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Taustatietoja tutkimuksesta 

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

 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin henkilökohtaista haastattelua. Haastattelut tehtiin puhelimitse tietokoneohjattua 
puhelinhaastattelujärjestelmää hyväksi käyttäen. Haastattelutyöhön osallistui 4 kpl Tietoykkönen Oy:n erityisesti 
tehtäväänsä koulutettua tutkimushaastattelijaa. Haastatteluja tehtiin yhteensä 78 kpl. Haastattelut tehtiin 3.- 
9.5.2016 välisenä aikana. Otantalähteenä käytettiin Fonecta Profinder –palvelua. 

 

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



Aineiston rakenne 



MIELIPITEET LÄHIMETSIEN HOIDOSTA 
ASUINALUEELLA YLEENSÄ JA VUOSI SITTEN 

VALMISTUNEISTA LÄHIMETSIEN HOITOTÖISTÄ 
 

”Esitän seuraavassa joukon väittämiä. Vastatkaa, oletteko väittämän kanssa täysin samaa mieltä, jokseenkin 
samaa mieltä, en samaa enkä eri mieltä, jokseenkin eri mieltä vai täysin eri mieltä?” 





Koska väittämä asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan liian harvoin on sävyltään negatiivinen sen 
asteikko on käännetty keskiarvoa laskettaessa. Näin väittämän saama keskiarvo on vertailukelpoinen 
muiden väittämien kanssa.  
 



YLEISARVOSANAT  
LÄHIMETSIEN HOIDOLLE 

 
”Miten arvioisitte hoitotöitä kokonaisuudessaan seuraavien asioiden suhteen?” 







 
 

Perustelut yleisarvosanalle 

Perustelut, jos yleisarvosana hoitotöiden lopputuloksesta oli huono/välttävä: 
 
 Alueelle jätettiin pitkiä kantoja, risut jätettiin metsään, 'puolikkaat puut' jätettiin pystyyn. 
 Metsäkoneen jäljet ovat syvät ja metsä on monesta kohtaa käyttökelvoton. Ei ole kivan näköinen ja jotkut 

kannot ovat tosi korkeita. 
 Puita kaadettiin aivan liian paljon. Halutaan tehdä samanlainen ankea asuinalue kuin kaikki muut alueet. 

Pikkulinnutkin ovat hävinneet alueelta. 
 Puut kaadettiin ja ympäristö jätettiin epäsiistiksi, puut jätettiin lojumaan miten sattuu. 
 Tulee joka kerta paha mieli, kun kävelee näiden 'hoidettujen' metsäalueiden ohi. Puita kaadettiin aivan 

liikaa. 
 Viimeistely on epäonnistunut. Siellä on pitkiä kantoja ja jotkut puut ovat lohjenneet niin että osa rungosta 

on jäänyt törröttämään pystyyn. Näky omalle pihalle on epäsiisti ryteikkö. 



 
 

Perustelut yleisarvosanalle 

Perustelut, jos yleisarvosana saadusta palvelusta oli huono/välttävä: 
 
 Ainakaan minä en ole saanut tästä asiasta minkäänlaista tietoa. 
 Asiasta ei tullut etukäteistietoa eikä varsinkaan jälkitietoa. Ei kerrottu, koska hoitotyöt ovat loppuneet ja millä 

alueilla toimittu. 
 Asuvat pururadan lähellä ja se alue hakattiin talon takaa täysin paljaaksi. Tästä olisi halunnut tietää tarkemmin 

että näin käy. Ei voinut vaikuttaa. Informaatiota olisi tarvinnut enemmän. 
 Ei annettu mahdollisuutta vaikuttaa. 
 Etukäteisinformaatio olisi voinut olla vielä selkeämpää. Lähetetystä kartasta olisi voinut näkyä selvemmin se, mitä 

ja missä tehdään. 
 Isoja vanhoja komeita puita kaadettiin liikaa; olisi voitu kuulla asukkaiden mielipiteitä tästä. 
 Meitä ei informoitu asiasta millään tavalla. Merkkasimme puita, kun näimme muiden tehneen niin. Naapuri sanoi, 

että pitää merkata ne puut, jotka haluaa kaadettavan, mutta merkkaamiamme puita ei kaadettu. 
 Mitään ei tiedotettu. 
 Naapurusto lähetti kaupungille kirjelmän ennen hakkuita, mutta sillä ei ollut mitään vaikutusta eikä kirjeeseen 

saatu vastausta. 
 Olisi halunnut vaikuttaa enemmän hoitotyöhön, mutta ei tiennyt kuinka sen olisi voinut tehdä. Asukkaiden 

mielipide näissä asioissa on tärkeä tietää. Esimerkiksi oman tontin ja metsän rajalla on kuivatusoja, jonka olisi 
voinut perata tässä samalla siihen kuntoon, että se toimisi tarkoituksessaan. Viimeisestä perkaamisesta on jo 40 
vuotta. 

 Olisi voinut olla tarkempi selvitys siitä millaisilla koneilla työ tehdään ja mitä naapureilta odotetaan. Pitääkö esim. 
asukkaiden sahata kannot itse pois ja kerätä risut? 

 Raivaukset olivat isot. Olisi halunnut tietää etukäteen hakkuiden laajuuden. 
 Vastinetta huomautuksiin ei tullut. Tiedusteluihin ja kyselyihin ei ole vastattu. 

 
 
 



TERVEISET JA KOMMETIT 
 

”Mitä terveisiä tai kommentteja haluaisitte vielä lähettää kaupungin metsätoimiston väelle?” 



 
 

Terveiset ja kommentit 

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle: 
 Alueen ihmisiä on kuunneltava ennen kuin puut kaadetaan. Puista on voitava olla suojaa asutukselle. 
 Asukkaiden mielipiteet otettava huomioon. Kaadettiin suuria terveitä puita, jotka olivat alueen 'merkkipuita'. 
 Asukkaille enemmän sananvaltaa siitä mitä puita kaadetaan ja mitä ei. 
 Enemmän pitäisi informoida alueen asukkaita siitä miten runsaasti puita aiotaan kaataa. 
 Hienoa työtä on tehty! Kyllä metsää täytyy uudistaa. 
 Hiukan useammin lähimetsän hoitoa. 
 Hoitotöiden yhteydessä metsään kasattiin pieniä risukasoja, jotka nyt lahoavat paikoilleen. Risut koottiin 

hyvin, mutta pieniä kasoja ei saatu koneella kerätty pois. Tämä asia on vielä hoidettava. 
 Hyvä lopputulos. 
 Jälisiivous voisi olla parempi metsä alueella. 
 Jälkiperkaus voisi olla huolellisempi. 
 Jätetty risut raivaamatta, kuolleita puita jätetty psytyyn ja kaatumispisteessä olevia puita niitä ei ole 

siivottu. 
 Kaikki meni juuri niin kuin pitikin. Hyvää työtä. 
 Kannattaisi kiinnittää huomiota esteettisyyteen: miltä näyttää kun liikaa kaadetaan? Eikö voisi jotain 

jättää? Isoja puita on vedetty talojen vierestä pois. Menee vuosia ennen kuin ympäristö palautuu. 
 Kiitoksia harventamisesta, aurinkokin pääsee paistamaan! Oli ihan tarpeen. 
 Kiitos tuli avaruutta ja valoa. 
 Killerin suoran oikealla puolella on koivikko nurin. Se pitää saada siivottua ennen kuin sattuu vahinkoja. 
 Lasten puistojen turvallisuudesta ja siivoamisesta olisi pitänyt huolehtia paremmin. 
 Loppukatselmus yhdessä asukkaiden kanssa olisi hyvä. Asukkaat kuulisivat perustelut työlle. On saatu 

paikoitellen aikaan paljon myönteistä, mutta on myös epäonnistumisia. 
 Lopputulos on hyvä ja valoisa. 
 Luonnonmetsä on kiva. (jatkuu…) 



 
 

 Lähimetsänhoitoa lisää. Kunnioitettava asukkaiden mielipidettä: nyt pyydettiin merkkaamaan puut, joiden 
kaatamista toivotaan, puita ei kuitenkaan kaadettu. 

 Oli aika radikaali leikkaus, metsä jäi autioksi. Kaikki komeimmat kuuset lähti. Onneksi männyt jäivät. 
 Olisi mukava tietää onko tätä hoitoprojektia tarkoitus jatkaa. Jos on, niin tiedotusta siitä miten ja milloin 

asioihin voi vaikuttaa. 
 Olisi pitänyt katsoa niitä isoja puita Kypärämäen puolella. Ne varjostavat joidenkin pihaa. Asia ei 

parantunut siltä osin. 
 Olisi syytä harkita tarkemmin onko noin laaja puiden kaato tarpeellista. Kaupungille pitäisi jättää enemmän 

näitä hengittäviä keuhkoja. 
 Olisi tosi kiva, jos kaikki kaupungin metsät hoidettaisiin niin että niissä pääsee kulkemaan. Miksi jätetään 

tällaisia ryteikköjä? 
 Omien pihapuiden kaataminen lähimetsien hoidon yhteydessä olisi hyvä asia. 
 Pyssymiehenkatu 23 kohdalle/ojan taakse jäi aika isoja karahkoja, roskia ja risuja. Ne pitäisi vielä siivota 

pois. 
 Reilusti saa ottaa ja vaikka vieläkin harvemmaksi. Ei haittaa mitään, jää komea metsä. Suunta on oikea. 
 Risukasoja ei ole kerätty pois ja ne haittaavat metsässä liikkumista. 
 Risukoita karsittava, yleisilmeen kohottaminen. Kaikkia paikkoja ei ole käyty läpi. 
 Risukot on jätetty paikalleen. Vatukot ovat kadonneet. Loppusiivous on huono. 
 Risut siivottava pois. 
 Saimme isot, varjostavat puut asunnon edestä pois. Koivuallergikkona olen onnellinen, kun suuret koivut 

hävisivät. Hoitotöiden jälkeen päivä paistaa terassille. 
 Siistittävä ympäristö. 
 Tiedottaminen on ollut vähän ympäripyöreää. 'Autioittaminen' on paikoitellen jopa vähän shokeeraavaa. 
 Toivotaan, että lähimetsät säilyisivät mahdollisimman luonnonmukaisina. Ei ylimääräisiä hakkuita. 
 Toivottavasti risukot ja ryteiköt raivataan pois ja metsästä saadaan puistomainen ympäristö. Vaikuttaa 

siltä, että työ on jäänyt kesken. 
 Tulihan siitä avarampi ja näkyvyyttä lisäsi. Ihan hyvä lopputulos. 
 Tärkeää, että metsiä hoidetaan, mutta että miten hoidetaan onkin toinen asia. Varmasti palautetta tulee 

laidasta laitaan. (jatkuu…) 



 
 

 Töitä saisi tehdä useammin ja risuja voisi siivota tarkemmin 
 Vielä jäi metsään tavaraa, tuuli kaatanut 2 puuta ja risuja jäänyt siivoamatta. 
 Viimeisetkin risukasat Pyssymiehenkatu 40 kohdalta (parkkialue) pitäisi käydä korjaamassa pois 
 Voisivat siivota jälkensä. Isoilla koneilla kun ajetaan, pitäisi tasoittaa jäljet. 
 Yhteistyö toimi hyvin. Savottojen väli oli myös sopiva. 
 Yleiset alueet on OK. Enemmän otettaisiin huomioon ettei näkyvyys naapurin takapihalle olisi niin avara 

näkyvyys suojaa. 
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