisi upea jos vain rinteestä puut voisi kaataa pois. 

Se olisi sitten Tiehallinnon töitä ja ne eivät ikinä kaada niitä pois. Ryteikkö kasvaa enti-

sestään. 

• Alueesta tuli siisti ja viihtyisä. Kiitos!  

• Miten vesakoituminen estetään/hoidetaan? 

• Kiitos tiedotuksesta ja kyselystä. Polkujen ja kävelyteiden varsia voisi joskus ”parsia” kä-

sipelillä. Myös epävirallisia kulkuväyliä, samoin puustoa valaistuksen tieltä. 

 


