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Taustatietoja tutkimuksesta

Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää Mannilan 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. Suunniteltu otoskoko ei toteutunut, 
haastattelujen tavoitemäärä oli 200 kpl, mutta vähäisestä otannasta johtuen haastatteluja saatiin 108 kpl. 
Haastattelut tehtiin 12.‐ 17.6.2013 välisenä aikana. Otantalähteenä käytettiin Fonecta Profinder –palvelua.

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS‐ISO 20252:2008 
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?”







YLEISARVOSANAT 
LÄHIMETSIEN HOIDOLLE

”Miten arvioisitte hoitotöitä kokonaisuudessaan seuraavien asioiden suhteen?”







Perustelut yleisarvosanalle

Perustelut, jos yleisarvosana hoitotöiden lopputuloksesta oli huono/välttävä:
Hutiloiden tehty, ei ollut mitään järjestelmää, jälkityö rääpimistä, risukasoja
Kaadettiin pihasta puut. Lahoja puita jätettiin.
Lähimetsät ovat hävinneet
Metsää ei karsittu tarpeeksi, on jo kasvamassa vauhdilla umpeen.
Puita poistettiin liikaa ja roskat ovat vieläkin metsässä.
Risut on metsässä. Metsäkoneen jäljille on tullut polkuja lähelle asutusta.

Perustelut, jos yleisarvosana saadusta palvelusta oli huono/välttävä:
Asiasta ei tullut mitään informaatiota
Ei palvelua
Ei saanut minkäänlaista palvelua.
Merkattuja puita ei kaadettu.



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



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
Alueella asuvien mielipiteitä pitäisi kysymisen lisäksi myös huomioida enemmän ja toteuttaa mielipiteitä.
Asuinympäristö siistiytyi
Asukkaat mukaan suunnitteluun ja mahdollisuus vaikuttaa - muukin kuin asukasyhdistys.
Asuntojen lähellä olevien puiden karsiminen tai poistaminen kattojen hoidon vuoksi
Haluaisi tietää mahdollisimman aikaisin, mitä tullaan tekemään Tuomiojärven alueen suhteen.
Harvennushakkuu oli hyvä juttu, risuja jätettiin metsiin turhan paljon.
Hieman aikaisemmin olisi voinut hoitotöitä tehdä.
Hieman useammin tätä hoitotoimenpidettä pitäisi tehdä. Muuten kaikki meni jouheasti.
Hommat voisi hoitaa vähän paremminkin. Asukkaita voisi informoida paremmin. Yöllä tontin nurkalla 
pyörivät isot koneet aiheuttivat häiriöitä. Risut ja roskat voisi korjata pois metsästä.
Hyvä että metsän on siistitty ja lähimesistä pidetään huolta
Hyvää työtä!
Jos asukkaat ottavat yhteyttä, heille voisi kertoa vähän tarkemmin, mitä tapahtuu. Näkemänsä kaavan 
mukaan esim. Kivelän rannassa olevat lehtikuuset jäävät tulevan rivitalon alle. Informaation pitäisi tulla 
postilaatikkoon.
Jos pieni puukaistale katsotaan metsäksi, niin sieltä ei ole viety kaadettuja runkoja pois.
Jos risuja olisi saanut kerätä polttopuuksi, olisi hyvä, että informoitaisiin.
Jos samalla olisi voinut kaadattaa puita omaltakin tontilta, kun työmaa oli lähellä. Tällainen mahdollisuus 
olisi ollut hyvä. Siitä olisi voinut tietenkin veloittaa.
Jos tuommoisia tehdään, olisi mukava tietää.
Jäi risukasoja mitä ei kerätty, näistä asukkaille tietoa voiko asukkaat käydä näitä jätteitä hakemassa.
Jälkityöt jätettiin kesken, jäi rankoja ja loppusiivous jäi kesken.



Terveiset ja kommentit

(Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle jatkuu…)
Kaatoivat isoja puita päin läheisiä puita ja irrallisia oksia roikkuu rumasti, voisivat käydä poistamassa. 
Pitäisi käydä katselemassa metsiä ja vesomassa pusikoita vuosittain tai joka toinen vuosi. Työttömiä
vesomaan metsiä.
Kiitokset hyvästä työstä
Kun puita kaadetaan ja risukkoa raivataan, niin jäljelle jääneet oksat ja risut voisi ainakin puistoalueiden 
läheltä korjata paremmin pois. Kaikkia merkattuja puita ei kaadettu.
Kun tehdään, niin olisi katselmus, johon ihmiset voisivat tulla ja omakotiyhdistys olisi mukana. Esiteltäisiin 
mitä tehdään.
Kun tässä nurmikoita ajellaan, niin voisi tehdä myöskin raivurihommia. Pajukkokin kasvaa taas, vaikka on 
niitä raivattu jo. Epätasaisuuden vuoksi tarvittaisiin lisää multaa, jonka jälkeen voisi ajaa nurmikkoa itsekin. 
Mullan tuonti oli tärkeää.
Leikkipuistojen puskat kaadettava useammin, pajut ovat taas jo yli metrin mittaisia.
Lisää voisi karsia puita, leikkipuistoalueelle jätettiin paljon isoja mäntyjä
Lopputulos on hyvä.
Luontoa pitää säilyttää mahdollisimman paljon.
Lähimetsiä pitäisi hoitaa useammin, vesakkoa voisi karsia ahkerammin, enemmän puistomainen.
Lähimetsiä tulee hoitaa useammin.
Lähimetsässä on vieläkin vähän oksia ja roskaa. Ilme muuttui valoisammaksi ja avarammaksi.
Maasto on vieläkin osittain siivoamatta. Isoja oksia maassa. Alue pitäisi käydä vielä kertaalleen läpi. 
Polulla ei ole mitään rajaa kaupungin ja oman tontin välillä. Oman tontin ja kaupungin maan välille jää
parin metrin kaistale.
Mankolan koulusta kaupunkiin päin olevalle vesakolle voisi tehdä jotain, sitten alue olisi erittäin viihtyisä
Metsiä pitäisi harventaa useammin, että näyttäisivät puistometsiltä.



Terveiset ja kommentit

(Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle jatkuu…)
Metsiä voisi karsia huomattavasti useammin. On asunut alueella noin 20 vuotta ja tämä oli ensimmäinen 
kerta. Voisi karsia enemmänkin, lähellä oleva metsä on aivan ummessa.
Metsään jääneiden oksien hyödyksi käyttämisestä:  olisi tiedotettu missä vaiheessa paikalliset voi tehdä
jälkikorjuun.
Oksat ylettää tiilikaton päälle Kuskintie 9. Niiden puiden kaataminen
Oli epäselvää, mitä pihapiiristä kaadettavilta puilla tarkoitetaan.
Olisi voinut jo aikaisemmin tehdä tämän, siellä oli jo paljon lahoja ja vaarallisia puita.
Omarantaisten tonttien alueella aika pahannäköistä jälkeä. Sinne on rakennettu katua ja rantaan piti tehdä
suojametsä, mutta metsät on melkein hävinneet.
On asunut 20 vuotta Mannilassa ja tämä oli ensimmäinen laajempi metsänhoidollinen tapahtuma. 
Tiuhempaa raivaushommaa voitaisiin tehdä, nimenomaan pajukon ja muun vastaavan suhteen, koska 
asukkaat eivät saa siistiä niitä ilman lupaa.
On hyvä, että metsiä raivataan tietyin väliajoin. Järvi näkyy ja metsä on paremman näköinen. Metsää
pitäisi myös säilyttää eikä rakentaa liian tiiviisti.
Ovat tehneet hirveän hyvää työtä, on tyytyväinen.
Petäisniemen aluetta pitäisi raivata useammin, ettei se pääse kasvamaan umpeen. Oli hyvä että tehtiin 
perusteellinen raivaus, itikatkin hävisivät. Viihtyisyys lisääntyi.
Piha-aita merkattiin kaadettavaksi. Oli työlästä saada peruttua sen kaataminen. Alueella on pieniä
kuralammikoita metsän hoidon jäljiltä ja polut menivät pilalle. Huvilatien puolelta ei kaadettu puita 
riittävästi. Puu kaatui yhden talon päälle.
Pitäisi katsoa enemmän, että maisemat järvelle säilyy, huomioitaisiin asukkaiden toiveet ja maisemat 
karsimisessa.
Pitäisi kiinnittää huomiota myös jälkikasvuston hoitoon.
Pitäisi säilyttää ainutlaatuinen metsä, ei pidä kaavoittaa rantoja.



Terveiset ja kommentit

(Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle jatkuu…)
Pitäkää polut ja väylät avoimena.
Pitää huolehtia siitä, ettei aluskasvillisuus ei pääse kasvamaan liikaa, vaan että puut saat rauhassa 
kasvaa
Puita voisi kaataa talojen läheltä, niitä on liian lähellä.
Puusta myyntituloja
Rantaa voisi raivata lisää venepaikkojen luota.
Rantapolulla on veteen kaatuneita puita, jotka pitäisi korjata pois.
Roskien kerääminen olisi voinut olla nopeampaa.
Siellä on nytkin yksi koivu kaatuneena järven päälle. Voisi käydä useamminkin vilkaisemassa, ettei ole 
esim. vaarallisia puita.
Talojen lähellä olevia puita olisi syytä seurata ja poistaa häiritsevät puut.
Tiedotusta enemmän siitä, mitä vaikutusmahdollisuuksia on.
Toivoisi useammin metsähoidon toimenpiteitä kuin kerran 15 vuodessa.
Työttömät raivaamaan lähimetsiä
Työttömät vesomaan pusikoita useammin, kahden vuoden välein pitäisi kaataa.
Useamminkin voisi tehdä näitä ja ottaa riittävästi puita. Järvinäkymä pitäisi säilyttää rannan välittömässä
läheisyydessä olevissa taloissa. Osa tiedoista tuli nyt naapuritaloyhtiöstä, tähän parannusta.
Vanhojen puistojen ja puistopuiden säilyttäminen on tärkeää.
Vesakkoa nousee ja jälkihoitoa voisi olla.
Vesakkoja voisi raivata useammin, kasvavat umpeen nopeasti.
Voisi käydä tarkistamassa oksat mitkä kaadon yhteydessä jäänyt roikkumaan. Miten itse voisi hoitaa tätä
aluetta ja vaikka poistaa vesoja?
Voisi vielä tulla siivoamaan jälkiä.



Terveiset ja kommentit

(Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle jatkuu…)
Vähän hienovaraisempi maaston suhteen saisi olla. Isojen työkoneiden jälkiä on maassa vieläkin. Onko 
niitä pakko isoja koneita käyttää? Toisivat ennemmin metsureita.
Älkää pistäkö kaikki hyviä pyöräilyteitä asuntojen alle


