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1 JOHDANTO 
Kyselyllä selvitettiin Kypärämäen ja Köhniön asukkaiden mielipiteitä alueen lähi-

metsien hoitotöistä. Hoitotyöt aloitettiin syksyllä 2010 ja suurin osa alueista saatiin 

valmiiksi keväällä 2011. Vielä keskeneräiset alueet tehdään valmiiksi tulevana tal-

vena. Hoitotöissä metsiä harvennettiin ja alusmetsiä raivattiin maiseman paranta-

miseksi sekä poistettiin huonokuntoisia ja asukkaita häiritseviä puita. Hakkuiden ja 

hoitotöiden tarkoituksena oli antaa kasvutilaa jäljelle jääville puille ja turvata metsi-

en elinvoimaisuus ja viihtyisyys. 

Ennen hoitotöiden aloittamista asukkaille jaettiin tiedote tulevista hoitotoimenpiteis-

tä. Tiedote (Liite 1) jaettiin 3.9.2010. Asukkaille annettiin mahdollisuus merkitä pui-

ta, jotka he toivoivat poistettaviksi. Asunto-osakeyhtiöissä merkitseminen oli isän-

nöitsijän tai yhtiön hallituksen vastuulla. Tonttipuita ei kaupungin toimesta kaadet-

tu, vaan asukkaita neuvottiin hankkimaan puunkaatolupa rakennusvalvonnasta ja 

tilaamaan mahdollisen puun kaadon yksityiseltä yrittäjältä. Jatkossa asukkaiden 

on luvallista siistiä syntyviä lehtipuiden kantovesoja oman tontin välittömästä lä-

heisyydestä. 

Asukkaiden mielipiteitä työn eri vaiheista sekä lopputuloksesta kartoitettiin heinä-

elokuun 2011 aikana. Saatekirjeitä (Liite 2) jaettiin 13.7.2011 tutkittavalle alueelle 

yhteensä 1000 kpl. Kysely (Liite 3) oli sähköisessä muodossa ja siihen vastasi yh-

teensä 155 taloutta. Vastaamisen takaraja oli maanantai 8.8.2011. Vastausten 

vähäisyyden takia, vastaamisaikaa jatkettiin 12.8.2011 saakka. Määräaikaan men-

nessä oli vastauksia saapunut 140 kappaletta. Jatkoajan aikana vastauksia saatiin 

15 kappaletta. Työssä käytetyt valokuvat on ottanut Maria E. Tolppanen. 
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2 KYPÄRÄMÄEN JA KÖHNIÖN MIELIPIDEKYSELY 

2.1 Kyselyn tavoitteet 

Tämän kyselyn tavoitteena oli selvittää, mitä mieltä Kypärämäen ja Köhniön asuin-

alueiden asukkaat ovat tehdyistä lähimetsien hoitotöistä. Saadun palautteen pe-

rusteella metsätoimisto voi kehittää toimintaansa jatkossa.

KUVA 1. Kartta hoidettavasta alueesta. 

2.2 Tutkimusmenetelmät 

Kypärämäen ja Köhniön asukkaiden mielipiteitä selvitettiin sähköisen kyselyn avul-

la. Kyselystä saatava tieto on melko luotettavaa, koska kysymykset on esitetty kai-
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kille samassa muodossa, eivätkä osapuolet oletettavasti ole olleet välittömässä 

vuorovaikutuksessa keskenään toistensa kanssa. Vastausprosentiksi saatiin 15,5. 

Vastausprosentin nostamiseksi käytettiin apuna arvontaa, jossa palkintona oli nel-

jä kappaletta lahjakortteja, jotka oikeuttavat kahden hengen teatterielämykseen 

Jyväskylän kaupunginteatterissa. Arvonta tapahtui 15.8.2011 ja onnettarena toimi 

Palvelupiste Hannikaisesta palveluasiantuntija Tomi Kotilainen. Arvonnassa onne-

tar suosi Sami Varvikkoa, Leena Åkerbladia, Jouni Konttista ja Juha Virkkiä. 

Tutkimuksessa käytetty kyselylomake oli lähes sama kuin Kuokkalan ja Riston-

maan asuinalueille vuonna 2009 tehdyssä vastaavassa kyselyssä. Lomake koos-

tui kahdesta osasta: ensimmäisessä kartoitettiin vastaajan sukupuoli, ikä, asu-

mismuoto sekä asumisaika alueella. Toisessa osiossa kysyttiin vastaajan mielipi-

dettä hoitotöiden tärkeydestä, nyt suoritettujen hoitotöiden onnistumisesta sekä 

tiedotuksesta ja varotoimenpiteistä hakkuisiin liittyen. Lisäksi lomakkeen lopussa 

oli mahdollisuus kommentoida vapaasti suoritettuja hoitotöitä. Kysymykset olivat 

pakollisia lukuun ottamatta palvelua koskevaa väittämää sekä kommentointi koh-

taa.

KUVA 2. Maisema Köhniönkadulta Köhniön rantaan. 
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3 MIELIPIDEKYSELYN TULOKSET  

3.1 Vastaajien tiedot  

Kyselyn ensimmäisessä osassa kysyttiin vastaajien taustatietoja, kuten sukupuoli, 

ikä, asumismuoto ja asuinaika alueella. Kuviossa 1. on esitetty vastaajien jakau-

tuminen sukupuolen ja iän mukaan. Eniten vastaajissa oli 50–65-vuotiaita naisia 

(23 %) ja vähiten yli 65-vuotiaita naisia (5 %). Alle 18-vuotiaita vastaajia oli vain 

yksi, joten tätä ikäryhmää ei oteta huomioon tulosten tarkastelussa. Miesten osuus 

vastanneista oli 51,6 % ja naisten 48,4 %. Suurin osa vastaajista oli 50–65-

vuotiaita (39,4 %). 
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KUVIO 1. Vastaajien jakautuminen sukupuolittain ikäryhmiin. 
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Kyselyyn vastanneista pääosa (62,6 %) asuu omakotitalossa. Vähiten vastauksia 

saatiin paritaloasukkailta, vain yksi vastaaja ilmoitti asumismuodokseen paritalon, 

joten tätä asuinmuotoa ei oteta huomioon tulosten tarkastelussa. Omakotitalo-

asukkaista suurin osa (26,5 %) on 50–65-vuotiaita, kuten myös rivitaloasukkaista 

(9,7 %). Vastanneissa kerrostaloasukkaissa on eniten 34–49-vuotiaita (6 %). Kai-

kissa ikäryhmissä eniten on omakotitalossa asuvia. Kuviossa 2. on esitetty asuin-

muotojen jakautuminen iän mukaan. 
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KUVIO 2. Asuinmuotojen jakautuminen ikäryhmän mukaan. 
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Vastaajista 29,7 % oli asunut alueella 21–30 vuotta. Toiseksi eniten (28,4 %) vas-

taajissa oli 0-10 vuotta alueella asuneita. Vähiten vastaajien joukossa oli yli 40 

vuotta alueella asuneita (9,7 %). Kuviossa 3. on esitetty asuinaikojen jakautumi-

nen.

0

5

10

15

20

25

30

35

0-10 vuotta 10-20 vuotta 21-30 vuotta 31-40 vuotta yli 40 vuotta

%
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KUVA 3. Harvennettu metsä puretun sähkölinjan kohdalta Köhniönkadun päässä. 

KUVA 4. Köhniön ranta Erämiehenkadulta päin. 
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3.2 Lähimetsien hoidon merkitys 

Vastaajista lähes kaikki (82,6 %) olivat täysin samaa mieltä siitä, että asuinalueen 

lähimetsien hoitaminen on tärkeää. Täysin eri mieltä väittämän kanssa ei ollut yk-

sikään asukkaista. Ikäryhmien tai sukupuolten kesken ei vastauksissa löytynyt 

poikkeavuuksia. Alueella 0-10 vuotta asuneet (68 %) olivat vähiten täysin samaa 

mieltä väittämän kanssa. Samasta ryhmästä löytyi myös eniten melko eri mieltä 

väittämän kanssa olevia vastaajia (5 %). Vastausten jakautuminen on esitetty ku-

viossa 4.
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Asukkaista 41,3 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että asuinalueen lähi-

metsiä hoidetaan riittävän usein. Melko tai täysin eri mieltä väittämästä oli 37,4 %. 

Vastauksissa oli poikkeavuutta eri ikäryhmien kesken. Eniten ei samaa eikä eri 

mieltä vastauksia oli 18–33-vuotiaiden ryhmässä, vastausten osuus koko ryhmän 

vastauksista oli 44 %. Täysin samaa mieltä väittämän kanssa oli 16,3 % 34–49-

vuotiaista vastaajista. Yli 65-vuotiaiden ryhmässä melkein puolet vastanneista, 

46,2 %, olivat melko samaa mieltä väittämän kanssa. Melko eri mieltä oli 49,2 % 

50–65-vuotiaista vastaajista, joka on 19,4 % kaikista vastauksista. Vastausten ja-

kautuminen ikäryhmittäin on esitetty kuviossa 5.
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KUVIO 5. Asukkaiden mielipiteet väittämään asuinalueeni lähimetsiä hoidetaan 
riittävän usein. Vastausten jakautuminen on esitetty ikäryhmittäin. 
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3.3 Arvio lähimetsien hoidosta asuinalueella 

Vastaajista 74,8 % oli täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa ja heidän 

mielestä lähimetsien viihtyisyys parantui hoitotöiden ansiosta. Vain 5,8 % oli sitä 

mieltä, että viihtyisyys huononi hoitotöiden takia. Tulosten perusteella lähimetsien 

viihtyisyys parani hoitotöiden ansiosta. Vastauksia vertailtiin taustatietojen perus-

teella ja eroja löytyi ikäryhmien kesken.  Mitä vanhempia vastaajia, sitä enemmän 

viihtyisyys parani. Yli 65-vuotiaista 88 % oli sitä mieltä, että viihtyisyys parani jon-

kin verran tai paljon. Kun taas 18–33-vuotiaista vain 44 % oli sitä mieltä, että viih-

tyisyys parani hoitotöiden ansiosta. Samasta ikäryhmästä 39 % oli väittämän 

kanssa melko tai täysin eri mieltä. Kuviossa 6 on esitetty vastausten jakautuminen 

ikäryhmien mukaan. 
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KUVIO 6. Asukkaiden mielipiteet väittämään lähimetsien viihtyisyys parani hoito-
töiden ansiosta. Vastausten jakautuminen on esitetty ikäryhmittäin. 

12



Asukkaista 31,6 % oli täysin samaa mieltä siitä, että sai riittävästi tietoa asuinalu-

eelle tulevista hoitotöistä. Melko samaa mieltä oli 36,8 %. Täysin eri mieltä väittä-

mästä oli 6,5 %. Vertailtaessa taustatietoja, eroa vastauksissa oli eri ikäryhmien 

välillä. Ikäryhmässä 18–33-vuotiaat, ei yksikään vastaaja ollut väittämän kanssa 

täysin samaa mieltä. Melko samaa mieltä heistä oli 27,8 %. Melko eri mieltä väit-

tämän kanssa, samaisesta ikäryhmästä, oli 39 % ja täysin eri mieltä 11 %. Ei sa-

maa eikä eri mieltä olevia oli 22 % 18–33 vuotiaista. Ryhmästä 34–49 vuotta oli 

väittämän kanssa täysin samaa mieltä 28,6 %. Heistä täysin eri mieltä oli 10 %. 

Täysin samaa mieltä väittämän kanssa, ikäryhmässä 50–65 vuotta, oli 31 %. Täy-

sin eri mieltä oli 5 %. Yli 65-vuotiaista jopa 61,5 % oli täysin samaa mieltä siitä, 

että sai riittävästi tietoa asuinalueelle tulevista hoitotöistä. Tämänkin väittämän 

kohdalla asiat olivat paremmin, mitä vanhemmasta vastaajasta oli kyse. Vastaus-

ten jakautuminen ikäryhmittäin on esitetty kuviossa 7.  
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Asuinmuotoja verrattaessa kerrostaloasukkaat olivat muita asuinmuotojen asuk-

kaita tyytymättömämpiä tiedotukseen. Heistä 65 % koki saaneensa riittävästi tietoa 

tulevista hoitotöistä, kun omakotitalossa asuvista 68 % ja rivitaloasukkaista 74 %. 

Kerrostalossa asujista 31 % oli melko tai täysin eri mieltä tiedotuksen riittävyydes-

tä ja omakotitalossa asuvista 25 % ja rivitaloasukkaista 18 % (Kuvio 8.). 
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Vastaajista 22,6 % koki, että heillä oli mahdollisuus vaikuttaa hoitotöiden lopputu-

lokseen asuntonsa lähellä. Täysin eri mieltä väittämästä oli 9,7 % vastanneista. 

Eroja vastauksissa oli eri asumismuotojen sekä ikäryhmien välillä. Vähiten mah-

dollisuuksia vaikuttamiseen kokivat kerrostaloasukkaat, vain 35 % koki saaneensa 

vaikuttaa jonkin verran tai paljon. Omakotitalossa asuvista 53 % ja rivitaloasuk-

kaista 56 % koki saaneensa vaikuttaa lopputulokseen. Kerrostaloissa päätöksen 

kaadettavaksi ehdotetuista puista teki taloyhtiön hallitus tai isännöitsijä. Lopullisen 

päätöksen mitkä puut kaadetaan, teki metsätoimisto. Asumismuotojen tulokset on 

esitetty kuviossa 9.
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KUVIO 9. Asukkaiden mielipiteet väittämään minulla oli mahdollisuus vaikuttaa 
hoitotöiden lopputulokseen asuntoni lähellä. Vastausten jakautuminen on esitetty 
asumismuodoittain.
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Eri ikäryhmien vastauksissa oli eroja. Mitä nuoremmasta vastaajasta oli kyse, sitä 

vähemmän hän oli kokenut saaneensa vaikuttaa hoitotöiden lopputulokseen asun-

tonsa lähellä. Puolet (50 %) 18–33-vuotiaista oli melko tai täysin eri mieltä väittä-

män kanssa. Kun taas yli 65-vuotiaista vain 15,6 % oli melko tai täysin eri mieltä 

väittämän kanssa. Täysin tai melko samaa mieltä oli 18–33-vuotiaista 16,7 %, 33–

49-vuotiaista 49 %, 50–65-vuotiaista 55,7 % ja yli 65-vuotiaista 65,4 %. Tulokset 

ikäryhmien vastauksista on esitetty kuviossa 10. 

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

18-33 vuotta 34-49 vuotta 50-65 vuotta yli 65 vuotta

täysin eri mieltä

melko eri mieltä

ei samaa eikä eri mieltä

melko samaa mieltä

täysin samaa mieltä

KUVIO 10. Asukkaiden mielipiteet väittämään minulla oli mahdollisuus vaikuttaa 
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ikäryhmittäin
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KUVA 5. Polku Tähtitorninmäen rinteessä. 

KUVA 6. Ajoura Tähtitorninmäellä. 
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3.4 Lähimetsien hoidon häiriö- ja vaaratekijät 

Asukkaista 80 % oli täysin tai melko samaa mieltä siitä, että lähimetsien hoitotöistä 

ei aiheutunut häiriötä. Ei samaa eikä eri mieltä oli 6,5 % vastaajista. Vain viisi hen-

kilöä oli täysin eri mieltä väittämästä. Suurempia eroja vastauksissa ei löytynyt 

verrattaessa eri taustatietoja. Täysin eri mieltä väittämästä olleet olivat kaikki oma-

kotitaloasukkaita. Kaikista vähiten häiriötä kokivat vastausten perusteella kerrosta-

loasukkaat. Heistä vain 4,3 % oli väittämän kanssa melko eri mieltä. Täysin tai 

melko samaa mieltä oli 75 % omakotitalossa asuvista, 82 % rivitaloasukkaista ja 

95,7 % kerrostalossa asuvista vastaajista. Tämän perusteella voidaan sanoa, että 

hoitotyöt eivät ole aiheuttaneet suurta häiriötä asuinalueella. Vastausten jakautu-

minen asumismuodoittain on esitetty kuviossa 11. 
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KUVIO 11. Asukkaiden mielipiteet väittämään lähimetsien hoidosta ei aiheutunut 
häiriötekijöitä. Vastausten jakautuminen on esitetty asumismuodoittain. 
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Täysin samaa mieltä väittämän, lähimetsien hoitotöistä ei aiheutunut vaaratilantei-

ta, kanssa oli 58 % vastaajista. Vain neljä henkilöä oli täysin eri mieltä asiasta, 

kaikki heistä kuuluivat ikäryhmään 34–49 vuotta ja ilmoittivat asuinmuodokseen 

omakotitalon.  Melko tai täysin eri mieltä oli yhteensä 7,7 % kaikista vastanneista. 

Täysin tai melko samaa mieltä väittämän kanssa oli yli 65-vuotiaista 100 %, 50–

60-vuotiaista 88,5 %, 34–49-vuotiaista 71,4 % ja 18–33-vuotiaista 83 %. Vastaus-

ten perusteella voidaan sanoa, asukkaiden kokemia vaaratilanteita oli hyvin vä-

hän. Ikäryhmien vastaukset on esitetty kuviossa 12. 
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KUVIO 12. Asukkaiden mielipiteet väittämään lähimetsien hoidosta ei aiheutunut 
vaaratilanteita. Vastausten jakautuminen on esitetty ikäryhmittäin. 
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3.5 Yleisarvio hoitotöistä kokonaisuutena 

Vastaajista 65 % antoi lähimetsien hoitotöiden lopputuloksesta arvosanaksi erin-

omaisen tai hyvän. Tyydyttävän arvosanan antoi 20 % vastaajista ja 8 % välttävän 

sekä 8 % huonon. Keskiarvoksi muodostui 3,64. Vastaajista miehet olivat tyytyväi-

sempiä lopputulokseen kuin naiset. Yli 65-vuotiaat olivat tyytyväisempiä kuin nuo-

remmat vastaajat. Arvosanaa palvelun osalta koskevaan kysymykseen ei ollut pa-

kollista vastata. Vastaajista 147 vastasi kysymykseen. Voidaan olettaa, että heillä 

oli jonkinlaista kokemusta metsätoimiston palvelusta hoitotöiden aikana. Ar-

vosanaksi hyvän antoi 41,5 %. Keskiarvoksi muodostui 3,73. Kuviossa 13 on esi-

tetty arvosanojen jakautuminen lopputuloksen ja palvelun osalta. Taulukossa 1. 

ovat arvosanojen keskiarvot eri taustatietoryhmien mukaan. Lopputulokseen kaik-

kein tyytyväisimpiä ovat olleet yli 65-vuotiaat (ka. 4,08), kuten myös palveluun (ka. 

4,00). Huonoimman arvosanan lopputuloksesta ja palvelusta ovat antaneet 18–33-

vuotiaat (ka. 3,11 ja 3,56) vastaajat. Alle 18-vuotiaiden ja paritalossa asuvien vas-

taajien vastauksia ei oteta huomioon tuloksia analysoitaessa, vähäisen vastaaja 

määrän vuoksi. Molempia ryhmiä edusti vain yksi vastaaja.
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TAULUKKO 1. Arvosanojen keskiarvot lopputuloksesta ja palvelusta sukupuolen, 
iän, asumismuodon ja asuinajan mukaan. 

LOPPUTULOS PALVELU

kaikki vastaajat 3,64 kaikki vastaajat 3,73

sukupuoli sukupuoli

naiset 3,52 naiset 3,66

miehet 3,75 miehet 3,79

ikä ikä

alle 18 vuotta 5,00 alle 18 vuotta 5,00

18–33 vuotta 3,11 18–33 vuotta 3,56

34–49 vuotta 3,61 34–49 vuotta 3,81

50–65 vuotta 3,61 50–65 vuotta 3,58

yli 65 vuotta 4,08 yli 65 vuotta 4,00

asumismuoto asumismuoto

omakotitalo 3,62 omakotitalo 3,70

paritalo 2,00 paritalo 2,00

rivitalo 3,59 rivitalo 3,78

kerrostalo 3,87 kerrostalo 3,83

asuinaika asuinaika

0–10 vuotta 3,52 0–10 vuotta 3,81

10–20 vuotta 3,85 10–20 vuotta 3,64

21–30 vuotta 3,76 21–30 vuotta 3,76

31–40 vuotta 3,65 31–40 vuotta 3,75

yli 40 vuotta 3,53 yli 40 vuotta 3,73
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3.6 Asukkaiden kommentit

Kun asuinalueen lähimetsään ollaan menossa tekemään hoitotöitä, saadaan usein 

ensimmäiset vastalauseet asian tiimoilta jo ennen aloitusta tiedotteen tavoittaessa 

asukkaat. Lähimetsien hoito saa tunteet nousemaan. Se mikä olisi asukkaiden 

mielestä oikein, ei aina ole kelvollinen hoidollisesta näkökulmasta. Vaikka metsä-

hoitotöiden tekijät olisivat samaa mieltä asukkaiden kanssa, ei hoitotoimenpiteitä 

ole resurssien ja taloudellisten syiden vuoksi mahdollista toteuttaa halutulla taval-

la. Vastaajien kommentit löytyvät liitteestä 4. Kommenteista on poistettu tarkem-

mat osoite- ja henkilötiedot. 

Vapaa kommentointi antoi vastaajille mahdollisuuden kertoa omin sanoin mielipi-

teensä tehdyistä hoitotöistä. Kyselyyn vastanneista 73 % halusi kommentoida teh-

tyjä hoitotöitä. Alueen lähimetsien hoitotyöt ovat vielä osittain kesken, ja tämä nä-

kyi vastaajien kommenteissa. Muutama mainitsi, kuinka vaikeaa oli vastata kyse-

lyyn, kun oman asunnon läheisyydessä ei vielä ole tehty hoitotöitä. 

Muutama vastaaja halusi kommentoida hoitotöitä koskevaa tiedotusta. Joku halusi 

kylttejä polkujen päihin, jotta kulkemista juuri hoidettavalla alueella voisi välttää. 

Asukkaita askarrutti myös se, että saako maahan jääneitä risuja kerätä omaan 

käyttöön. Lisäksi saatekirje ei ole tavoittanut kaikkia asukkaita, tai se on heitetty 

samoin tein pois. 

Usealta vastaajalta tuli kommentteja alueelle jääneistä oksista ja risukasoista. Po-

lut ovat jääneet peittoon ja kasat rumentavat maisemaa. Metsään ei pääse enää 

yhtä helposti kuin aiemmin. Kommenteista löytyi myös positiivisessa mielessä lä-

hetettyjä viestejä metsätoimiston väelle. Osa vastaajista oli sitä mieltä, että hom-

mat on hoidettu hyvin ja siitä kuuluu kiitos työn tekijöille. 
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KUVA 7. Käsittelemätöntä metsää Savelankadun ja Koivukadun välissä. 

KUVA 8. Risukasa Vesangantien ja Korkeakadun välissä.  
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4 TULOSTEN TARKASTELUA 
Kyselyn saatekirje jaettiin heinäkuun 2011 puolivälissä ja vastausaikaa annettiin 

kolme ja puoli viikkoa. Vastausprosentiksi muodostui 15,5. Alhaiseen vastauspro-

senttiin on vaikea keksiä syytä. Hoitotöitä aloitettaessa ja niitä tehtäessä, asukkaat 

antoivat innokkaasti palautetta. Alueen lähimetsien hoitotyöt ovat osittain vielä 

kesken, ja ne pyritään suorittamaan loppuun ensi kesään mennessä. Tämä on 

voinut osaltaan vaikuttaa vastaamattomuuteen. Asukas on voinut pohtia, onko jär-

kevää vastata kyselyyn, kun ei ole oman asunnon lähellä vielä kokemusta hoito-

töiden tuloksista. Toisaalta liian pitkä vastaamisaika on mahdollisesti haitannut. 

Saatekirjeen saapuessa on katsottu, että aikaa on reilusti, mutta kun vastaaminen 

on ollut ajankohtaista, ei saatekirjettä ole löytynyt. Saatekirjeessä oli ohjeet ja in-

ternet-osoite kyselyyn. 

KUVA 9. Köhniön ranta Köhniönkadun ja rannan välisen pururadan varrelta päin. 

Lähimetsien hoidon merkitys. Kypärämäen asuinalueen asukkaat pitävät lähi-

metsien hoitoa tärkeänä. Vain 2,6 % vastanneista koki hoitotöiden merkityksen 

pieneksi. Mielipiteet sopivasta aikavälistä hoitotöiden suorittamiselle vaihtelivat. 

Pääosin (41,3 %) asukkaat olivat sitä mieltä, että asuinalueen lähimetsiä hoide-
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taan riittävän usein. Kerrostaloasukkaat (52 %) olivat tulosten mukaan muita tyyty-

väisempiä nykyiseen hoitotöiden kiertoväliin. Tyytymättömimpiä olivat rivitalotalo-

asukkaat. Tyytymättömyys hoitotöiden lyhyeen kiertoväliin ilmeni kommenteista. 

Nykyinen Jyväskylän kaupungin lähimetsien hoidon kiertoväli on reilu 10 vuotta. 

Arvio lähimetsien hoidosta asuinalueella. Vastaajista 41,3 % koki viihtyisyyden 

parantuneen hoitotöiden ansiosta. Viihtyisyys parantui jonkin verran 33,5 % mie-

lestä. Voidaan sanoa, että hoitotyöt ovat onnistuneet melko hyvin, kun asukkaiden 

mielestä viihtyisyys on parantunut. Vastauksista huomattiin, että mitä vanhempi on 

vastaaja, sitä useammin vastaaja on sitä mieltä, että viihtyisyys parani hoitotöiden 

ansiosta. Nuoremmat vastaajat olivat vähemmän sen kannalla, että viihtyisyys olisi 

parantunut hoitotöiden myötä. On kuitenkin muistettava se, että jokainen näkee 

metsän hyvin erilailla. Se mikä toisesta on kaunista, on toisesta hyvinkin rumaa tai 

epämiellyttävää. Toinen arvostaa valoisaa ja avaraa metsää, jossa on turvallista 

kulkea. Toinen haluaa metsän olevan tiheämpi ja suojaisampi, jonne eivät lähialu-

een asutuksen äänet kanna. 

Tarpeeksi tai sopivasti tietoa tulevista hoitotöistä koki saaneensa 68,4 % vastaajis-

ta. Liian vähän tai lainkaan tietoa oli saanut 24,5 % vastaajista. Tiedote tulevista 

hoitotöistä ei tavoittanut kaikkia asukkaita, näin voi olettaa saatujen kommenttien 

perusteella. Syynä voi olla, että tiedote on vahingossa mennyt muiden mainosten 

mukana kierrätykseen. Ikäryhmässä 18–33-vuotiaat, ei väittämän kanssa ollut täy-

sin samaa mieltä yksikään vastaaja. Asumismuodoista kerrostaloasukkaat olivat 

kokeneet saaneensa vähiten riittävästi tietoa. 

Vastaajista 50,3 % koki saaneensa vaikuttaa paljon tai jonkin verran hoitotöiden 

lopputulokseen asuntonsa läheisyydessä. Vain 9,7 % oli sitä mieltä, ettei ollut pys-

tynyt vaikuttamaan lopputulokseen. Omakotitalossa asuvilla on enemmän mahdol-

lisuuksia vaikuttaa tonttinsa läheisyydessä tapahtuviin hoitotöihin kuin esimerkiksi 

rivi- tai kerrostalossa asuvilla. Näissä päätökset kaadettavaksi toivottavista puista 

teki isännöitsijä tai taloyhtiö, ei yksittäinen asukas. Lopullisen päätöksen kaadetta-

vista puista teki metsätoimisto ja töiden edetessä päätettiin metsänhoidollisin pe-

rustein lopuista kaadettavista puista. Omakotitaloasukkaista 53 % oli sitä mieltä, 
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että sai vaikuttaa paljon tai jonkin verran lopputulokseen, rivitaloasukkaista 56 % ja 

kerrostaloasukkaista 35 %. 

Lähimetsien hoidon häiriö- ja vaaratekijät. Asukkaista suurin osa ei kokenut 

häiriötä tai vaaratilanteita hoitotöiden aikana. Vain 7,7 % oli sitä mieltä, että hoito-

töistä aiheutui vaaratilanteita. Häiriötä oli kokenut 13,5 % vastaajista. Häiriötä ai-

heutti asukkaiden mielestä se, että työt alkoivat aikaisin aamulla ja päättyivät myö-

hään illalla. Myös viikonloppuisin tehtiin korjuuta, joka häiritsi joitakin asukkaita. 

Eroja häiriön kokemiseen oli eri asumismuotojen välillä. Vähiten häiriötä kokivat 

kerrostalossa asuvat (4,3 %) ja eniten omakotitalojen asukkaat (17,5 %). Vaarati-

lanteiden kokemiseen oli eroja eri ikäryhmiä vertailtaessa. Yli 65-vuotiaista kaikki 

vastanneet olivat täysin tai melkein samaa mieltä väittämästä, ettei vaaratilanteita 

aiheutunut. Eniten vaaratilanteita oli ollut 34–49-vuotiaiden (16,3 %) mielestä.  

Yleisarvio hoitotöistä kokonaisuutena. Vastaajista valtaosa piti hoitotöiden lop-

putulosta onnistuneena. Hoitotöiden lopputuloksen arvosanojen keskiarvo oli 3,64. 

Hoitotöiden yhteydessä saamaansa palveluun oli tyytyväisiä yli puolet kysymyk-

seen vastanneista. Palvelua koskevaan kysymykseen oli vapaaehtoista vastata, 

koska osa asukkaista ei ole ollut yhteydessä metsätoimistoon alueen lähimetsien 

hoitotöiden aikana. Kaikista vastaajista 94,8 % antoi palvelulle arvosanan. Palve-

lun arvosanojen keskiarvo oli 3,74. 

Asukkaiden kommentit. Kyselyyn vastanneista jopa 73 % antoi. Mahdollisuus 

antaa palautetta ja kommentoida tehtyjä hoitotöitä on ollut suosittu aiemmissa 

metsätoimiston kyselyissä, kuten myös tässäkin kyselyssä. Pääosin kommentit 

olivat ystävällisessä mielessä annettuja. Viesteissä kehuttiin kuinka valoisaa ja 

siistiä nyt on. Valituksissa mainittiin risuista ja oksista, jotka ovat vielä paikoitellen 

siivoamatta ja tukkimassa polkuja. Joidenkin mielestä puita kaadettiin liikaa ja joi-

denkin mielestä liian vähän. Usein mainittiin myös töiden keskeneräisyydestä, jon-

ka vuoksi kyselyyn on ollut hankala vastata. 



LIITTEET
LIITE 1 Tiedote 3.9.2010 





LIITE 2 Saatekirje 

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI 

Kaupunkirakennepalvelut 
Tonttituotanto 

13.7.2011

ASUINALUEENNE LÄHIMETSIEN HOITOTÖITÄ KOSKEVA KYSELY 

Asuinalueellanne tehtiin lähimetsien hoitotöitä syksyn 2010 ja kevään 2011 välisenä aika-
na. Tiedon tulevista hoitotöistä saitte 3.9.2010 jaetusta tiedotteesta. Nyt hoitotyöt alueella 
on pääosin tehty.  

Kyselyn tarkoituksena on selvittää Teidän mielipiteitänne tehdyistä lähimetsien hoitotöistä. 
Palaute on meille arvokasta tietoa kehittäessämme toimintaamme jatkossa.  

Kysely tapahtuu sähköisesti osoitteessa http://www.jyvaskyla.fi/tontit/metsakysely
Aikaa kyselyyn vastaamiseen menee noin 5 minuuttia. Kyselyn vastauksia ei pystytä yh-
distämään yksittäisiin vastaajiin. Vastauksia käsitellään luottamuksellisesti. 

Toivomme teidän vastaavan 8.8.2011 mennessä, jolloin kysely sulkeutuu. 

Kyselyyn vastaamisen jälkeen siirryt yhteystietolomakkeelle, jonka täyttämällä olet muka-
na arvonnassa.

Vastanneiden kesken arvotaan 4 kappaletta lahjakortteja, jotka oikeuttavat kahden hen-
gen teatterielämykseen Jyväskylän kaupunginteatterissa (sisältää liput kahdelle hen-
gelle puhenäytelmään, esityksen käsiohjelman, vaatesäilytyksen sekä väliajan leivoskah-
vit). Arvonta suoritetaan 12.8.2011. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

METSÄTOIMISTO KIITTÄÄ VASTAUKSISTANNE! 

Hannikaisenkatu 17 
PL 233, 40101 Jyväskylä 

Puhelin (014) 266 0108 
Faksi (014) 266 5036 

etunimi.sukunimi@jkl.fi 
www.jyvaskyla.fi 



LIITE 3 Kyselylomake 





LIITE 4 Kommentit 
1. asun Kypärätiellä kerrostalossa ja talon takana oleva metsä on parturoitu kyllä liian 

tarkkaan. Teen työkseni kolmivuorotyötä, jonka vuoksi juodun nukkumaan päivälläkin. 
Metsä varjosti mukavasti aamuauringon kirkkaan paisteen mennessäni nukkumaan. Nyt 
aurinko paistaa liian räikeästi pimennysverhoista huolimatta. Jälkityöt ovat tosi puutteeli-
siä, maapohja on tosi rytekköinen ja vaikea kävellä.  

2. –

3. Permilenkin ja Köhniönkadun/Loukkukadun väliseen metsikköön jätettiin viottuneita puita 
pystyyn. Rajanaapurin pihaan ne näkyvät kokolailla rumina. Suosittelen tarkastuskäyntiä 
ao. pihassa!!  

4. Rankakasat ovat edelleen metsässä ja kaikki isommat kaadettaviksi merkatut puut ovat 
edelleen merkattuina pystyssä ja odottavat kaatamista. Syksyllä rankakasoja tehneet 
metsurit arvioivat että isot puut kaadettaisiin ennen joulua mutta vuosiluvusta ei ollut mi-
tään puhetta. Tämä kysely on selvästikin lähetetty aivan liian aikaisin kun metsänhoitotyö 
on pahasti kesken etenkin Salokatu - Keihäsmiehenkatu - Vesangantie - Kypärätie - Met-
säkatu alueella. Tämä on tilanne 13.7.2011.  

5. Homma meni hienosti. Nyt paistaa ilta-aurinko takakuistille. Siinä on saunan päälle 
mukava nyt lekotella ja löylyjen välissä vilvotella Sen yhden puolestavälistä katkenneen 
koivun vois vielä kaataa Siitä Keihäsmienkatu  takaa. 

6. Muutamiin paikkoihin esim. metsäkadun ja keihäsmiehenkadun väliseen metsäkaistalee-
seen jäi isoja risukasoja keskelle polkuja lojumaan tosi pitkiksi ajoiksi. varsinkin kun ko. 
metsä on suosittu läpikulku ja ulkoilualue niin niistä todella on ollut vaivaa ja paljon, ne oli 
siinä jopa talven yli. Muutama ystävällinen asukas oksasaksilla pahimpia paikkoja karsi. 
En tarkoita muutamaa kasaa vaan useita kasoja suoraan polkujen päällä. Muutan ei mi-
tään moitteita, kiitos hyvästä työstä.  

7. Liian harvaksi hakattiin. Liian moni ihana vanha "ikikuusi" sai lähteä. Niiden alle on lapset 
sukupolvesta toiseen majojaan rakentaneet. Nyt metsä on sellaista ryteikköä etten esim. 
minä huonojalkainen sinne pääse ollenkaan. Ainoa "henkireikä" minne on päässyt ilman 
autoa. Metsien hoito on todella tärkeää, mutta tänä yli 30 v. minkä olen täällä asunut ei ole 
tehty mitään ja nyt noin rajusti harvennettiin. Hoito välit saisi varmaankin olla lyhyemmät.  

8. Hienoa työtä! Nyt metsä alkaa vähitellen tuntua puistolta, eikä ole mitään syytä lahottaa 
arvokasta puutavaraa pystyyn ulkoilijoiden vaaraksi. Hoitojen väliaika saisi olla entistä 
lyhyempi, korkeintaan 5 - 10 vuotta. Toivon, että hakkuu suoritetaan loppuun myös minun 
tonttini kohdalta!  

9. Kypärämäen/Köhniön ilme muuttui, kun erityisesti Köhniönrannan alueelta hakattiin 
kauniita, suuria ja vanhoja puita, eikä silmä ole ainakaan vielä tottunut paljaampaan mai-
semaan. Oliko pakko poistaa niin paljon vanhaa puustoa ? Ymmärrän luonnollisesti met-
sänhoidolliset tarpeet ja mahdollisista lahoista puista johtuvat vaaratilanteet.  

10.Hei, Isot koneet jättivät pahoja jälkiä tuttuun ja viihtyisään koiran ulkoiluttamispolkuuni. 
Odotin, että ainakin polun ja kadun risteysalue olisi siistitty oksankarahkoista nykyistä pa-
remmin ja että ikävät urat polun päästä olisi tasoitettu. Ihmeen isoja puunrunkoja jäi met-
sään. Miksikähän? Oli se näkymä ikkunasta alkukesän aikana karmea siinä lähimetsässä. 
Nythän tuo pensastuminen ja muu kasvusto jo on hyvässä vauhdissa ja aika varmaan 
parantaa haavat.



11.Hoitotoimet alkoivat hyvin ja tietoa annettiin aluksi riittävästi. Hoitotoimet olivat kuitenkin 
ajoittain pitkään pysähdyksissä Köhniönkadulla sijaitsevalla metsäalueella. Alueella jäi 
kaatamatta pyydettyjä puita, vaikka jossain vaiheessa niitä luvattiin tulla kaatamaan. Myö-
hempiin tiedusteluihin ei vaivauduttu enää edes vastaamaan. Osa puista leimattu kaadet-
tavaksi, ja oksatkin karsiutuneet kaatotoimien yhteydessä. Mutta niin vain yksikin ranka 
tököttää edelleen pystyssä tontimme takana. Eli alku lähti hyvin käyntiin, mutta lopulta 
hoitotoimet hoidettiin kummallisesti.  

12.Metsurit olivat ystävällisiä ja ottivat huomioon toiveitani ja kertoivat töiden etenemisestä. 
Metsistä tuli ilmavampia ja valoisempia ja maisemat avartuivat. Miinusta vain siitä, ettei 
pienten alueiden - esim Riistapuiston alueelta kerätty oksia ja pikkurunkoja pois, vaan ne 
jäivät lojumaan poluille. Tosin isommat alueet, kuten Kahakadun urheilupuiston ja Köhni-
ön järvenalue, siistittiin hyvin. Hienoa olisi, jos vesakoita ja puskia raivattaisiin useammin 
pois, mutta siihen eivät resurssit ymmärrettävästi riitä. Hyvä, että Köhniö-järven laskuojan 
ja radanvarren metsää harvennettu. Se on aivan mahtava luontoalue tällaisenaan! Tosi 
tyytyväinen olen töiden suorittamiseen ja lopputulokseen.  

13.Risukasoja on vielä korjaamatta esim. Kahakadun  päässä olevien asuntojen lähiympäris-
tössä. Myös Killerin lähimetsissä ja varsinkin poluilla on liikkumista vaikeuttavia oksia ja 
risuja. Puuston harventaminen on antanut ilmavuutta ja selkeyttä.  

14.Hyvin hoidettu metsätyö ja ollaan oikein tyytyväisiä!!!  

15.Kyseltiin kyllä, mitä haluttaisiin tehtävän, mutta ei kerrottu mitä sitten suunniteltiin tehtä-
vän, joten informaatio oili olematon. Paljon tehtiin turhaa työtä, eli olisi voinut jättää koko-
naan luonnontilaan. Hyvää: Jätettiin isoja puita. Hakkuujätteet korjattiin päosin pois.  

16. joitain vähäpätöisempiä risuja olisi voinut merkitä ja lahjoittaa polttopuiksi alueen asukkail-
le. metsätyöt eivät aiheuttaneet ongelmia kahakadulla.  

17.Metsää kaadettiin ihan liikaa ja isoja suojaa antaneita puita lähti aivan tontin rajan vieres-
tä. Nyt pihalle näkee suoraan etenkin talvisin. Vaikuttaa sai vain siihen suuntaan, että 
kaadettavaksi haluamiaan puita sai ehdottaa. Olisi ollut hienoa, jos puita olisi saanut myös 
säästää. Myös Tähtitornin viereinen metsä on karun näköinen, sillä siellä kulkee edelleen 
läpi metsän isot renkaanjäljet ja entinen sekametsä kasvaa nyt vain mäntyä. Näin ollen 
metsä myös näyttää varsin harvalta. Olisi ollut ihan kiva saada perusteluja sille, miksi vain 
männyt säilytettiin. Varsinaista häiriötä operaatiosta ei muodostunut, mutta välillä yksi 
mies käytti moottorisahaa ja jopa seitsemän seurasi tumput suorina hänen työskentely-
ään. Tämä sai miettimään, olisiko koko hommasta voinut suoriutua nopeammin.  

18.Todella hyvin teitte työnne!

19. taloni edessä olevat, kaadetuiksi merkatut koivut ovat yhä pystyssä. Kyselin kaadosta 
kesän alussa kun metsurit hävisivät alueelta ja asiaa luvattiin selvittää ja soittaa selvityk-
sen tulos. Asiaa selvitellään ilmeisesti vieläkin, yhteydenottoa edelleen odotteleva ja kohta 
melko pitkästynyt ja kaupungin toimiin tosi kyllästynyt. nimimerkillä tapahtuuko mitään 
seuraavan kymmenen vuoden päästä vai sittenkö kun lahot koivut kaatuvat talon päälle  

20.Osa kaadetuista puista ja toisaalta taas pystyyn jätetyistä puista vähän ihmetyttää 
maallikkoa, sillä joissakin kohdin juurin päinvastoin olisi pitänyt tehdä. Jälkien siivoaminen 
olisi voinut ollut parempaa ja tehokkaampaa ja nopeammin. Mutta ainakin valoisuutta tuli 
noista metsiin mukavasti.



21.Köhniön-Kypärämäen alueen metsää on harvennettu aika suurella kädellä ja esimerkiksi 
polttopuuksi kelpaavaa puuta on jäänyt metsiin. Suurin osa poluista on umpeutu-
nut/peittynyt harvennusten takia.  

22.Mielestäni metsiköt kaunistuivat ja valoa tuli lisää. Ymmärrän kyllä, että joidenkin tonttien 
kohdalla tuli liian avaraa. On kaunista, kun aurinko pääsee siivilöitymään metsän läpi eikä 
ole enää niin synkkää. Varmaan nyt on aika samannäköistä kuin silloin kun aluetta raken-
nettiin. Köhniön rannassa on ehkä otettu hieman liian reilulla kädellä isoja puita pois. 
Rannalla kaipaa enemmän suojaa.

23.Samalla kun noita hoitotöitä tehdään, niin samalla voisi tehdä talojen pihoissa olevista 
puista kartoituksen alkaako jo nekin olla vaarallisia. joissakin pihoissa on aika ikääntyneitä 
puita jotka ovat jo vaarallisia. Itsellänikin alkaa olla pihassa iso koivu joka jo tiputtelee aika 
isoja oksia alas.  

24.Rihlaperän takaa koneella korjauksen jälkeen tuli metsurit jotka kaatoivat tontin rajalla 
olevia puita , niin näiden puiden oksat ja risut jäi korjaamatta ja aika rumasti ( varsinkin 
havupuun ) näkyviin ja he kertoivat että kesällä tulee koululaiset keräämään loput oksat ja 
risut , ei ollut puhetta että minä vuona , muuten ollaan tyytyväisiä kun näkyy jo taivastakin 
ja aamuaurinkokin näkyy .  

25.1) Etukäteen kaikille jaettu tiedote tontin reunalla merkattavista puista ei palvellut toivotulla 
tavalla. Kaikki asukkaat eivät ymmärtäneet, että merkkaus ei ole sooloilua oman näke-
myksen mukaan. Skismaa syntyi myös taloyhtiöiden välillä. Vastaisen varalle: Jos tiedot-
teita jatkossa jaetaan, olisi korostettava, että merkkauksessa toimitaan VAIN taloyhtiön 
hallituksen päätösten nojalla. Paras olisi, että oikeanlaisia merkkausnauhoja luovutettai-
siin vain hallituksen puheenjohtajalle yhtiön taholta annetun kirjallisen päätöksen nojalla. 
2) Työt jatkuivat vielä lintujen pesimäaikaan, mitä ei olisi saanut tapahtua. Lopputulokseen 
tottuminen vie aikansa, ehkä vähempikin harvennus suurien puiden osalta olisi riittänyt. 
Pusikoiden raivaaminen on hyvä.  

26.Metsää karsittiin aika raa'alla kädellä, ja sen luonne muuttui merkittävästi. Suunta ei 
mielestäni ollut parempaan, kun metsästä tuli enemmänkin puisto.  

27.Olisiko iso vaiva laittaa väliaikaiset kyltit polkujen alkuun kertomaan, mitä metsätöitä 
tehdään ja mihin aikoihin? Koska metsätyöt tehtiin koiranulkoiluttamisen kanssa samoilla 
paikoilla, olisi ollut mukava tietää etukäteen, että jo melko aikaisin aamulla töitä aletaan 
tehdään. Näin koiran ulkoilutusreitin olisi voinut suunnitella erilaiseksi. Lisäksi olisi ollut 
mukava tietää etukäteen, että metsää hoidetaan eikä suinkaan kaadeta kokonaan uuden 
asuntoalueen tieltä, mikä tuntui monelle olevan pelkona. Vähän tulivat metsänhoitotyöt 
"puun takaa", joten mahdollinen tiedottaminen ei ainakaan meidän kohdalle osunut. Kei-
kenkaikkiaan onnistunut metsätyö mielestäni. Metsäalue näyttää nyt puistomaisemmalta 
ja siellä on mukava kävellä ja varmasti myös talvella hiihtää. Näkyvyys parani. Kaadetut 
puut korjattiin pois melko nopeasti, joten puuröykkiöt eivät maisemaa kauan pilanneet.  

28.Metsätöiden jäljet hoidettu tosi hyvin. Köhniön uimarannan alue näyttää hyvältä.  

29.Metsurit olivat ammattitaitoisia ja hyväkäytöksisiä. Jälkipuhdistus olisi voinut olla parempi, 
varsinkin niiltä osin joihin ei jäänyt puustoa (risut, oksat ym. pois). Vieläkin siivottavaa oli-
si, erityisesti Kalliokadun ja Kypärätien välinen alue.  

30.Loukkuktu 23:n ja 31:n välisessä metsikössä oleva hakkutähdekasa odottaa vielä nouta-
jaansa.



31.Pienet puut on katkaistu niin, että metsään on jäänyt n. 15cm tappeja sinne tänne. Ne 
haittaavat hieman kulkemista metsässä. Muuten on hyvä, että metsiä on raivattu. Kiitos.  

32.Kypärätie 31-33 talon takana lähellä talon seinää on vielä paju ja leppä pusikkoa, jotka 
ulottuvat 3 kerrokseen saakka. Puskan ympärille maahan on merkitty valkoisilla rimoilla, 
jotka tarkoittanevat, että puskat raivataan pois. Pyytäisinkin ettette unohtaisi raivaustöitä, 
koska maisema metsään on muuten hienosti auki. Nyt talon läheisyydessä oleva pusikko 
estää näkyvyyden hienoon maisemaan ja valon pääsyn huoneisiin. Muuten kyseisessä 
metsässä on tehty hienoa työtä.  

33.yllätyksenä tuli, että niin isoilla koneilla kuljettiin metsässä. Saa nähdä, milloin jäljet 
paranee. Olisin toivonut, että lähimetsän kaatoon liittyen, olisi tiedoitettu, voiko itse siivota 
metsää risuista ja pieniksi polttopuiksi kelpaavasta "roskasta". Sitä näyttää jääneen paljon 
maastoon, vai vieläkö tullaan siivoamaan? jotkin polut ovat niin täynnä pyörivää pientä 
risua, että käveleminen on vähän huteraa, mitähän niille poluille olisi hyvä tehdä, lakaista? 
Hyvä, että metsää harvennettiin ja hoidettiin, mutta luulin, että enemmän olisi pärjätty 
miesvoimalla ja tulikohan paikoin liikaakin kaadettua puuta... Rannasta pitäisi hetimiten 
hakea puut, ettei tulisi vaaratilanteita.  

34.Talven jäljiltä jäi melko paljon oksia ja "puuroskaa" metsiin, ja olin olettanut, että niitäkin 
vielä siivottaisiin, mitä ei kuitenkaan tapahtunut. Itse metsänhoitotyöt sujuivat hyvin, ja 
lasten kanssa oli paljon jännittäviä hetkiä puunhakkuita seuratessa, ja eri koneista ja toi-
minnoistakin saimme tietoa.  

35.Asiallista toimintaa, jatkakaa saman malliin!  

36.Olisi ollut mukava juttu, jos olisitte jättäneet muutaman yli sata vuotiaan männyn pystyyn 
malliksi jälkipolville oikeista vanhan ajan puista. Männyt olisivat hyvinkin vielä toiset sata 
vuotta komistaneet maisemaa. Tietenkin köyhä kaupunki sai niistä hyvin rahaa.  

37.Tosi hyvä tulos. Köhniö on nyt niin valoisa ja avaran tuntuinen. Järvikin näkyy kadulle asti. 
Kiitos metsätoimiston väelle ja metsureille sekä kaikille muillekin projetiin osallistuneille.  

38.* Puiden kaatajat eivät aina ihan olleet ajantasalla esim. työturvallisuudesta, kun satuin 
näkemään muutaman kerran kun puu kaatui meinasi joku työntekijä jäädä alle (huom. 
kyseessä oli pieniä noin 10 halk. pajuja) * osa puista jäi turhan pitkään kantoon. * osa 
puista kaatui väärään suuntaan vaikka oli tarkoitus mennä ihan toiseen suuntaan, siinä 
vähän kysenalastaisin näiden metsureiden ammattitaitoa. Lisäksi olisin ehkä raivannut 
köhniön rannasta uimarannalta hyppytelineiden jälkeen ne lepät pois kokonaan. Ennen 
siinä oli pelkkä hiekka eikä mitään näitä risuja. *hyvä juttu oli kun asukkaat saivat ostaa 
puita ja kerätä risuja. Ja saivat myös esittää toivomuksia puiden kaadoista.  

39.Loistavaa, nyt on avarampaa ja ilmakin kulkee... Kiitos  

40.Omakotialueilla puistoiksi kaavoitetut tonttien väliin sijoitetut kaistaleet ovat erityisesti 
lähitonteille hyvin tärkeitä kokonaisviihtyvyyden kannalta. Erityisesti tämän tyyppisten "vä-
lipuistikoiden" vieressä asuvilta asukkailta tulisi kysellä sekä informoida suunnitelmista 
etukäteen. Mm. Kypärämäki/Köhniöalueella muutamien "välipuistikoiden" lähiasukkaat 
huomasivat vuonna 2010 yhtäkkiä että viereinen tontti oli parturoitu, vaikka aiemmin oli 
tiedotettu vain pienistä harvennuksista. Ihmisläheinen - kvalitatiivinen ote - haastattelui-
neen mukaan metsätoimiston toimintoihin. Kiitos  

41.Erityisen iso kiitos köhniön uimarannan ympäristön siistimisestä. Toivottavasti jatkossakin 
pysyy siistinä (ei pusikoita, eikä metsistymistä)  



42.Suuria aurinkoa varjostavia kuusia olisi saanut kaataa enemmänkin.  

43.Koneet aiheuttivat rumia uria metsään

44.Korjaamattomia risukasoja löytyy ainakin metsäkadun varrelta  

45.puiden ja energiajätteen keräilypaikkojen jälkihoito vähän kangerteli on hyvä että asukkaat 
voivat raivata syntyviä vesakoita tonttinsa läheltä yleisen vesakoitumisen torjuntaan voisi 
käytää työttömiä / nuoria kesätyöläisiä vesakoiden torjunta lähivuosina on tärkeätä, koska 
se näyttää aika voimakkaalta jo nyt, muuten menee tehty työ ojasta allikkoon.  

46.Paikoin tyhjennettiin liian paljon. Rannan seudun siivoaminen oli hyväksi.  

47.Hieno juttu että lähimetsiä hoidetaan. Olisi hyvä olla jossain näkyvissä pidempiaikainen 
suunnitelma josta näkisi milloin omalle alueelle tullaan taas.  

48.Miksi risukasat (latvukset) on jätetty homehtumaan, eikä viety pois, niitä on joka puolella 
isoja kasoja, sekä pienempiä, joita miehet kävivät vielä käsipelilläkin kasailemassa, mutta 
siinä ne nyt ovat kaikki, miksi ? Puita olisi pitänyt karsia vielä kovemmalla kädellä, kaikki 
huonot pois, ja vierekkäin (ihan lähekkäin) kasvavista puista aina huonompi pois, nyt on 
jätetty ihan huonojakin puita pilaamaan paremmankin puun kasvumahdollisuus. Myös 
merkittyjä puita on vielä paljon kaatamatta, miksi ? Vieläkö kaatajat tulevat ne hoitamaan, 
vai jäikö homma puolitiehen ??? Ja mitään silmää ei kaatajilla sen paremmin kuin merkit-
sijöillä ole ollut, paljon erittäin huonon näköisiä ja jopa katkenneita keloja on esimerkiksi 
Köhniön rannan metsässä (Köhniönkadun ja järven välissä), miksi näin ??? Miksi ei tiedo-
tettu esim, omakotitalojen omistajille, joiden ympäristöstä kaadettiin puita ja jätettiin pal-
jonkin jopa runkoja lojumaan maahan, että niitä olisi saanut käydä jokainen ottamassa, 
kun virallinen "hoito" ja keräily kaunpungin taholta jo lopetettiin ? Kiitos kuitenkin hyvästä 
yrityksestä siistiä metsiä, loppputulos vaan ei ollut ihan täysi kymppi !  

49.Kiitoksia hyvästä metsänhoidosta ja saamistamme puista. Olimme erittäin tyytyväisiä 
lopputulokseen siihen avaruuteen ja siis- teyteen .  

50.Osoitteeni on Keskussairaalantie. Lähimetsäni on Tähtitorninmäki, joka on puistomainen 
ulkoilualue Kypärämäen pientalo ja kerrostaloalueelle ja erittäin käytetty esim. koirien ul-
koiluttamisalueena ja näin myös asukkaiden sosiaalisen kanssakäymisen paikka. alueella 
on myös Asukasyhdistyksen reitittämä ja opastetauluilla varustettu luontopolku, jota mm. 
Kypärämäen koulu ja Kypärämäen päiväkoti käyttävät. METSÄNRAIVAUKSEN TOTEUT-
TAMINEN: Syksyllä metsässä työskenteli metsuri raivaussahan kanssa raivaten pusikot ja 
järjestäen puunrungot siisteiksi kasoiksi. Luulimme näkevämme esimerkillistä kaupungin 
metsien hoito virkistyskäytön hyväksi. Talvella metsään ilmestyi ilman ennakkovaroitusta 
iso harvesteri, joka kaatoi lähes kaikki suuret männynrungot koko usean hehtaarin alueel-
ta ja murskasi muun kasvillisuuden ja pienpuuston sekä jyräsi kalliosen ja aran mäen täy-
teen ajouria. Lopullisen niitin antoi keruutraktori, joka ajoi rungot Tähtitorninmäen tien var-
teen. Kaikki mäntyjen latvat ja oksat jäivät maastoon eikä niitä voi kerätä, koska isot ko-
neet murskasivat ne koko maaperän peittäväksi matoksi. Maastossa on tuhatmäärin käsi-
varren paksuisia oksan karahkoita hujan hajan. Poluista tai kävelyreiteistä ei ole enää 
tietoakaan. Mäki on puustosta autio ja maa lähes kulkukelvoton. Ohikulkijat kysyvät, aio-
taanko alueelle rakentaa kerrostaloja, kun kaikki puusto on hakattu ja maisema sen nä-
köistä. Metsurin tekemät siistit risukasat ovat edelleen maastossa, elleivät ne ole murs-
kautuneet koneiden pyörissä. Entinen ulkoilualue on nyt kulkukelvotonta ja pöyristyttävän 
epämiellyttävän näköistä. Hakkuaukeella on vielä irvokkaan näköisesti luontotauluja, jotka 
kertovan alueen luonnon erityispiirteistä, joita ei nyt enää ole olemassa. Kypärämäen-



51.Aluskasvillisuutta olisi voinut poistaa enemmänkin. Polun ja radan varren "lento-orava 
alueelta" olisi varmaankin voinut poistaa alusryteikön, kun tuskin siitä vesaikosta on hyö-
tyä oravien liidolle.

52.Mielestäni kokonaisuutena hyvin hoidettu. Keskeneräinen työ näytti pahalta, mutta vanha 
sananlaku on: "Metsä ei anna kaikkea". Se tarkoittaa, että metsä toipuu kuitenkin harven-
nuksesta nopeasti. Sananlasku toimii myös päätehakkuulle. Nyt kelpaa jo katsella kun 
kasvukausi on käynissä.  

53.> omakotiasukkaille tuli kurjempaa, koska puita otettiin niin paljon pois. Ovat nyt kuin 
tarjottimella lenkkeilijöille. > jos kerta puita ja risukkoa hakataan, niin voisi viedä risukot 
pois, niitä näkyy vielä olevan.  

54.Koneet kävivät aamuvarhaisella ja jopa iltayöllä. Kotimme viereinen linja-autopysäkki oli 
usein varattuna tukkiauton perävaunulle. Jollain lailla ymmärrettävää, mutta häiritsevää 
kuitenkin. Hakkuujätekasa on edelleen "asemissa".  

55.Permikadun puistikosta, jossa ennen oli kiva leikkipuisto lapsille, on näköjään tullut 
kaatopaikka. Voisitteko ystävällisesti poistaa sieltä hakkuujätteet maisemaa tärvelemästä?  

56.Reilumminkin olisi saanut ottaa paikoitellen! Siistiä ja hyvää työtä, kiitos siitä!  

57.Hyvin tehty, tosin vieläkin olisi varaa harventaa esim Killerin ja Köhniöjärven välistä 
aluetta, ainakin leppiä ja pajuja yms puita. Osin on jäänyt pitkiä kantoja esim. Vesangan-
tien reunassa nähtävästi runsaan lumen takia.  

58.Puiden kaato alueella tapahtui ammattitaidolla ja työntekijät olivat ystävällisiä. Ihmetyttää 
roskien ja kuolleiden puiden ja puoliksi kaatuneiden rankojen jättäminen puutarhan välit-
tömään läheisyyteen. mahdoton urakka saada näitä siivottua. Hoidetaanko siivous jossain 
vaiheessa?

59.Hei, tonttini takarajalta kaadettiin mielestäni kaunis "käärmekuusi", joka ei kannosta 
päätellen ollut edes laho. Sen olisin mielelläni säilyttänyt, mutta oma vika, kun en ollut 
yhteydessä metsätoimistoon. Naapurin takapihalle jäi merkattu puu kaatamatta? Sen si-
jaan viereisen puistokaitaleen koivut kasvavat vuosi vuodelta isommaksi ja varjostavat jo 
aika lailla tonttia. Ehkä niitä olisi vähän voinut harventaa. Muuten valoisammat metsät 
ovat mukavampia katsella. Kiitos.  

60.kiitos upea homma.  

61.Raivaustyöt olisi pitänyt hoitaa loppuun. Nyt metsä ja polut ovat täynnä risuja, oksia ja 
rumasti sahattuja kantoja. Myöskin raivaustöiden aikana olisi pitänyt olla jonkinlaiset varoi-
tuskyltit käytettävien reittien kohdalla, koska esimerkiksi lapset kulkevat kouluun metsä-
polkuja pitkin eikä mitään varoituksia ollut.  

62.Kiitos!



63.METSIÄMME VOISI MIELESTÄNI HOITAA ENEMMÄNKIN SEHÄN ON YHTEISEN 
OMAISUUTEMME JÄRKEVÄÄ KÄYTTÖÄ, RISUKKOJA VAAN ENEMMÄN POIS JOS 
RAHAT VAAN ANTAA MYÖTEN. KÖHNIÖN JA KYPÄRÄMÄEN ALUEISTA TULI HYVÄT, 
KIITOS! HEINÄLÄN METSIEN RAIVAAMINENKIN ON ONNISTUNUT UPEASTI. LAAJA-
VUOREN JA RUOKKEEN ALUEEN POLUT, LENKKEILY VÄYLÄT, LATUPOHJAT JA 
TIET TOSI HUONOSSA KUNNOSSA. NIITÄ PITÄISI KEHITTÄÄ YHDESSÄ ULKOILU-
TOIMEN, METSÄTOIMEN, RATSASTAJIEN, RAVITALLIEN, PYÖRAILIJÖIDEN JA MUI-
DENKIN TIEN KÄYTTÄJIEN KANSSA. SE MAKSAA MUTTA KUN JAKAJIA JA KÄYTTÄ-
JIÄ USEITA NIIN TUSKIN KOHTUUTTOMIA. ALUEEN MÖKKILÄISENÄ AURAUTAN 
TIMOLANTIETÄ 400-700:LLA EUROLLA JOKA TALVI LUMISUUDESTA JOHTUEN. 
KÄYTTÄJIÄ ON MUTTEI MAKSAJIA. OLISI HIENOA JOS TIEN VOISI AURATA HAUK-
KALAAN ASTI KÄVELIJÖILLE RATSUKOILLE JNE. MUTTA KUSTANNUKSIA PITÄISI 
JAKAA, EHKÄ LADUTKIN SAISI OLLA PAREMMIN RAUHASSA.  

64.Risu/puukasoja on pinottu puisto/metsäalueiden polkujen päälle. Kasat on pinottu lähelle 
tienreunaa helpottamaan poishakua, mutta sen verran voisi jättää polkujen kohdalle auk-
koa että ei estetä metsiin pääsyä. Polut on kyllä niin helposti havaittavissa että pitäisi nä-
kyä.  

65.Hienosti otettiin huomioon omat toiveet  

66.Kahakaun ja soidintien välinen metsikön lopputyöt tekemättä ja kahakatu xx ja xx välissä 
olevan ison koivun tyvi on kuorittuna jo kauan odotetaanko et se kaatuu jomman kumman 
talon päälle  

67.Läheisessä metsässä ei ole vielä tehty hoitotöitä, joten en voi arvostella täydellisesti omaa 
lähialuetta. Metsäalue koskee Salokatu-Vesangantie-Metsäkatu -aluetta. Ainoastaan risu-
ja on jonkin verran katkottu, mutta puut ovat edelleen kaatamatta. Puut on merkattu pu-
naisella maalilla, joukossa tonttini takana lahopuita, jotka saattavat kaatua rakennusten 
päälle. Vastailen kyllä sitten kun työt ovat tehty. Hyvää kesää!  

68.Vanhoja puita olisi saanut kaataa vielä useampia. Peittävät näkemää tarpeettomasti.  

69.Oikein hyvää työtä, mutta itse olisin kaatanut isoja vanhoja puita vieläkin enemmän 
asukkaiden vastustuksesta huolimatta. Isojen puiden poisto myöhemmin on hankalaa. 
Toivoisin, että pusikoita hoidettaisiin paremmin, esim. hippoksen alueella on aikamoisia 
pöheiköitä ja kyllä niitä riittää täällä Kohniölläkin. Olen erittäin tyytyväinen tekemiinne met-
sätöihin alueellamme.  

70.Hoitotyöt olivat tarpeen, mutta toivoisin teidän poistavan erittäin rumentavan kasan 
energiarisuja tähtitornin mäelle johtavalta tieltä. Kesä on jo mennyt ja aina vaan risukasa 
odottaa noutajaansa. Lapsenlasten mielestä alueelta ei olisi saanut kaataa polulta ns. 
ikihonkaa, jonka taakse oli mukava mennä piiloon. Pettymys oli suuri.  

71.Osaavaa ja ystävällistä henkilöstöä.  

72.Pientä huomauttamista. Miksi sekä asukkaiden että teidän itsenne leimaamia vanhoja 
isoja todennäköisesti tyvilahoisia kuusia jätettiin rivi kaatamatta (3kpl+ yksi iso koivu) erä-
miehenkadun kohdalla? Muutama hakelatva kasa jäi keräämättä, niitä kai aina vähän jää. 
MJuuten kiitoksia, on taas vähän aikaa tonteilla valopisampaa.  

73.harvennus on tehty asiallisesti. Ainut ongelma on paikkojen (ts. risujen yms) siivoaminen 
kaatoalueelta. Esim. Varpukadun ja Kahakadun välinen kapea puistokaistale on edelleen 



täynnä risuja. Kulku puolelta toiselle on aikaisemmin ollut päivittäistä mutta nyt odotellaan 
edelleen paikkojen siistimistä.  

74.Viihtyisyys parani ja metsät siistiytyvät. Vielä kun korjaatte risukasat pois niin hyvä. 
Kypärämäen alueella metsäkadum metsässä ainakin kaikki kasat ovat vielä korjaamatta.  

75.Kiitos hoitotöistä! Metsänpohja näyttää nyt jo ihan hyvältä, äkkiä se luonto korjaa pienet 
vauriot. Jos vielä Luttoskadulta saisi hakkeeksi päätyvän kasan pois, niin metsähoitotöistä 
ei muistuttaisi muu kuin siistittypuistoalue.  

76.en tiennyt mitään hoitotöistä ennen kuin keväällä kävellessäni kalliolla. hoitotöiden 
jättämät jäljet (maassa olevat risut yms roskat) olisi hyvä saada korjatuksi. en ole tosin 
nähnyt metsää ennen hoitotöitä joten vaikea sanoa tarkemmin. mielestäni on tärkeää että 
kaikille olisi tarjolla asuinalueensa lähettyvillä luontoalueita!  

77.Uimarannalta olisi voinut kaataa vielä isoja mäntyjä muutama.  

78.Köhniön alueelta olisi saanut ottaa vähän enemmän puuta (oman tonttini kohdalla jätettiin 
kolme isoa kuusta vierekkäin pystyyn).  

79.Rivitalomme pihasta kävelytielle menevä polku oli tukossa liian pitkään valtaisan oksaka-
san vuoksi. Paljon on oksia tiellä vieläkin. Kai saamme kerätä ne ja pilkkoa grillissä poltet-
tavaksi?  

80.metsä näyttää tällä hetkellä paremmalta, kuin aikaisemmin  

81.Jälkisiivous metsässä on jäänyt kesken, koska risukasoja on siellä täällä ja vaikeuttavat 
liikkumista metsässä. Vie aikansa ennenkuin ne lahoavat, samoin traktorin pyörien aiheut-
tamat maastojäljet tasoittuvat. Mesiangervo on nyt kesällä peittänyt maaston siedettävän 
näköiseksi. Kerätäänkö risukasoja vielä pois? Olisi toivottavaa.  

82.Jos löytyisi menetelmä, jolla saataisiin siistimpää jälkeä metsään. Oksia ja risuja jäi 
maastoon aika paljon

83.Hoito oli aivan liian rajua eli puita poistettiin liikaa. Koivukadun ja Rihlaperän välinen 
monimuotoinen ja mielenkiintoinen virkistysmetsä muuttui avoimeksi männiköksi, ja suuri 
osa oksistakin jäi pilaamaan maisemaa. Toivoisin jatkossa Jyväskylän lähimetsille peh-
meämpää ja luonnonmukaisempaa hoitoa.  

84.Hoitotöistä vaikuttaisi olevan metsän hoitaminen kaukana, lähinnä lopputulos muistuttaa 
ahdistavasti talousmetsien kaltaista monokulttuuria. Toivon, että jatkossa tämänkaltainen 
"hoitaminen" jätetään metsän itsensä hoidettavaksi. Ainoat tarpeelliset hoitotyöt ovat ai-
van asuinrakennusten vieressä sijaitsevien isokokoisten tai huonokuntoisten puiden kaa-
taminen kaatumisvaaran välttämiseksi. Alueen luontoarvot romahtivat merkittävästi tehty-
jen töiden vuoksi. Tätä emme todellakaan kaivanneet.  

85.Yhteistyö metsurien kanssa olisi saanut olla avoimempaa emme edes koskaan voineet 
tietää koska metsuri tulee paikalle jatkaako seuraavana päivänä vai kuukauden päästä jos 
edes vähäistä ennakointia olisi asian suhteen voinut tehdä olisimme voineet keskustella 
kaadoista paremmin. Ymmärtääkseni loppujen lopuksi itse emme juurikaan saaneet vai-
kuttaa tonttimme välittömässä leheisyydessä kaadettavista puista vaan kadun toisella 
puolella elävien ihmisten sana painoi eihän ne varjosta heidän tontteja vaan puut piti saa-
da pitää. odotamme edelleen luvattuja risukon harvennuksia. Loppu siivous ei kantojen 
lyhennyksineen tainneet yltää kun pururadalta pari metria tontille päin.  



86.Metsurit olivat ystävällisiä ja valmiina vastaamaan kysymyksiin. Olisi kuitenkin ollut 
mukava saada tietoa kirjeitse. Sen sijaan nyt tietoa piti käydä kysymässä ja se eteni 
asuinalueella asukkaalta toiselle. Miten lie tieto matkalla muuttunut... Puiden ja varsinkin 
oksien poistaminen ei ole onnistunut yhtä hyvin, kuin metsän kaataminen. Isot autot ovat 
kulkeneet aivan liian kovaa huomioiden asuinalueen luonteen ja pienten lasten paljouden. 
Lisäksi töitä on tehty aivan käsittämättömiin aikoihin!! Aloitettu klo6 ja työssä on oltu pariin 
otteeseen jopa klo23! Keskellä asutusta tämmöinen ei käy. Toisaalta keskellä päivää ei 
työmiehiä ole näkynyt. Lisäksi ainakin Permikadulla valtavat oksakasat ovat edelleen pai-
kallaan. Toivottavasti ne poistuvat ennen lumien tuloa! Edellisten hakkuiden jäljiltä (milloin 
lie olivatkaan) oli yksi oksakasa Permikadulta lähtevän polun varrella, mutta se saatiin 
sentään vietyä nyt pois. - Kiitos siitä! Lyhyesti sanottuna puiden kaatamisesta vastanneet 
onnistuivat hyvin, mutta oksien poisto on epäonnistunut ja yhä kesken!  

87.Ainakin täällä Kypärämäessä, Metsäkadun alkupään yläpuolisten tonttien läheisyydessä 
on puut vielä kaatamatta (tänään 1.8.2011). Siitä syystä vastaaminen tähän kyselyyn ta-
pahtui osin olettaen asioita.  

88.OKSAKASAT JA RISUT PITÄISI VIEDÄ POIS !  

89.Jatkakaa harkitusti samaan malliin!!  

90.Köhniön metsätyöt hoidettiin erinomaisen hyvin 2011 keväällä. Asuinalueen viihtyvyys 
lisääntyi merkittävästi asiantuntevan harvennuksen ansiosta. Erityisesti pohjoisrinteiden 
valoisuus palautui. Kaikki maisemallisesti tärkeät puut säilytettiiin, pimentävää kasvustoa 
olis voinut poistaa jopa enemmän maiseman kärsimättä. Kiitokset hyvin tehdystä työstä!  

91. Isoja kuuseja olisi voinut muutaman kaataa enemmän. Jäljelle jäi liian kuusivaltainen 
osuus isoista puista. Olisiko mahdollista ainakin kaava-alueella ja sen läheisyydessä teh-
dä pienempimääräistä hakkuuta tiheämmin, ettei muutos näkyisi kerralla suurena muutok-
sena (voi olla kustannuskysymys).

92.Olen todella iloinen nähdessäni järviveden liplattavan. Näkymä ikkunasta parani. Ennen 
näin vain pelkkää metsää, jonka takana järven tiesin toki olevan. Kiitos kovasti kaikille 
urakkaan osallistuneille! Se, mitä minä töihin mennessäni ja sieltä tullessani näin, oli kai-
kin puolin taidokasta katsottavaa. Ihailtavaa ammattitaitoa.( Ärsytti lukea välillä lehdistä 
kaikenmaailman valituksia metelistä ja muusta. (Höpö-höpö) ) Terveisin N-70

93.Oma toiveemme: Jos saisimme vielä 2 - 4 puuta lähimetsästämme kaadetuksi, olisimme 
erittäin tyytyväisiä! = nykytilannetontilamme, iltaaurinko pihaamme puuttuu täysin! Edel-
leen lähimetsässämme yli 30 metrisiä puita, mitkä varjostavat meidän pihaamme. Mieles-
tämme ei alueen kokonaismaisema kärsisi kyseisten puiden kaadosta! Voisimmeko kat-
soa nämä meidän toivomamme kaadettavat puut yhdessä kaupungin metsähoidosta vas-
taavan henkilön kanssa. Nimimerkki alueella pitkään, pitkään asuneet, jo melko iäkkäät 
alueen asukkaat!!! Yhteydenottoanne odottaessa! hyvää jatkoa toivotamme! Hyvää työtä 
olette tehneet yleisesti ottaen! Mielestämme Jyväskylässä vanhat asumisalueet ovat ylei-
sesti liian metsittyneitä, alueilla liian korkeita puita, ainakin Köhniö, Kypärämäki. Metsä on 
metsää, esikaupunkialue ei tarvitse korkeita puita. Ystävällisesti!!!  

94.kauniit kiitokset. Nyt maisema on avarampi, siistin ja hoidetun näköinen Mielestäni olisi 
saanut kaataa vähän enempikin puita, jolloin järvi olisi tullut paremmin näkyville Kiitoksen 
ansaitsevat myös ennen hakkuuuta infotilaisuutta pitäneet miehet He esittivät asiansa ja 
vastasivat kysymyksiin rauhallisesti, kauniisti ja kärsivällisesti, vaikka muutaman kuulijan 
käytös, kysymykset ja kommentit olivat täysin epäasiallisia



95.Joiltain alueilta olisi saanut ottaa isoja puita pois reilummin. Olisi hyvä jos kaupunki 
pystyisi panostamaan vesakoiden torjuntaan ettei mene hyvä työ hukkaan. Tähän työhön 
voisi palkata metsäalan opiskelijoita kesätöihin. Saisivat hyvää kokemusta lähimetsien 
hoidosta sekä asukkaiden kanssa toimimisesta ;-) Uimarannan ympäristöstä tuli tosi hyvä.  

96.5.8.2011 on vielä risukasat hakematta, milloi viedään pois ? Mitä tehdään vielä punaisella 
merkatuille puille joita on ? Entä tuleeko vielä metsän pohjan siistimistä ?  

97.Kypärämäen Tähtitornin käsittely ollut suunniteltua rajumpaa. köhniön rannan hakkuut Ok 
eli ne toteutettu hyvin. Risukasojen poisvienti mm. Permilenkistä hidasta, emme halua olla 
roskarisukasojen säilytyspaikkoja  

98.Osittain hoitotöiden tulos on hyvä, mutta sitten on niitä alueita, joissa luonto näyttää tosi 
raiskatulta (vrt. Erämiehenkadun ja Permikadun välinen alue). En itse asu alueen laidalla, 
joten katson asiaa mielestäni melko objektiivisesti. Tulee mieleen, että mitähän sahaa 
käyttäneet henkilöt ovat miettineet. Vähitellen voisi oksakasat siirtää pois. Ne eivät millään 
tavoin kaunista maisemaa.

99.Olemme iloisia metsänhoidosta. Saimme valoa ja uusia lehtipuun alkuja tontin reunalle. 
Hyvä, että vanhoja puita kaadettiin tontin vierestä, ettei myrsky kaada puita talon päälle. 
Pyykkiteline meni rikki, mutta saimme korvauksen. Kaikki hoitui hyvin sen osalta. Olemme 
hiukan ihmetelleet, ettei risukasoja ole haettu metsästä. Ennen aluskasvillisuuden muut-
tumista vehreäksi oli metsä roskaisen oloinen. Saadankohan Kypärämäkeen uusi luonto-
polku? Jonkun opastetaulun kohdalla ei enää näy puuta, josta taulu kertoo. Joissakin 
puissa tonttien lähellä on vielä punaisia merkkauspalloja tai nauhoja. Onko työ vielä kes-
ken? Kiitos!  

100. Koivukatu-Lehtokatu-Vesangantie välisellä alueella olevassa metsässä 
käytiin merkkaamassa kaadettavat puut , mutta ei niitä ole ainakaan vielä kaadettu. Onko 
homma unohdettu , vai tehdäänkö se myöhemmin.  

101. Ennen niin kaunis ja tuuhea metsikköalue on nyt pilalle hakattu!!! Jäljellä on 
vain risukkoja, pieniä kuihtuneita näreitä sekä paljaaksi hakattu aukko. Ennen oli metsää 
kiva katsella aamukahvia nauttiessa, seuraten eri eläinten touhuja. Nyt ei enää näe oravi-
en leikkiä, siilien tohinoita eikä lintujen riemua - kaikki kun ovat kaikonneet hakatun met-
sän myötä. Olemme keskustelleet myös naapureiden kanssa metsästämme, ja he ovat 
kanssani samaa mieltä.  

102. Ammattimiehet asialla, tulos hyvä.  

103. Kuljen paljon Köhniön metsissä ja minua ihmetyttää, kun katson minkälaisia 
puita on jätetty pystyyn - aivan kuolleita rankoja? Samoin ihmettelen, miksi enimmäkseen 
koivut kaadettiin? Jälkityötä toivottavasti tehdään vielä, koska monessa paikassa on vielä 
hyvin epäsiistiä.

104. Isoilla koneilla ei pitäisi ainakaan asutuksen keskellä tehdä raivausta, jäljet 
olivat rumia. Toisaalta syntyi isohkoja aukkoja, toisaalta jäi tiheikköjä kun työ tehtiin ison 
koneen ehdoilla. Pienempää kasvustoa ruhjoutui. Varsinkin katunäkymässä esteettisilläkin 
seikoilla pitäisi olla enemmän painoa ja yleensäkin metsän käsittely ei saisi olla kuin talo-
usmetsissä. Lähimetsien hoito on tärkeää, mutta tärkeintä on se, millä tavoin se tehdään.  

105. Kiitokset hyvästä työstä. Itse olisin kaatanut enemmän kuusia tonttien 
läheisyydestä, ne kun ovat niin kovia varjostamaan, mutta hyvä näinkin. Kypärämäen kou-



lun pihan pohjoisreunaan on tainnut unohtua yksi lahovaurioinen koivu pystyyn. Siinä 
näyttää olevan punainen täpläkin.

106. Suurkiitos Köhniön alueella tekemistänne metsätöistä. Tuli lisää valoa, 
maisema avautui paikoitellen ja löytyi uusia näkymiä ja maastonmuotoja. Kiitos niistä. 
Metsätyöt toki jättävät jälkensä, mutta luonto korjaa ne varsin pian. Haittaa töistä ei ollut, 
vaikka jossain vaiheessa en voinutkaan käyttää oikopolkua bussipysäkille. Alueella, joka 
on puutarhakaupunginosa on edelleen rittäävästi = liian paljon varjostavia isoja puita ja 
metsää. Permilenkin puistoakin olisi saanut harventaa reippaammin. Noin 20 vuotta sitten 
ilta-aurinko paistoi kuistillemme. Nyt se pilkottaa puiden lomasta. Etelänpuolelta tonttia 
varjostavat jättiläiskuuset. Olisi ollut suotavaa että metsätyöt olisi voitu ulottaa myös ton-
teille...

107. Metsien hoito ei ole vielä loppunut. Suuret risukasat ovat edelleen korjaa-
matta monilla paikoilla. Onko otettu huomioon, että nyt sitä vasta hoitotoimenpitietä tarvi-
taankin, jotta luonto ei ruohotu ja pusikoidu - niinhän siinä tapahtuu! Liikaa kaadettiin isoja 
puita, niitä olisi voinut jättää paljon enemmän jäljelle. Monimuotoisuutta ei otettu huomi-
oon. Mikä idea oli jättää pitkiä kantoja jäljelle metsiin? Voisiko ne vielä nytkin lyhentää? 
Olen pettynyt.

108. Urakoitsijan luvattiin käyttävän mönkijää + tukkikärryä ja metsuri kaataa pari 
puuta, totuus oli suurin mahdollinen metsäkone lauantai-iltana klo 11 asti jyrisee tontin 
vieressä ja pudottelee oksia tontillemme, ### tämä oli avohakkuuta eikä metsien hoitoa, ja 
merkityistä puista viisveisattiin, kaadettuja oli 90% enemmän... nyt saa sitten pelätä syys-
myrskyjen aikaan talon päälle kaatuvia puita, kun tuuli pääsee puhaltaamn kunnolla. Li-
säksi poluilla liikkuminen oli aika pitkään hyvin vaikeaa jopa aiukisille, saati lasten kanssa, 
metsillä on myös tärkeä virkistysarvo, jota ei paranna suora näkymä vaikkapa keltinmä-
keen, ennen metiköt vaikuttivat metsiltä, nyt vain länttejä joilla kasvaa pari puuta ja risuja 
joka paikka täynnä, loppusiivous on tekemättä...

109. Lopputulos muuten ok, mutta syvät ajojäljet paikoitellen häiritsee ja jopa 
haitaa kulkemista.

110. Metsät voisi nyt siivota loppuun! Risuja ja oksakasoja riittää. Leimikon rajan 
viereen jätetty osittain kaatunut puu! Se olisi voitu kaataa! Töiden aikana polulle jätetty 
kaatunut puu! Metsä raiskattiin isolla koneella, olisi voitu toimia toisin ja käyttää pienem-
pää voimaa ja tehoa! Nyt maasto puskee pientä lehtipuuta pensaikoittain!

111. Onneksi elinvoimainen luonto on kesällä korjannut sitä sotatannermaista 
näkyä, minkä metsänhoito jätti Köhniön alueelle. Olikohan tarpeen kaataa sellainen määrä 
puita, etenkin upeita vanhoja puita metsänhoidollisin perustein vai tarvittiinko puista saa-
tavaa rahaa kaupungin hupenevaan kassaan? Vieläkin näkyy silvottuja koivuja katkennei-
ne oksineen keskeisten lenkkkipolkujen vierellä esim. Kahakadun lähistöllä. Talvella tun-
tui, että taloilta on mennyt näkösuoja ja yksityisyyttä puuston harventamisen myötä. Alu-
een lapset ovat aina leikkineet näissä lähimetsiköissä. Olen pistänyt merkille joitakin puo-
liksi kaadettuja puunrunkoja, toivottavasti on katsottu, ettei näistä tule vaaratilanteita. On 
hyvä kuitenkin huomata, että raivaustyöt edelleen jatkuvat ja hakattuja alueita siistitään. 
Toivon jatkossa, että jätetään myös suojaisia metsiä talojen lähimaastoon, ihanteena ei 
aina tarvitse olla läpinäkyvyys asutullakaan alueella.

112. Kokonaisuutena aika onnistunut operaatio, joissain paikoissa tosin kaadettiin 
hieman liikaa puita, joissain paikoissa taas hieman liian vähän. Oikein hyvä oli se, että sai 
itsekin vaikuttaa poistettaviin tai säilytettäviin puihin. Vielä isompaakin vaikuttamista olisi 
välillä kaivannut. Metsuriporukalle jokatapauksessa kiitos asiallisesta ja ystävällisestä 



kommunikoinnista asukkaiden kanssa. Aikatauluista olisi välillä kaivannut enemmän infoa, 
nyt ei tiennyt milloin mitäkin tehdään, piti tarkkailla liikkeitä, jos oli asiaa metsureille, ja 
tämä oli vaikeaa koska porukka saattoi siirtyä muihin kohteisiin kesken kaiken ja tulla jat-
kamaan vasta viikon tai kahden päästä. Jälkiraivaustyöt jäivät paikoitellen kunnolla teke-
mättä eli aika paljon risuja yms. jäi maastoon. Mutta kuten aikaisemmin sanottu, enim-
mäkseen positiivista sanottavaa operaatiosta Köhniön alueella. Seuraavaa harvennusta ei 
kyllä saisi odottaa niin kauan kuin nyt eli tulkaa uudestaan huomattavasti aikaisemmin 
seuraavalla kerralla!

113. Helmikuussa tien pientareille kasatut oksat ja risukot voisi jo kerätä pois.


