
 

Lähimetsien hoito 

Tikkakoski 



Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. 
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää toimeksiantajan rajaaman alueen (Tikkakoski) 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 100 kpl. Haastattelut tehtiin 24.- 28.8.2017 välisenä aikana. Otantalähteenä 
käytettiin LeadCloud –yhteystietopalvelua. 
 
Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 
20252:2013 laatustandardia. 
 
 

 
 

 

 
Tutkimuksen toteutus  



 
 



MIELIPITEET LÄHIMETSIEN HOIDOSTA 
ASUINALUEELLA YLEENSÄ JA VUOSI SITTEN 
ALOITETTUJEN 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: 
 
 Aika paljon on jäänyt pienempiä katkottuja puita ja oksia jäljellä, irto-oksia on paljon. 
 Aluetta on yritetty saada jo kauan kuntoon. Vastarintaa tuntuu olevan kaupungin puolelta, asukkaita ei 

kuunnella. Siivous ja karsinta ok, mutta oksia ja risuja on jäänyt maahan. On siivottoman näköinen. 
Ympäriltä nurmikko hoidetaan, mutta risukko jäänyt paikoilleen suoraan taloyhtiön eteen. Tämä alue äkkiä 
puistoksi. (Alamyllylampi, Valimonkatu.) 

 Asuu itse omakotitalossa. Takapihalla oli hyvä ja viihtyisä männikkömetsä. Se kaadettiin nyt lähestulkooon 
kokonaan, myös harmaantuneet kelopuut, jotka olisi pitänyt suojella kaadoilta. Kelopuut ovat tärkeitä 
luonnolle. Kaadot harmittaa, ne tehtiin liian raa'alla kädellä, liian paljon vietiin puuta pois. Itsellä ei ollut 
mahdollisuutta vaikuttaa hakkuiden laajuuteen. Vain oman pihan osalta olisi ollut vaikutusmahdollisuus. 
Kaadettiin myös puita, jotka eivät olleet kaupungin alueella. 

 Edelleen on siivoamattomat jäljet, metsässä on risukkoista ja epäsiistiä. Jälkien loppusiivous on surkea. 
 Ei ilmoitettu etukäteen, että metsiä aletaan hakkaamaan. Hakattiin liikaa metsää pois ja jälkisiivous on 

ollut huonoa. 
 Kaadettiin isoja, hienoja puita pois ja jätettiin risukkoa. Lopputulos on sitten surkean näköinen. Risukkoa 

on vieläkin jäljellä siellä täällä, ne voisi käydä hakemassa pois. 
 Keväällä puita kaadettaessa jätettiin hulevesiojia tukkimaan isoja kuusenoksia, jotka asukas joutui itse 

keräämään ja kasaamaan. Oksista ilmoitettiin kaupungille, mutta kasa jäi hakematta ja asia hoitamatta.  
Muuten kaikki sujui kohtuullisen hyvin. 

 Meillä oli mukava metsä tässä päättyvän kujan päässä. Nyt siellä ei ole yhtään mitään. Ennen oli suojaista 
ja mukavaa kulkea koiran kanssa. Metsä pilattiin kokonaan. 

 Metsä ei näytä enää metsältä, siellä on vain männynrunkoja pystyssä (ainakin siellä, missä eniten 
raivattiin, oman asunnon lähellä). Orvon näköinen. 

 Metsään jätettiin huonoja puita, vain mäntyjä, ei sekametsäainesta. Näyttää talousmetsältä, vaikka ne ovat 
puistoalueita. Ei ole viihtyisen näköinen. Korkeita kantoja ja risuja on nyt metsä täynnä, on vaikea kulkea. 
Jälkityö voisi olla parempaa. (jatkuu…) 



 
 

 Puut hakattiin todella ronskilla otteella. Talon ympärillä oli ennen nätti metsä, nyt kuuluu liikenteen melu ja 
talo on näkösällä. Rauha vietiin, ymmärrän kyllä metsätyöt, mutta ei tällä tavalla saisi tehdä. 

 Risujen jälkikorjaus oli heikkoa, jätettiin liian paljon risuja. Kannot olivat liian pitkiä monissa kohdissa. 
 Risukasoja jäi, yksi niistä pimensi risteyksen niin, että piti ajaa pitkä matka nähdäkseen tuleeko oikealta 

autoa. Asiasta soitettiin kaksikin kertaa, ennen kuin se vietiin pois. 
 Se mikä näkyy, on rumaa jälkeä. 
 Siellä on ihan hirveästi risuja. Siellä on karahkoja poluilla, joita pitää heitellä pois, jotta ei kaatuisi 

ulkoillessa. 
 Sinne jäi aika paljon kaiken näköistä roskaa ja pusälää, mitä metsätöistä yleensä jää. Myös hyviä 

marjamaita meni aika paljon. Sotkuista, vaikkakin avaraa. 
 Talojen ympärillä on puolen metrin kannot ja jätettä joka puolella. Kaikki marjamaat on menneet. Pitäisi 

kaataa fiksummin ja eri puita kuin nyt kaadettiin. Polut on menneet ja kaikki taajaman puualueet on pilattu. 
Lopputulos on ihan surkea. 



 
 

Perustelut yleisarvosanalle 
Perustelut, jos yleisarvosana saadusta palvelusta oli huono/välttävä: 
 
 Ei juuri tullut tietoa hakkuista, osalle vain. Itse ei lue mainospostia, olisiko tiedotus ollut mainosten mukana? 

Vajavaista tiedotusta oli. Kuuli vain vanhemmilta kyläläisiltä. 
 Ei keneltäkään käyty kyselemässä mitään. 
 Ei minulla ole mahdollisuuksia vaikuttaa tällaiseen asiaan. 
 Ei ole saanut mitään tietoa asiasta. 
 Ei ollut palvelua tai tiedotusta. 
 Ei saanut etukäteistietoa eikä muutakaan palvelua. 
 Ei saanut tietoa metsätöistä. 
 Ei tullut tietoa etukäteen. 
 En saanut mitään palvelua. 
 Hoito tuli vähän yllätyksenä. Huomasin lähinnä, että puita oli merkattu. 
 Infoa olisi voinut olla enemmän. 
 Niin paljon pistettiin puita matalaksi ja jätettiin pystyyn semmoisia raaskuja. 
 Niitä puita, mitä merkattiin, ei kaadettu. 
 On soittanut kaupungille, on luvattu pari kertaa käydä katsomassa jäljelle jääneitä risukasoja ja korjata ne pois. 

Mitään ei ole tapahtunut. 
 Pyydettiin merkkaamaan puita, mutta ainakaan meidän kohdalla yhtään puuta ei kaadettu eikä selitetty, miksi ei. 
 Risukasojen jättämisen osalta palvelu oli huonoa, koska piti soittaa useamman kerran. 
 Saatiin vain yksi lappu, jossa pyydettiin merkkaamaan ne puut, jotka pitäisi säästää, mutta nehän kaadettiin silti! 

Muuten tiedotus ja palvelu oli olematonta. 
 Siitä hakattiin hyvin paljon, näyttää enemmän raiskaukselta kuin hoitotyöltä. Plussaa siitä, että sinne jätettiin aina 

puu sinne ja tänne. 
 Tiedottaminen oli huonoa. Omalta tontilta olisi halunnut raivata myös puita, mutta se olisikin ollut omakustanteista. 
 Tietoa ei annettu etukäteen. 
 Yksittäisellä ihmisellä ei ollut vaikutusmahdollisuuksia. 

 
 



TERVEISET JA KOMMETIT 
 

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



 
 

Terveiset ja kommentit 

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle: 
 Ainahan loppuunvienti saisi olla nopeampaa (jäte, oksat jne). Muutoin tekevät tärkeätä työtä. 
 Alkutiedote oli asiallinen ja tuli hyvissä ajoin. Ehti esittää toiveensa ennen kuin puut kaatuivat. Työtä täytyi 

kuitenkin valvoa ja olla varuillaan, että saa varmasti sanansa sanottua.   Muuttakaa pieni hoitamaton ja villi läntti 
Valimonkadulla puistoksi! 

 Alusmaasto saa nyt valoa ja rupeaa pusikoitumaan. Malttaako niitä kukaan pitää kurissa vai tuleeko männikön 
tilalle lupiineja, hormaa ja pajuja? Liinalamminkadun ja Tiiliruuhinkadun risteyksestä saisi ottaa muutaman puun 
vielä talven lumiaurauksen helpottamiseksi. 

 Asiamies kävi meilläkin, mutta hintataso ei innostanut tekemään kauppoja millään tavalla. 
 Ehdottomasti kannattaisi pitää alue puistomaisena. Nyt täällä on siistiä ja nättiä, ei kannata sen nyt antaa 

metsittyä. 
 Ei pitäisi kaluta metsää näin paljaaksi. 
 Ei siitä mitään palvelua saatu eikä siinä ollut mahdollisuutta vaikuttaa asiaan. 
 En muista, milloin tällaista tehtiin edellisen kerran. Vähintään 20 vuoden välein metsät tietenkin pitäisi hoitaa 

yhteistyössä asukkaiden kanssa, vaikka kaikkihan ei aina sovi kaikille. 
 Hoito oli hyvä, on ollut tyytyväinen. 
 Ilmeisesti olisi syytä tehdä jälkitarkastus. Lähialueella on kaatumaisillaan olevia puita, näkyvät olohuoneen 

ikkunasta.  Hoito oli hyvä juttu, on nyt paljon valoisampaa ja on helpompi hengittää. 
 Isoja puita pitäisi jättää pystyyn ja kaataa enemmän pois risukkoa, jotta olisi siistiä kuten kaupunkialueellakin on. 

Metsäpolkujen varret pitäisi käydä niittämässä kuten aikaisemmin. 
 Jatkaisivat aina välillä. Tiedotuksen mukaan asukkaatkin voivat siistiä ympäristöä. Rannalla voi risukoitua ja tulla 

puskia aina nopeasti, jos hoitoa ei jatketa. 
 Jatkossakin metsiä pitäisi hoitaa, pöpeliköt pois. 
 Jos asioista valitetaan, niin niistä saisi ottaa onkeensa: esim. on isoja mäntyjä, jotka ovat vaarassa kaatua tai 

pudottaa oksansa. Jos noista sanotaan, niin ne pitäisi poistaa, ennen kuin sattuu vahinkoa. Työt saisi tehdä aina 
ajoissa, niin alue pysyy siistinä ja nättinä koko ajan. 

 Jälki-istutus ei toiminut (näyttää siltä, että taimet eivät lähde kasvamaan) ja isot kannot jäivät pystyyn.  Tärkeää 
tämä hoito kuitenkin oli! (jatkuu…) 



 
 

 Jälkien siivous tekemättä ja maisemointi hoitamatta. 
 Kaikki on nyt hoidettu, tehty oikein hyvin. 
 Kaikki toivomukset eivät menneet läpi, mutta ei otettu selvää, miksi ei. Roskia olisi voinut kerätä paremmin alueelta. 
 Kaikkia jätteitä ei siivottu heti. 
 Kaisankuja 4:n yläpuolella on suuria mäntyjä, jotka roskaavat ja tiputtavat lahoja oksia. Vesa Lehtiselle soitettu ja hän 

sanoi, että kun on vanha puu niin ei kaadeta. Uuden henkilön tullessa virkaan petäjä lähtee alta aikayksikön, 
katsotaanpa vaan. Pitäisi ehdottomasti kaataa! Hengenvaarallinen puu.   Mukavia miehiä oli puisto-osastolla töissä! 

 Kaupunki hoitaa hyvin Tikkakosken metsät. 
 Keskellä Tikkakoskea on Rintamakoto, jonka lähistöllä oleva metsä jäi vähän turhan tiheäksi. Keskimäärin meni 

kuitenkin aika hyvin. 
 Kiitokset että kaatoivat puita! 
 Kiitos kovasti suoritetusta hyvästä työstä. 
 Koiran kanssa lenkkeillään paljon ja kaupungin työntekijät olivat todella ystävällisiä ja kohteliaita! 
 Koiran kanssa tahtoo kompastella, kun risuja ei ole raivattu vaan kasoja on vähän joka puolella. Koulupojat sinne 

siivoamaan. 
 Kumpulammen rantaan jos saisi laavun lähinnä päiväkoti ja koulua ajatellen. 
 Kun kaadetaan puita, niin ei tarvitse jättää leppää ja pajuja - mieluummin koivuja, pihlajaa ja tuomea. Onko 

asiantuntija katsonut mitä jätetään ja mitä ei. Paikalliset eivät ole kovin tyytyväisiä työn jälkeen.   Noviisinkadulla on 
piikikkäitä kurttulehtiruuja; miksi lasten leikkipaikan vieressä noin piikikkäitä kasveja?  Tikkakoskella voisi ajatella 
enemmän myös näkyvyyttä teiden kohdalla. Ei liikaa puita teiden viereen tai ainakin matalaa puustoa. 

 Lopputulos on aika kiva, vaikka alussa homma vähän hirvitti. Viihtyisämpi on nyt kuin aiemmin. 
 Lähimetsiä harvennettiin liikaa. Lähti kaunista, suurta puustoa. Olisiko voinut tehdä kevyemmällä kädellä? Alueen 

identiteetin kannalta juuri suuret männiköt olivat tärkein asia. Työt aiheuttivat häiriötä myöhäisilta-aikaan. 
 Lämpimät kiitokset oman maiseman parantumisesta, lampimaisema tuli esiin. 
 Maisema parani. 
 Meidän lähellä on ollut metsässä auto pitkän aikaa, sen voisi hakea pois. 
 Metsänhoito on aina vähän semmoista kun on kulloinenkin hoitaja, mutta tässä oli ihan hyvä homma. 
 Milloin viette risukasat pois?  Metsurien pomo oli kyllä oikein asiallinen kaveri. Asia hoitui ihan hienosti. 
 Muutoin työ tuli tehtyä hyvin. (jatkuu…) 



 
 

 Nelostien varret ym. autoteiden varret pitää puhdistaa pajukosta ja risukosta näkyvyyden parantamiseksi.  Ja kun 
metsiä hoidetaan, niin ei saisi tuolla lailla hakata melkein avohakkuulla, vaan hoitaen, puita säästäen. 

 Nyt metsät ovat vielä vähän karun näköisiä, mutta kun muutama vuosi kuluu, niin kai se siitä tasoittuu kasvun myötä. 
Pitää metsiä kuitenkin hoitaa, se on tärkeää. 

 Olen todella tyytyväinen, että tämmöistä tehdään. Enemmänkin olisi voinut vielä ottaa puita. 
 Olen tyytyväinen. 
 Oli ihan asiaa, että metsät harvennettiin. Se avarsi. 
 Olisi hyvä, jos tiedotettaisiin aina hyvin ja kysyttäisiin asukkailta, vuorovaikutus on aina plussaa. 
 Olisi mukava kun metsien polku- ja latuverkoston kosteisiin kohtiin käytäisiin laittamassa jotain täytettä, jotta siellä 

olisi helpompi kulkea. Olisi myös hyvä tehdä polku-/latuverkostokartta, jossa viitteitä siitä mistä kannattaa kulkea - se 
houkuttelisi ja kannustaisi ihmisiä kulkemaan luonnossa. 

 Oman asuinpaikan kohdalla asia hoitui todella siististi ja näppärästi. 
 Omien tontin läheisyydessä olevien puiden osalta haluttaisiin informaatiota siitä, miksi niitä ei kaadettu. 
 Paljon hyvää näkee tuolla kävellessä. Oman talon takana on puistoalue, johon jätettiin vain muutama puu, vaikka 

kyseessä on puistoalue. Siinä lähti oravien ja kyyhkysten pesät mukana, kun alueelle jätettiin vain  muutama mänty. 
Pitäisi olla myös kuusia ja muita puita ihan eläintenkin takia. Suoraan sanottuna tämä meidän kohta jätti kyllä pahan 
maun suuhun. Jälkihoitoa ajatellen risut ja muut roskat ovat vielä täällä ja tuuli heittelee niitä pihoille. Risutkin pitäisi 
käydä siivoamassa pois. 

 Pikkuisen järjestelmällisempi olisi voinut olla koko projekti, käväistiin jossakin ja sitten vaihdettiin taas paikkaa. 
 Risteysalueiden raivaamiseen pitäisi kiinnittää enemmän huomiota, näkyvyyttä ei saisi häiritä mikään. 
 Risteysalueilla on näkyvyysongelmia, niitä saisi vielä siistiä. 
 Risukasat ihmetyttävät. Kestää liian kauan kerätä roskia  pois, lisä auringonvalo on hyvä asia. 
 Risukasoja jäi, joten jälkisiivous olisi voinut olla parempi. Lopputulos muuten hyvä, koska maisema selkeytyi 
 Risukasoja on vielä, haittaa näkyvyyttä vasemmalla pihalta lähdettäessä. 
 Saisi käydä harventamassa suuria puita useammin. Metsät kasvavat todella nopeasti. Täällä ongelma on, että tontit 

varjostuvat liikaa. 
 Samanlainen homma pitäisi tehdä 4-5 vuoden välein. 
 Sanottiin, että asukkaat olisivat voinut kerätä puuta, mutta ei siihen ollut mahdollisuutta. Joitakin risukasoja jäi jäljelle 

vieläkin eikä niitä ole käyty siivoamassa pois. 
 Siivousoperaatio oli hyvä sinällään. (jatkuu…) 



 
 

 Surkeaa toimintaa, pientä ihmistä ei paljon kuunnella näissä asioissa. Jälkeenpäin kysytään, kun on myöhäistä. 
 Suunnitelmallisuutta olisi voinut olla enemmän. 
 Tiedottaminen tuli aika myöhään ja se oli vähän epäselvää. 
 Tiedotus ontui. 
 Tiedotus saisi olla parempaa. Eikä tarvitsisi laittaa noin raa'alla kädelää metsää nurin. 
 Tikkakoski pääsi kasvamaan todella umpeen ja kerralla otettiin paljon pois. Muutamat kohdat oudoksuttavat, niistä 

otettiin liian rankalla kädellä puita. Toisaalta metsä kasvaa nopeasti uudelleen, mutta liian komeita mäntyjä meni. 
 Toivottavasti korjaavat jäljellä olevat jätteet. Ihan hyvä juttu kaiken kaikkiaan. 
 Tosi ammattilaisia oli hommissa, huippuporukka. 
 Tukkipinoja jäi teiden varsille. Pienet lapset niissä kiipeilivät ja könysivät; aikamoinen vaaratekijä. Jälkien siivoaminen 

on ollut huonoa, risuja on edelleen jonkin verran odottamassa siivoamista. 
 Tuskin ne tähän tulee enää hakkaamaan minun elinaikanani. 
 Vanhana metsurina mukava seurata, miten näitä asioita hoidetaan nykyään. Kaupungilla on metsiä jonkun verran, 

niin on niitä myös hoidettava. 
 Viekää puut ojasta pois, ovat ruman näköiset siinä. 
 Viekää roskaläjät ja puupinot pois. 
 Viimeinen viimeistely jäi pois meidän kohdalta. Muutoin kiitos! 
 Ympäri Tikkakoskea on jäänyt kasoja, joita ei ole korjattu pois. Kannattaisi edes käydä katsomassa. Jos kasat 

viedään vuoden päästä pois (kuten toisilla alueilla?) niin se on liian myöhään.  



Tutkimuksen liitteet 

Saat avattua tutkimuksen liitteet klikkaamalla alla olevia kuvakkeita 
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