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Taustatietoja tutkimuksesta

Tämän tutkimuksen on tehnyt Tietoykkönen Oy Jyväskylän kaupungin toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoitteena 
on selvittää toimeksiantajan rajaaman alueen (Vaajakoskelta) 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 saavutettiin, 
haastatteluja tehtiin yhteensä 170 kpl. Haastattelut tehtiin 20.- 27.10.2014 välisenä aikana. Otantalähteenä 
käytettiin Fonecta Profinder –palvelua.

Tutkimuksen eri vaiheiden (suunnittelu/tiedonkeruu/analysointi) laadunhallinta noudattaa SFS-ISO 20252:2013 
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:
 Asuu vilkkaan tien vieressä, missä ajaa rekkoja yms. Ennen metsää oli ollut talon ja tien välissä, joka on 

toiminut näkö- ja meluesteenä, metsän harventamisen myötä liikenteen melu asuntoon lisääntynyt, 
harventamisesta ei myöskään kysytty tai tiedotettu etukäteen

 Aukkohakkuu, luonto raiskattiin ruman näköiseksi. Metsät hoidettava riittävän usein niin ei tarvitse tehdä 
aukkohakkuita.

 Ei tehty mitään, metsuri nyppi nauhat pois eikä tehnyt mitään.
 Hakattiin liikaa, metsästä tuli liian avara, ei ole enää metsää.
 Hoitotöistä ilmoitettiin, mitään ei ole tapahtunut.
 Jätettiin kaikki risut ja pienemmät rungot metsään, isoimmat otettiin, siistiminen jätettiin tekemättä.
 Jäänyt risuja paljon ja 2-4 metrisiä koneen alle jääneitä, kaatuneita puita. Itse niitä on raivattu pois.
 Kaikkia risukasoja ei ole vieläkään siivottu metsistä. Metsässä olevat kävelypolut menivät osittain ihan 

tukkoon, eikä niitä ole kaupungin puolesta raivattu. Itse on jouduttu niitä raivaamaan.
 Kauan kesti jätteiden siivous eli risut ja oksat.
 Kone jyräsi ja sama risukko ja hökkelit jäi.
 Käytännössä metsä hävisi Kaunisharjussa. Olisi kaivannut, että sitä olisi ollut. Nyt voi sanoa, että 

ulkoilualue puuttuu kokonaan. Rentoutumismahdollisuutta ulkoilun muodossa metsässä ei enää ole. 
Viihtyisän näköinen kyllä.

 Liikaa hakattiin ja Savonmäen urheilupuisto suorastaan pilattiin. Pururadan ympäristön metsä on ihan 
raiskattu, tekee ihan pahaa käydä siellä.

 Lähimetsät jätetty siistimättä hoitotöiden jälkeen, metsissä etenkin paljon risukkoa
 Meidän lähivirkistysmetsät ja lasten leikkialueet kaadettiin, eikä edes kysytty olisiko haluttu jättää 

metsittyneemmäksi. Jäljelle jätettiin onneton puistoalue.
 Metsistä tuli liian harvat, mutta kiitosta siitä, että kävelypolkua metsässä oli parannettu



Perustelut yleisarvosanalle

Perustelut, jos yleisarvosana hoitotöiden lopputuloksesta oli huono/välttävä:
 Metsät surkean näköiset, kun kaikki puut kaadettiin kerralla, olisi voinut harventaa vähemmän ja vaikka 

useammin
 Naulatehtaan lähellä sekä alamäessä Janakan koululle vielä jäljellä isot röykkiöt risuja ja paksumpia 

puunrunkoja, pitäisi siistiä jäljet
 Nyt on 3 puuta pystyssä jossakin, ei oikein näytä metsältä enää. Ei hyvännäköistä.
 Oli tosi mukava metsä ennen hakkuuta, nyt on muutama puu pystyssä. Koko aluskasvillisuus on tuhottu 

ja koska se on SOK:n entinen kaatopaikka, nyt sieltä nousee lasinsiruja ja metalliromua.
 Olisi pitänyt putsata enemmän.
 On harvennettu osittain todella rajusti ja osittain ei ollenkaan. Metsään on jätetty paljon puuta ja oksia, 

jotka normaalisti metsätöiden ohessa raivataan pois.  Omalla kohdalla tontin niskaoja on tukittu kivillä, 
joita ei raivattu pois töiden jälkeen.

 Pitkät kannot, roskat jätettiin siihen. Ikkunan alla risukasa. Talon asukkaat siivosivat talon läheltä puiden 
kaatamisen jälkeen.

 Pyydettiin merkkaamaan puita kaadettavaksi, merkattuja puita ei koskaan kaadettu. Ihmisiä kohdellaan 
epätasa-arvoisesti, koska kaikkia merkattuja puita ei kaadettu, vaikka kaadettavaksi merkatuista puista 
osa on näköesteenä liikenteelle.

 Savonmäen alueelta hakattiin liikaa metsää.
 Siivoushomma jätetty kesken. Puut kaadettiin, vaikka toivottiin, ettei niitä kaadeta, olivat takapihan 

suojapuita.
 Vedettiin kaikki pois, liian paljon kaadettiin puita. Piti olla hoitotöitä ja kuvitelma, että kaadetaan puita 

sieltä täältä.



Perustelut yleisarvosanalle

Perustelut, jos yleisarvosana saadusta palvelusta oli huono/välttävä:
 Asukkaita pyydettiin merkkaamaan kaadettavat puut. Kaikkia merkattuja puita ei kaadettu.
 Ei ehtinyt esittää toiveita. Kaikki tapahtui niin nopeasti, ettei mielipiteitä ehtinyt esittää.
 Ei erityistä palvelua, vain jonkinlainen tiedotelappunen tulevista hoitotöistä
 Ei ilmoitettu mitään eikä kysytty asukkaiden mielipiteitä (3 mainintaa)
 Ei ollut mitään palvelua/en saanut mitään palvelua (7 mainintaa)
 Ei ollut tiedotusta eikä tietoa saanut kysymälläkään.
 Ei saatu mitään infoa asiasta ainakaan postin välityksellä. Itse huomattiin, että tällainen on aloitettu.
 Ei tiedotettu, että metsästä saa kerätä puuta. Yksi kaataja kehotti soittamaan kaupungille ja kysymään asiasta.
 Esitettiin puita kaadettavaksi ja sitä ei edes kommentoitu.
 Etukäteisinformaatiota ei saatu mistään.
 Etukäteistieto ei kertonut, mitä oikeasti tapahtuu.
 Ihmisen kiinnisaatavuus oli huono, vähän etäiseksi jäi ihmisten kanssa puhuminen. Ja valehdeltiin siitä, että 

metsä siivotaan.
 Ihmiset yritti vaikuttaa lopputulokseenkin, mutta se ei ollut millään lailla mahdollista taloyhtiön asukkaille. Tämä 

on meidän näkökenttä suoraan alueelle.
 Infoa ei tullut, metsäkoneet siellä vaan jylläsi. Onko rahat loppu vai hoidolliset syyt?
 Puiden kaadosta ilmoitettiin, mutta mitään ei ole tapahtunut.
 Tiedonkulku metsien harvennuksesta ei ollut hyvää
 Tiedottaminen ei toiminut
 Tiedotus huonoa, asukkailta (Hupelinkuja 4) ei kysytty mitä puustoa kaadetaan asunnon läheltä
 Tiedotusta ei ollut lainkaan.
 Tontin rajalla olevia puita ei kaadettu vaikka ne oli merkitty kaadettavaksi



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



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Aika halvalla meni paljon puuta, olisi pitänyt myydä paremmalla hinnalla. Taisi mennä 

omakustannushintaan.
 Ainakin Kaunisharjun alueella on raiskattu metsää erittäin törkeästi, jälki erittäin epäsiistiä, aukkohakkuita, 

todella rankalla kädellä kaadettu puita. Ensin luvattiin jättää taloyhtiön pihalle tiettyjä puita, jotka loppujen 
lopuksi kuitenkin kaadettiin.

 Asukkaita kohdeltava tasa-arvoisesti. Jos kerran merkatut puut luvataan kaataa, niin ne on myös 
kaadettava.

 Asuu Etu-Kanavuoressa uimaranta-alueen luona. Toivoisi, että kaupunki huoltaisi aluetta paremmin tai 
antaisi siihen asukkaille mahdollisuuden. Risuja jäi tällä kertaa, on sitä raivattu itse metsän raivauksesta. 
Siivous nostaisi alueen ja ympäristön arvoa. Voisi tehdä kanava-alueen näköistä aluetta enemmänkin. On 
itse kiinteistövälitysalalla ja jos kaupunki aikoo parantaa aluetta ja kaipaa siihen ideoita, häneen voi olla 
yhteydessä.

 Edelleen ylläpidetään, jos ei tehdä mitään, niin pusikoituu nopeasti.
 Edellen merkattuja puita kaatamatta Kotaemontien ja Kotasavuntien välissä. Milloin ne mahdetaan 

kaataa?
 Ehkä lopputöiden osalta oli vähän heikko, mäen päälle jäi puita kaatamatta ja asia piti hoitaa loppuun itse. 

Merkkaaminen oli ok, poiskorjaaminen ei.
 Esim. teiden varsilla on edelleen punaisella merkattuja puita, kaikkia ei ole kaadettu.
 Harvennus on ollut tosi hyvä. Pihalla on puita, olisi halunnut kaadattaa niitä, mutta siihen ei ole ollut varaa. 

Voisiko kaupungilla olla joku edullinen, eläkeläisellekin sopiva, puunkaatopalvelu?
 Hienoa, että on valoisampaa ja väljempää.
 Hoitotyöt ovat kesken: puukasat ovat vielä pihatien varrella, niitä ei ole korjattu pois. Toivomuspuita ei ole 

kaadettu.
 Hoitotöiden alkamisajankohdasta olisi voinut tiedottaa paremmin.
 Hoitotöistä voisi informoida enemmän etenkin etukäteen



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Hyvin on hoidettu ainakin meidän kohdalla.
 Hyvin on tehty ja näyttää avarammalta, joillekin kohdille tosin ei tehty yhtään mitään, esim. Linnantien päädyn 

lehto on aika iäkäs eikä sille tehty mitään. Yläpuolelta ja sivuilta kaadettiin kuusia, mutta lehtimetsä jätettiin 
kaatamatta. Saattaa tosin olla vähän harvinaisempaa puustoa, mutta osin huonokuntoista; paljon taipuneita 
puita eikä kovin kaunis ainakaan talvella.

 Hyvin ovat raivanneet, ei mitään valitettavaa.
 Hyvä, että metsiä hoidetaan.
 Hyvä, että metsiä jätetään myös, ettei kaikkea kaadeta.
 Hyvä, että metsäalueita on hoidettu avarammaksi, nykyään metsissä voi kulkea helpommin, Janakanmutkaan 

tehty leveä polku on hyvä etenkin sauvalenkkeilylle
 Hyvä, että sai turhat puskat pois ja ei ole annettu syntyä lisää risukkoa
 Hyvää työtä tehneet
 Ihan tyytyväinen.
 Ihmisiä pitäisi ehdottomasti informoida etukäteen, jotta voi esittää toiveita ja näkemyksiä. Ne pitää ottaa 

huomioon.
 Ihmisten toiveet otettava paremmin huomioon.
 Infoa voisi laittaa, vaikka lappua postiluukusta.
 Jatkakaa, risukkoa on riittävästi.
 Jatkakaa samaan malliin
 Kaikki toimi hienosti. Koko alueesta tuli laadukkaamman näköinen.
 Kaikkia metsiä ei tarvitse hakata aukoksi.
 Kaunisharjussa puita ja oksia ei siivottu, vaikka jäi sellainen kuva että hoidetaan.
 Kasvattakaa metsää jonnekin.
 Kauniit arvokkaat puut ja alueet säilytettävä. Vanhaakin metsää säilytettävä, maisemalliset ja kokemukselliset 

arvot.



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Kaunisharjussa jätettiin jo toistamiseen Kovasentien ja sataman välinen alue hoitamatta.
 Kaupungin pitäisi poistaa vaaralliset puut rinteestä.
 Kaupunki lupasi kaataa 3 koivua Vaajavirrantie 20 tien päästä. Luvattiin kaataa, mutta ei ole vieläkään 

kaadettu.
 Keskitien ja Reunatien välissä olevia mäntyjä pitäisi poistaa. Kesällä joutuu pesemään ikkunat ja 

ikkunalaudat joka viikko, eikä pyykkiä voi kuivattaa pihalla kesä-heinäkuussa siitepölyn takia. Männyt 
sotkevat todella paljon ja saa pelätä, milloin isot männyt kaatuvat päälle. Teiden väliin piti tulla pyörä- ja 
kävelytie rantaan, se pitäisi tehdä.

 Kiitokset siistimisestä. Jatkakaa samaa tahtia.
 Kiitokset tästä työstä, erittäin siistit on lähimetsät.
 Kiitoksia, nyt Savonmäen alue on hoidettu hyvin, aikaisemmasta kerrasta oli vuosikymmeniä.
 Kiitos kun sai hoitaa myös tontilla olevien puiden kaadon.
 Kyllä pusikot on aina syytä raivata pois, on paljon nätimpi maisemallisestikin.
 Laukaa-Leppäveden tiellä metsien harvennuksen jälki rumaa, esim. kantoja törröttää, Pandan tehtaan 

lähellä ruman näköistä puustoa, joille ei ole tehty mitään, joka paikassa kasvaa vesakkoa - tämä ei ole 
kauniin näköistä, joten metsiä voisi käydä siistimässä useammin. Muutoin hyvä että metsiä on raivattu ja 
Vaajakoski siistiytynyt, valaistunut ja mm. talot näkyvät kauniimmin, mutta työn jälkeen tulisi kiinnittää 
enemmän huomiota.

 Liikenteen aiheuttamat meluhaitat pitäisi mitata Hupelinkuja 4:stä metsän harventamisen myötä
 Linnanmäentiellä on jätetty risuja ja pienempiä puunrunkoja siivoamatta raivaustöiden jälkeen, näyttää 

epäsiistiltä, haapojen kaatamisen jälkeen vesakon jälkihoitoon olisi pitänyt kiinnittää huomiota enemmän, 
nyt käyneet itse hoitamassa, haavat olisi voitu kaulata

 Loppurisukasojen siivoaminen on vielä kesken.
 Loput roskat pois.
 Luonnonsuojeluasiat voisi ottaa huomioon, voisi jättää vanhoja puita.



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Lyhyempi aikaväli harvennustarkistuksille. Nyt oli liian pitkä väli.
 Lähimetsiä pitää hoitaa ja pitää ne hyvässä kunnossa ja viihtyisinä.
 Lähimetsät pitäisi siivota loppuun
 Meidän Janatien varressa on vielä keräämättä hakkuista aiheutuneita oksajätteitä. Voisi kerätä ne 

syrjemmältäkin.
 Merkattuja pienempiä puita oli jäänyt kaatamatta, ei tosin häiritsevästi.
 Merkitty puu on kaatamatta tontin vierestä.
 Metsien harventamisen jälki on ollut mukavaa, maisemat avartuneet
 Metsiä hoidettava useammin, ettei tehdä aukkohakkuita ja kunnon puusto säästyisi. Haapa ja paju 

valtaavat alan ja kaupunki ei hoida aluetta, koska siellä ei ole enää rahanarvoista puustoa. Kunnon 
varjopuut vietiin pois.

 Metsiä voisi hoitaa useammin ja täten säästeliäämmin
 Metsiä voisi karsia useammin
 Metsä pitäisi siivota, varsinkin vanhan kaatopaikan jätteet. Silloin kun saatiin tiedote asiasta ja puita 

merkattiin, sanottiin että puita kaadetaan n. neljäsosa, mutta tuntui että n. neljäsosa jäi pystyyn.
 Metsäalueet asuinalueiden lähellä, jotka vaikuttavat liikenteen meluun, pitäisi harventaa hyvin harkiten, 

nyt meluhaitat lisääntyneet oman talon lähellä metsien harventamisen myötä
 Mieluummin useammin hoitaa näitä alueita ja tarkistella, mitä mieltä asukkaat ovat.
 Mietittäisi etukäteen, ennen kuin talon ja tien välistä kaadetaan kaikki puut, mitä istutetaan tilalle ja istutus 

mielellään heti kun on puut kaadettu.
 Miettikää kunnolla harventamisen tarvetta, metsiä voisi säilyttää luonnontilassa useammin eikä 

harventamiselle ole aina tarvetta
 Miksi puustoa on hakattu niin paljon?
 Oletin, että kaupunki kaataa 4 koivua Yläkoskentie 42 takaa, itse olin poissa, etten voinut pyytää asiaa.



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Oli hyvä että harvennusta tehtiin metsiin
 Oli ihan hyvin hoidettu, ei ollut häiriötä ainakaan meille. Ei muista kyllä tiedottamisesta mitään, ei edes 

tiennyt, olisiko ollut mahdollisuutta vaikuttaa metsän hoitotöihin.
 Oli tarpeellinen siivoustyö, maisemat parani tosi paljon.
 Oliko kaikki pakko vetää sileäksi, kaikki melu kuuluu Laukaantieltä.
 Olisi ehkä syytä kuulostella naapureilta enemmän ja kysellä mitä tarpeita on, tarkoittaa tässä eritoten 

Kakaravaaran aluetta, missä asuu itse.
 On tosi siistiä lähialueella siellä, missä metsää on enemmän, mutta joistakin kohdista puistokaistaleista 

vedettiin metsä aika paljaaksi. Joiltakin alueilta esim. oravat ovat lähteneet pois.
 Paremmin pitäisi ilmoittaa ja tiedottaa töistä etukäteen.
 Parempi info siitä, mitä tuleman pitää.
 Pari kuusta voisi vielä kaataa Kovasentien ja Yläkosken/Alakoskentien läheltä
 Pientä risukkoa on vielä raivaamatta metsässä Mutkatien takana rantaan päin mentäessä
 Pitäisi säilyttää luontoa ja metsääkin.
 Pitäkää hyvää huolta metsistä
 Pitäkää lippu korkealla!
 Pusikon karsimista olisi voinut jatkaa vielä muutaman sata metriä Leppävedelle päin.
 Puut kaadettiin ja isot tukit otettiin ja muut jätettiin lojumaan metsään.
 Puut, jotka on kaadettu, voisi viedä pois tuolta. Nyt ne ovat kasoissa.
 Raivauksen loppusiivous metsissä olisi voinut olla huolellisempaa
 Risteysalueelle näkyvyyttä lisää.
 Risukasat poistettava.
 Risukkojen harvennuksia voisi tehdä enemmänkin.
 Risut ja hakkuujätteet lojuivat liian kauan metsässä.



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Risut ja roskat pois, on ruma kun niitä on jätetty levälleen. On myös kaatuneita puita, joita ei ole otettu 

pois. Siivous on huonoa, varsinkin kun on puistoalueesta.
 Roskat voisi edelleen tulla keräämään talon takaa, on odottanut sitä, kun luvattiin. Luvattiin myös istuttaa 

uusia puita.
 Sieltä tuli jossakin välissä ohjeet, millä aikavälillä piti merkata puut tonttien reunalla. Aikataulu ei pitänyt 

ainakaan Tölsässä, mikä aiheutti hämmennystä. Risukkoa jäi jonkin verran töiden jälkeen, aiheuttaa 
haastetta liikkumiseen alueella.

 Siistiä työtä tehty
 Takametsistä jäi risuja keräämättä, oli vähän epäsiistiä.
 Tekevät hyvää työtä, puustoa sietää kaataa, korkeat puut kannattaa poistaa varjostamasta paikkoja
 Tiedote mikä tuli sai sen kuvan että kaadetaan vähän puita, mutta hakkuu oli aika massiivinen.
 Tiedotusta aikatauluista lisää.
 Toivoisi, että kaikki käytäisiin läpi niin, että kelot pois ja aluskasvillisuus pidettäisiin kurissa, jotta ei taas 

pensoittuisi. Muuten ok tällä hetkellä, jos metsää hoidetaan näin kuin nyt, niin hieno homma.
 Tontilta ei saa kaataa puuta ilman kaupungin lupaa, mutta mitä tarkoittaa, että pitää tilata yksityinen 

metsuri? Tämä on yksi järjettömimmistä säännöistä, jos paikkansa pitää.
 Tulisivat siivoamaan loppuun nuo risut ja muut joita on pitkin metsää.
 Tulkaa itse katsomaan miltä täällä näyttää Linnatie 10 metsikkö.
 Useammin voisi tarkkailla, ettei pusikot pääse kasvamaan.
 Voisi käydä raivaamassa ojan auki ja siistimässä metsään jääneet puut pois.
 Voisi olla enemmän informaatiota siitä, että kuka päättää puiden kaatamisesta ja siitä mitä puita 

kaadetaan ja mitä ei, pitäisi ottaa enemmän huomioon metsien maisemallista arvoa metsää 
harvennettaessa

 Voisivat käydä siivoamassa jälkensä, esim. Vaajarinteellä oleva oja on täynnä kiviä, jotka metsäkone 
siirtänyt aikoinaan



Terveiset ja kommentit

Terveiset ja kommentit kaupungin metsätoimiston väelle:
 Voisivat tulla katsomaan Viistotie 2 ja terveyskeskuksen välistä metsikköä. On ryteikköä ja kasvaa turhan 

paljon tuomea ja  haapaa.
 Vähän siellä täällä ajeltu liian ristiin rastiin, eikä ole käytetty ulottuvuutta riittävästi hyväksi, vaan niitä 

kulku-uria on liikaa. Muuten ihan nopeaa ja siistiä.
 Ylijäämäpuun keräämisen tulisi olla sallittua lähiasukkaille.


