
 

 

Lähimetsien hoito 

Palokka 



Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää toimeksiantajan rajaaman alueen (Palokka) 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. Aineisto käsittää 
130 haastattelua, jotka tehtiin 24.- 28.8.2017 ja 13.-15.9.2017. Otantalähteenä käytettiin 
LeadCloud –yhteystietopalvelua. 
 
Tutkimustulokset painotettiin vastaamaan tutkimusalueen väestöä sukupuolen ja iän suhteen. 
 
Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 
20252:2013 laatustandardia. 
 
 

 
 

 

 
Tutkimuksen toteutus  



 
 



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: 
 
 Alue on "raiskattu", entinen kaunis koivikko hävitettiin täysin. Risukasat kuivumassa, ruma näky. 
 Ei oikein hyvä tulos. 
 Epäsiistin näköinen lopputulos. Kolkko, kaadettu liikaa puuta. 
 Heikkiläntie ja  Pillilammen alue osittain soitunut, suuntaan metsäalueella ei ole tehty mitään ja leimatut puut on 

edelleen kaatamatta. 
 Jäi ruman näköiseksi, kantoja jäi pystyyn ja  osittain meni liika. 
 Kaadettiin liiankin paljon puita. Tonteille ei jätetty suojaa. Roskat ja risut jätettiin poluille. Viheralue rikkoontui. 

Pitkät kannot, revenneet puut. Ei näytä hoidetulta. Polut pilattu isoilla koneilla. 
 Kaikki ulkoilumaastot vedettiin paljaaksi. Ruman näköinen, virkistysalue meni pilalle. 
 Kerrottiin harvennuksista, osittain kaikki kaadettiin. Muutama runko jätettiin sinne tänne. Metsuri merkkasi puut, 

mutta metsäkone kaatoi mitä sattuu. Risuja ei siivottu alueelta. Ihmiset liikkuvat alueella paljon, kävelyreittiä on 
vaikea käyttää maassa makaavien risujen takia. Vaarallisia puita jätetty pystyyn, syysmyrskyt  voivat kaataa 
hauraat männyt, jotka metsuri on merkannut kaadettaviksi. 

 Metsä hakattiin avohakkuuna reunoilta. Harvennushakkuu olisi ollut parempi. Jäljelle jäi ruma ryteikkö, jossa on 
vaikea liikkua. Mahdollisuus metsien virkistyskäyttöön huononi. Liian massiivinen tapa. 

 Paikoitellen puita kaadettiin aivan liikaa. Risut jätetty paikoilleen. 
 Piti ottaa vain ne puut mitkä on merkattu, kaadettiin enemmän . 
 Puita hakattiin aivan liikaa. Melut kantavat kauas. Ruma jälki. 
 Puita kaadettiin, kaikki äänet kuuluvat sisälle. 
 Puita otettiin liikaa. Liian isot aukot. Jälkien siivoaminen kesti liian kauan, osa jäänyt siivoamatta. 
 Puolikuolleita ja lahoja puita jätettiin pystyyn. Kolopuita linnuille voi jättää, mutta epäterveet puut pitää kaataa ja 

karsia.  Työn Jälki oli rumaa, ei ammattimaista työtä. 
 Pääasiassa harvennettiin hyväkuntoisia koivuja ja mäntyjä. vähempiarvoiset puut jäi huomioimatta   (jatkuu…) 



 
 

 Ruman näköinen esteettinen haitta 
 Tehtiin rahatalouden ehdoilla, maisema-arvot jäivät huomioimatta. 
 Touruvuorentien varrella oleva kuusikko lyötiin tasaiseksi. Metsäkoneet mylläsivät koko tienvarren 

kyntöpelloksi. Kestää vuosikymmeniä ennen kuin alueella on kunnon puita. 
 Virkistysmetsät muuttui irvistysmetsäksi kaveriani lainataksi. Esteettiset arvot unohdettu. Haiskahtaa että 

on lyöty rahoiksi. 
 Visuaalinen, puoli tykkään metsästä ja puista. lopputulos räävitön 
 Ympäristö osittain kärsi metsätöistä pahasti.  



 
 

Perustelut yleisarvosanalle 

Perustelut, jos yleisarvosana saadusta palvelusta oli huono/välttävä: 
 
 Asukkaita olisi voinut kuulla enemmän. 
 Ei ilmoitettu mitenkään 
 Ei kerrottu mitään, hakkuut aloitettiin yllätyksenä. 
 Ei tiedotettu lainkaan. 
 Hakkuujätteet annettiin vain määrätyille henkilöille. 
 Tiedotusta ei ollut etukäteen missään. 



TERVEISET JA KOMMETIT 
 

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



 
 

Terveiset ja kommentit 

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle: 
 Aika reilulla kädellä kaadettiin metsää, olisi saanut jättää enemmän puita pystyyn. 
 Annettiin mahdollisuus vaikuttaa, mielipiteitä ei kunnioitettu. Hieno ele, jota ei otettu huomioon loppu tulemassa. 

Jälki on kuin pommin räjäyttämä, lenkkipolut ovat epäsiistejä ja vaikeita kulkea. Touruvuoren alue on pahan 
näköinen, maaperä rikkoutui pahasti. 

 Arvostan työtä mitä on tarpeellista. 
 Asukkaille järjestettävä tiedotustilaisuus, kysyttävä mielipiteet metsien hakkaamiseen liittyen. 
 Ei saa kaataa liikaa puita. 
 Enemmän tiedotusta mitä ollaan tekemässä 
 Erittäin hyvää että harvennettiin, tuli avaraa ja valoisaa. Kiitos siitä. 
 Erittäin hyvää työtä tekivät, vaaralliset puut kaadettiin. 
 Hakkuun jäljiltä risuja ei siivottu hyvin pois. 
 Hakkuut eivät saa olla liian rankkoja. 
 Hieno homma, viihtyisyys parani, metsissä liikkuminen helpottui. 
 Hoidettiin hyvin ja asukkaille tiedotettiin. Luvattiin että saa hakea saunapuita niitä sai isot kasat. 
 Hyvin hoidettu projekti. 
 hyvä projekti 
 Hyvä, että pidetään ympäristöstä huolta. 
 Hyvä, että raivattiin ja siivottiin aluetta. Valoisuus lisääntyi, ranta on kaunis. 
 Hyvää työtä 
 Ihanaa että hoidetaan, Lähteekö Heinälammen tien varressa on kuolleita puita vasemmalla puolella palokaan 

mennessä. 
 Ikävän ja ankean näköistä, esteettiset haitat. Nykyisin hankala kulkea metsässä polut pilalla.  pitäisi olla 

parempaa tiedotusta. 
 Jatkossa info-tilaisuus, että tiedetään miten rajusti on tarkoitus puita kaataa.     (jatkuu…) 



 
 

 Jonkun pitäisi antaa lupa mitkä puut kaadetaan merkattu ja siitä pitää kiinni. 
 Jos laaja alaisia hakkuita järjestetään yleisötilaisuus kerrottaisiin kaupungin omat suunnittelu. Risukasat pitäisi 

siirtää pois. 
 Jälkien raivaaminen pikkusen siistimmin, pitkiä kantoja ym. risua jäi. 
 Jälkihoito, ettei pääse pusikoitumaan. 
 Kaikki sujui hyvin. Koneet tekivät hyvää työtä. Roskat kerättiin. 
 Kaikkia puita mitkä kaadettiin, ei ollut merkattu etukäteen. Olisiko pitänyt käydä neuvottelemassa urakoitsijan 

kanssa? 
 Kannot saatava pois. 
 kiitos 
 Konsultoitava ympäristöpuolta 
 Kun vesakot alkavat nousemaan, niin pidettävä ne kurissa, ei saa päästää pusikoitumaan. 
 käyttäkää hevosia metsäkoneiden tilalla 
 Laiskuutta, laiskuutta työmiehet joiden piti hoitaa raivaustöitä istuivat perjantaina autossa 9.00-13.00, 4 miestä 

eivät tehneet mitään. 
 Liian rankkaa väljennyshakkuuta ei saa tehdä. 
 Lähimetsien hoito tehtävä useammin. Tuulenkaadot poistettava. 
 Maltillisempaa toimintaa. Metsiä voisi hoitaa useammin ja maltillisemmin. 
 Mielellään esteettisyys ja virkistysarvot huomioita. Vaikuttaa myös asuntojen arvoon. 
 Metsien siivous aika ajoin syytä tehdä. 
 Muutamasta kohden hakattiin liikaa puita. 
 nuukasti kaadetaan pakottavasta tarpeesta mitä vähemmän sitä parempi 
 Olen iloinen että hoitotöitä on tehty. Alue on avartanut ja siistinyt yleisilmettä. Puupinot oli liian kauan paikalla 

viemättä pois, piti muistuttaa 7v poikaa ettei sinne saa mennä kiipeilemään. 
 Oli hienosti hoidettu 
 Olisi voinut kaataa enemmän puita. 
 Ollilassa oli totaalinen hakkuu, nyt ensimmäisen kesän jälkeen näkyy jo miten kasvaa pusikkoa. Pitää istuttaa 

puita. (jatkuu…) 



 
 

 On alueita missä näkymät parani. Myös alueita missä työt meni täysin pieleen isot puut kaadettiin ja huonot puuta 
jätettiin. Puita jätettiin pitkiin varsiin töröttämään. Tiedotteessa annettiin ymmärtää että kyseessä on 
harvennushakkuu, mutta tiedote oli harhaan johtava. 

 Palokkajärven rantaraitti siistimistä olisi voinut tehdä pidemmälle, jäi puolitiehen. 
 Pappilanvuoren kuntopolku jonka yhteydessä kaadettiin puita, nyt kovalla tuulella myrkyllä kaatuu loputkin puut. 

Suunnittelu olisi varmaan pitänyt tehdä paremmin. 
 Paremmin taloyhtiöitä kuulla näissä asioissa 
 parempaa informointia 
 Pidemmällä aikavälillä noin radikaalit hakkuut, ei kerralla, nyt heti kaikki. 
 Pienempiä hoitotöitä useammin. Jäljet siivottava paremmin. 
 Pusikot sileiksi. 
 Puskaa jätettiin joka puolelle. 
 Pyrkiä yhteistyössä asukkaiden kanssa tekään. 
 Rahastuksen makua koko projektissa. Jäljet on korjattava. Metsiä pidettävä luonnontilassa. 
 Raivattiin puistikko liian hyväksi linnut katosivat puiden raivauksen myötä. Jäljet jätettiin epäsiistiksi. 
 Rankakasat on vielä jäljellä Pillinlammen puiston vieressä. 
 Risukasat pois, on silmien alla. 
 Seurantaa pitää tehdä pitkällä aika janalla, näin radikaaleihin poistoihin ei pitäisi mennä. 
 Siistimistä voisi tehdä tiuhempaankin. 
 Suuret kiitokset työstä. Suuret jättipuut pitäisi saada pois talojenkin pihoista. Kaupunki saa taloudellista hyötyä, 

työllistävä vaikutus. Aluskasvillisuutta (nokkoset ja horsmat) voisi niittää pois. 
 Talvikunnossa pito Palokan alueella Korppupolun auraus ja hiekoitus huonosti hoidettu, keväällä hiekoitushiekan 

putsaus hoidetaan huonosti. 
 Tiedotusta 
 Tiedotuksesta voisi lisätä. 
 Tiheämpään jos hoidettaisiin ei tarvitsisi tehdä niin rajuja toimenpiteitä. 
 Tietoa kohdentaa myös yksilöille ei pelkästään taloyhtiölle. 
 Tiukempia tarkastuksia, huonoille puille, tarpeeksi hyvä harvennus on maiseman hoitoon (jatkuu…) 



 
 

 Touruvuoren pururadan ympäristö on huonompi kuin ennen. 
 Tukkipinot vietävä pois pyörätien varrelta. 
 Vakiintuneet polut ja koiraulkoilutusreitit huomioitava. Hakkuut tuhosivat vakiintuneet polut. Risut jätetty poluille, 

työkoneet rikkoivat polut. Hakkuiden laajuudesta ei tiedotettu, annettiin ymmärtää, että kyseessä on pientä 
harvennusta. 

 Viimeistely jäi tekemättä, kannot oli epäsiistit jotkut näytti pommilla räjäytetty. 
 Voisi hoitaa tiuhempaan metsiä. 
 Voisi tehdä tiheämmin metsänhoito töitä ettei tarvitsisi tehdä niin radikaaleja ratkaisuja. 
 Yleisesti kaupungin alueella pusikoita ja pöheiköitä pitäisi raivata säännöllisesti 



Tutkimuksen liitteet 

Saat avattua tutkimuksen liitteet klikkaamalla alla olevia kuvakkeita 
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