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Taustatietoja tutkimuksesta 

Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää toimeksiantajan rajaaman alueen (Ristikivi ja Sippulanniemi) 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 104 kpl. Haastattelut tehtiin 4.- 
10.5.2016 välisenä aikana. Otantalähteenä käytettiin Fonecta Profinder –palvelua. 

 

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



ARVIOT LÄHIMETSIEN HOIDOSTA 
ASUINALUEELLA YLEENSÄ  

JA ALUEELLE TALVELLE 2017-2018 
SUUNNITELLUISTA 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.  
 



ARVIOT LÄHIMETSIEN YLEISILMEESTÄ JA 
VIIHTYISYYDESTÄ SEKÄ KAUPUNGIN 

TIEDOTTAMISESTA JA INFORMAATIOSTA  
LÄHIMETSIEN HOITOON LIITTYEN 

 
”Miten arvioisitte lähimetsien tilannetta tällä hetkellä kokonaisuudessaan seuraavien asioiden suhteen?” 







 
 

Perustelut arvioille 

Perustelut, jos arvosana lähimetsien yleisilmeestä ja viihtyisyydestä oli huono/välttävä: 
 
 Aika ryteikköistä paikka paikoin on. 
 Alueella (Uimarannantie) on jo tehty talvella hoitotöitä ja jälkisiivous on jäänyt huonolle hoidolle. On 

tärkeää että metsistä pidetään huolta ja ne pidetään turvallisina ja kivan näköisinä, mutta jätöksiä ei voi 
jättää sinne miten sattuu. Nyt puita kaadettiin järven jäälle ja siellä ne ajelehtivat Päijänteessä. Asukkaat 
ovat joutuneet itse sitomaan runkoja rantapuihin, jottei kaikki lähde ajelehtimaan. 

 Ei ole hoidettu mitenkään, Päijännettä ei näy puilta ollenkaan. Ei niitä voi lähimetsiksi sanoa, kun ovat niin 
risuttuneet. 

 Harvennuksia saisi tehdä useammin. 
 Hiihtoladut ja metsäpolut on raivauksen tarpeessa. 
 Hoitovälit ovat venyneet liian pitkiksi. 
 Ihan liian vähän on kaadettu puita ja hoidettu lähimetsää. Ranta on ryteköitynyt ja näköalat ovat peittyneet. 
 Ikkunasta katsottuna näyttää puskittuneelta ja kasvaa umpeen. Tätä pitäisi avartaa vähän. Tontti myytiin 

järvinäköalan kera, nyt sitä ei ole. 
 Jotkin isot puut ovat suorastaan vaarallisia, myrskyä ajatellen: kova tuuli saattaa kaataa puut talon päälle. 

Lisäksi koko Kurjenpolvi on varjoisa, kun metsä niin varjostaa. 
 Kasvillisuus tulee tien päälle pitää raivata rankalla kädellä. 
 Luonnontilaisessa metsässä on runsaasti risukkoa ja kuollutta puuta, on hoitamattoman näköinen. 

Paikoitellen puut ovat hyvin suuria ja varjostavat pihapiiriä. 
 Lähimetsiä hoidetaan liian harvoin. 
 Metsään on kerätty puutarhajätettä ym. Melkoista risukkoa on, 12 vuoteen ei ole tehty mitään. 
 Oman pihan lähettyvillä on valtavan korkeita puita niin tiheässä, että pihat jäävät varjoon. Hoitamatonta 

puustoa. 
 On alueita, jotka eivät ole hyvin hoidettuja. (jatkuu…) 



 On jonkun verran kaatuneita puita siellä täällä, jotka estävät kulkemista alueella.
 On liian pitkä aika siitä kun viimeksi on metsiä hoidettu. Byrokraattisesti hoito on siirretty aina kauemmas

ja kauemmas. Nyt on oman talon vieressä aurinkoon päin täysi kuusimuuri, joka peittää auringon ja jättää
puutarhan varjoonsa.

 Ovat päässeet pusikoitumaan. Ne alueet, jotka olivat kauan sitten siistejä lähimetsiä, ovat ihan umpeen
kasvaneet.

 Paljon vanhaa metsää, joka on risukkoista ja läpitunkematonta. Pohjanlahden rantaa kulkevan kevyen
liikenteen väylän ja rannan välissä on niin synkkä metsä, ettei Pohjanlahti näy tielle ollenkaan eikä aurinko
paista sinne.

 Pöheköitynyt koko Ristikivi ja Sippulanniemi alueella.
 Raivausta on ollut liian harvakseltaan. Puistoalueen reunassa olevia tontteja varjostavat isot puut.
 Rantakaistaleet on tosi pusikkoisia. Järven olemassaolo häviää paikkapaikoin kokonaan.
 Risukot. Annetaan kasvaa suuret metsät asutuksen keskelle. Vaarana, että puut kaatuvat talojen päälle.
 Sippulanniemessä on kaatuneita puita, pientä kasvillisuutta ja puustoa, hankala liikkua.



Perustelut arvioille 

Perustelut, jos arvosana kaupungin tiedottamisesta ja informaatiosta tulevista lähimetsien hoidosta oli 
huono/välttävä: 

 Aiempien kaatojen kohdalla alueen asukkaita ei informoitu. Tiedonjako on tärkeää, jotta vaaratilanteilta vältytään
(lapset, koirien ulkoiluttajat).

 Ei ole informaatiota. (45 mainintaa)
 Ei ole tiedotettu. Ei lehdessä ei muissa. Projektin aikataulua on usein kysytty taloyhtiön toimesta, mutta ajankohta

on siirtynyt ja siirtynyt.
 Ei ole tullut mitään tiedotusta, kaupungin tiedotuslehdessä ei ainakaan ole ollut mitään.
 Ei ole tullut tiedotusta, vaikka on kaadettu puitu virkistysalueelta muutama vuosi sitten. Tiedotusta enemmän.
 Ei ole tullut tietoa. Itse on kysellyt lähimpien puiden kaadosta.
 En ole itse kerennyt havainnoimaan vielä että on tulossa, löytyy varmaan nettisivuilla
 En ole saanut tietoa suunnitelmista enkä lukenut lehdestä, kirjoituksia kyseisestä asiasta. Suurjyväskylälehti
 Ennakkotiedotus saisi olla tarkempaa. Kaupungin tiedotuslehdessä saisi olla tiedotusta.
 Ensimmäisen kerran kuulin nyt että on tulossa tällaista
 Et ole kuullut mitään näistä suunnitelmista! Tietoa voisi jakaa paremmin. Lehdessä ei ole näkynyt mitään, onko

tiedotettu muualla (internetissä)?
 Ilmaisjakelulehdessä tai kaupungin lehdissä ei ole ollut tietoa tai mainintoja metsien hoidon aikatauluista. Tai jos

on ollut, niin tieto ei ole tavoittanut vastaajaa.
 Kotiin tuleva viesti tai soitto tavoittaisi asukkaat paremmin kun nettisivuilla oleva tieto. Netistä voisi tietoja sitten

tarkentaa.
 Mitään tietoa ei ole tullut. Naapuri oli soittanut kaupungille ja kysynyt metsänhoidon aikataulusta - siitä tieto

kulkeutui muillekin.
 On kuullut vain huhupuheita, että metsänhoitoa tulee, mutta ei ole tullut kirjettä tai muuta varmaa tietoa.
 Pitää parantaa, tehostaa, lisätä ja monipuolistaa.
 Saisi tulla lehtisiä asukkaille, jotta ei tarv aina netistä.



TERVEISET JA KOMMETIT 
 

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



 
 

Terveiset ja kommentit 

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle: 
 Asuntojen läheltä suuret varjostavat puut pois! 
 Ehkä voisi olla metsänhoitoa vähän tiuhemmalla aikavälillä. 
 EI saa hakata liikaa puita, ainakaan jos talot on lähekkäin, jottei näe suoraan toisen pihalle tai 

makuuhuoneeseen. 
 Ennakkoinformointi on tärkeää. Asukkaiden mielipiteet otettava huomioon. 
 Ensin pois suuret puut ja annetaan pienten puiden kasvaa. 
 Etukäteen tietoa mitä tulee tapahtumaan, miten vaikuttaa asuinympäristöön ja vielä kuunnella asukkaiden 

mielipiteitä. 
 Hienoa että hoidetaan! 
 Hienoa jos tulevat tekemään metsälle hyvää! Säilytetään hyvä ja karsitaan huono. Rantaryteikköjen 

siivous ja harventaminen on paikallaan, jotta kaunis maisema ei jää ryteikön taakse. 
 Hienovaraisia toimia, ei avohakkuita 
 Hoidon voisi aloittaa jo vuotta aiemmin, kaudella '16-'17. 
 Hoitotoimenpiteet pitää aloittaa niin pian kuin mahdollista ja vielä vähän aiemmin. 
 Hyvä että tehdään tulee viihtyisämpää 
 Hyvää kesää ja voimia! Hommia varmasti riittää. 
 Hyvää työtä teette! On tärkeää, että metsiä hoidetaan. Tämä kysely tuntui myös mukavalta, koska tuntuu 

siltä että asukkaiden mielipiteitä huomioidaan. 
 Ideana olisi lähimetsä, luontopolun ja lähiympäristö on tämän alueen keuhkot. Toivottavasti metsätyöt ei 

aiheuta eläimistölle eikä kasveille mitään, että eivät  kaikkoavat alueelta (metsäpeura ym.) 
 Isoja kuusia pitäisi harventaa enemmän. Asumme metsänlaidassa, eikä aurinko pääse tänne juuri 

paistamaan. 
 Isojen asuinalueiden ympäristössä olevien metsien hoitaminen ei voi tapahtua ensisijaisesti puun myynnin 

pohjalta vaan metsien hoidon kannalta. Jos puuta myydään, niin se voidaan tehdä vain siinä tapauksessa, 
että ensisijainen peruste säilyy.  (jatkuu…) 



 
 

 Isot puustot asuntojen lähellä ovat vaarallisia. On oleellista, että vaaralliset puut kaupungin ja 
yksityistonttien rajoilta kaadetaan tai ainakin harvennetaan. 

 Joskus tuntuu, että harvennus tehdään liian raskaalla kädellä. 
 Jälkien siistimisestä pitää huolehtia! Edellisten kaatojen yhteydessä asiaa kysyttiin, mutta vastaus oli, että 

kesätyöntekijät tulevat siistimään jäljet heinäkuussa. Ei järveen pudonneita voi jättää odottamaan. 
Parempi jälkihoidon organisointi tähän. 

 Järven ranta on liian risukkoista, olisi kiva kun järvi näkyisi. Turhat risukot pois. 
 Kaadettavat puut on pyydetty merkitsemään, toiveet ohitettiin. 
 Kaupungin kaistaleella oleva oja on luvattu täyttää Orvokki 4 ja 2 välissä. 
 Kiitos kun hoidatte lähimetsiä. Puille annetaan elintilaa ja ympäristö tulee viihtyisäksi. Järvellekin tulee 

näkyvyyttä. 
 Kun aikaisemmin on tehty hoitotyötä, on saanut merkata toiveita tontin läheltä. Olisi hyvä tehdä niin nytkin. 
 Kun tulette tänne metsiin jotain tekemään, niin kannattaa sen jälkeen tarkistaa itsestään punkit, niitä 

nimittäin on todella paljon. 
 Kuntopolun ympäristössä on metsäalueita, joita ei ole hoidettu ollenkaan, ovat surkeassa kunnossa. Pitää 

harventaa ja hoitaa useammin. 
 Kyllä saisi informoida alueen asukkaita etukäteen. Asukkaiden pitää voida vaikuttaa siihen miten näkymä 

tulee muuttumaan. 
 Lahopuita ei saisi kaataa (lintujen pesinnän ja eläinten viihtyvyyden takia). Metsiä ei tarvitse siivota 

puistoiksi. Ristikiventieltä lähtevän kuntopolun varrelta pitäisi poistaa siinä olevat valtavat nokkosmäärät: 
lehtokotilot ryömivät siellä valtoimenaan ja leviävät sieltä pihoille. Luonnonsuojelualueeseen ei saisi 
koskea, vaan se pitäisi säilyttää täysin luonnontilaisena. 

 Leinikintiellä puut kasvavat tielle niin, että kun joku tulee vastaan, niin oksat raapivat autoa. Talvella myös 
auraaja väistää niitä. 

 Liian harvaksi ei saa hakata. Isommat tukkipuut pois. 
 Luontopolut ja pitkospuut kaipaavat huoltoa/korjausta. Aika usein on kaatunut puita poluille. 
 Lähimetsiä pitää katsastella useammin. 
 Meillä on omakotitalotontti. Kaupungin puolella on isoja kuusia ja olisi kiva, jos ne vähentyisivät rajalla, 

koska haluaisi lisää eri puulajeja näkyviin. (jatkuu…) 



 
 

 Meillä on taloyhtiö, joka sijaitsee rannan läheisyydessä. Ollaan oltu kaupunkiin yhteydessä, koska rannat 
yleensä hoidetaan niin, että on järvinäköala. Odotellaan, että metsää hoidettaisiin niin, että jäisi puuta, 
mutta näkyisi myös rannalle. Tässä voisi huomioida sekä ihmiset että luonnon. 

 Mieluummin avaraa kuin pusikkoista. 
 Miksi ei ole saanut lupaa itse kaataa puita? Nihkeää on lupien saaminen, joten tähän tarvittaisiin 

joustavuutta. Kaupungilta voisivat tulla tarkistamaan, jos asukkailla on kysyttävää kaatoa vaativista puista.     
Toivottavasti tulee siistiä! 

 Mitään kovin näkyviä tai radikaaleja toimenpiteitä ei pitäisi tehdä. Todella suuret muutokset ovat 
negatiivisia. Toivon luontoa ja kulttuuriympäristöä kunnioittavia hoitotoimenpiteitä. 

 Ne alueet minne tehty hoitotoimenpiteitä, hoidettu erittäin hyvin. Viihtyisyys parantunut. 
 Odottavalla kannalla ollaan! Ranta on nyt ihan eri näköinen kuin 30 vuotta sitten, jolloin talo ostettiin, 

Näkymät ovat menneet. Rantanäkymä oli asunnon oston merkittävin syy ja vaikuttaa myös asunnon 
arvoon. 

 Olen ollut toimistoon yhteydessä, kun olisin halunnut saada tonttini rajalla olleen koivun kaadettua. Tämä 
ei sopinut, vaikka olisin itse maksanut kulut ja istuttanut uuden puun tilalle. Olin jo alustavasti sopinut puun 
kaatamisesta pätevän metsurin kanssa, joka teki koko ajan kaupungille töitä. Jostain syystä tämä ei 
kaupungille sopinut, vaan koitettiin keksiä vaikka mitä verukkeita, miksi asia ei onnistunut. 

 Olisi hyvä tietää onko metsiä tarkoitus hakata rankalla kädellä. Toivottavasti ei, jotta 
virkistyskäyttömahdollisuus säilyy.   Hyvä että metsiä hoidetaan, mutta myös pitää tiedottaa. 

 Olisi kiva, että ne jotka asuvat saneerattavien alueiden lähellä, saisivat kertoa mielipiteensä.   Kiitos tästä 
etukäteiskyselystä! 

 On isoja puita huonossa kunnossa Ketunleivän varressa. 
 On tätä odotettukin! Metsänhoidolle on ollut tarvetta jo kauan. 
 Onko mahdollista vaikuttaa puistojen puihin, niitäkin pitäisi kaataa? 
 Parantaa tiedottamista. 
 Pidettäisiin huolta metsistä ja infottaisiin ajoissa asukkaita, kuultaisiin myös asukkaita. 
 Pitäisi kuunnella ekologisia asioita tuntevien mielipiteisiin ihan eläimistön ja kasvistonkin kannalta. Esim. 

Hämeenlahden lintutornin ympäristö on hyvä esimerkki ekologisesti hoidetusta alueesta. 
 Puita kaadetaan liikaa, hoidettu talousmetsänä, virkistysarvot ja luonnon monimuotoisuus on unohdettu. 
 Raivas laula (jatkuu…) 



 Ranta-alueelle olisi raivauksen tarvetta ja muuallakin.
 Rantareitin ja järven välisellä alueella voisi siistiä aluetta niin, että järvi näkyisi paremmin.
 Rantaryteikköjä pitää karsia, jotta kaunis maisema Päijänteelle saadaan auki. Ristikiven päiväkodin

kohdalla olevaa lepikkoa saisi hoitaa/harventaa.
 Risteykset ja parkkipaikat niistä tultaessa on risteysalueella pusikoita mitkä estää näkyvyyden. Niistä on

tullut onnettomuuksia alueella.
 Ristikiven alueella luontopolku kaipais päivitystä kunnostusta.
 Ristikiven pururadalla kaatuneita tai kaatumaisillaan olevia puita niille pitäis tehdä jotain.
 Siistimistyötä myös Soutajantietä pitkin.
 Siistimpää ilmettä ympäristöön. Parempi tiedotus, jolloin osaisi koiran kanssa liikkuessa välttää niitä

alueita, joissa tehdään hoitotöitä.
 Suoraan talon takana on kaksi isoa puuta, jotka pitäisi kaataa.
 Säilyttäkää metsät! Hoitaa saa, mutta ei saa hakata kokonaan.
 Tikan rannan alueella metsät ovat ihan risukkoa. Vuosi sitten kaadetut puut ja risut ovat edelleen

keräämättä.
 Tikan uimarannalla on laho koivu pitäis kaataa pois ettei aiheuta vaaratilanteita.
 Toivotaan, että tulisivat tälle alueelle ja toivottaisiin, että asukkaiden merkitsemiä puita kaadettaisiin.

Omalla pihalla mm. on muutamia puita, jotka varjostavat pihaa todella paljon. Ristikiven rannassa laiturin
luona on puita, joita toivottaisiin kaadettavaksi, jotta järvelle olisi parempi näkyvyys. Ruoppausjätettä on
tällä hetkellä jätettynä rantaan.

 Toivottavasti omakotitaloasukkaiden toiveet todellakin otetaan huomioon esim. tilanteissa, joissa aurinko
ei paista lainkaan pihaan tai vieressä on kaiken energian vievä niin suuri puu, että ruohokaan ei kasva.

 Toivottavasti alueen asukkaisiin otetaan hyvä yhteys, jotta asukkaat saavat vaikuttaa hoitotöiden
lopputulokseen.

 Työn iloa vain!
 Useammin käydä puistoalueita siistimässä, puistoalueita ei ole käyty kertaakaan hoitamassa viimeisen

16v aikaan.
 Viheralueet virkistyspaikkoina on tosi tärkeitä. (jatkuu…) 



 Voisi neuvotella taloyhtiön kanssa liian lähellä taloa sijaitsevien puiden kaatamista, koska myrsky voi
helposti kaataa niitä talon päälle.

 Vuosia sitten pyydettiin merkkaamaan  kaadettavat puut, mitään ei sitten tehty asian eteen vaikka puut oli
merkattu.
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