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Kysymys 1: Lahopuun merkitys
Miten tärkeäksi koet sen, että lahopuuta jätetään lisäämään luonnon
monimuotoisuutta kaupungin metsissä?
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Kysymys 2: Miten lahopuusto sopii metsämaisemaan
a) suojelualueilla?
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Kysymys 2: Miten lahopuusto sopii metsämaisemaan

b) lähimetsissä?
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Kysymys 3: Lahopuiden määrän lisäämistä suositellaan metsäluonnon monimuotoisuuden
säilyttämiseksi. Miten suhtaudut lahopuun määrän mahdolliseen lisäämiseen a) ulkoilureittien
varrella?
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Perusteluja
Lahopuun määrää tulisi lisätä:
” Lahopuut ovat ensisijaisen tärkeitä luonnon kannalta. Toki kulkureiteiltä ne tulee poistaa, mutta maastossa niiden tulee antaa
olla rauhassa. ”
” Lahopuut monipuolistavat mm. sieni-, hyönteis- ja lintulajistoa sekä elävöittävät metsämaisemaa. Lisäävät ymmärrystä siitä,
miltä luonnonmukainen metsä näyttää.”
” Mitä vähemmän metsiä perataan, sitä parempi. Jos puu on jo tiensä päässä ja näyttää uhkaavalta, niin sen voisi varmuuden
vuoksi kaataa valmiiksi. ”
” Silloin jopa polun vieressä on mahdollisuus tarkkailla erilaisten hyönteisten tekemisiä, katsella hienoja sammaleita ja muita
lahopuiden kasveja ja sieniä. ”
” Lahopuut ovat helppoja tarkkailukohteita ulkoilureittien varrella. ”
” Luonnon monimuotoisuuden on hyvä näkyä lähiluonnossa. Nyt liikaa siivottu ja talousmetsiä tai puistoja. ”

” Lahopuuta ei tule poistaa, ne on niin tärkeitä hyönteisille, muille eliöille ja siis meille kaikille. ”
” Jokainen metsäalueella tai sen välittömässä läheisyydessä liikkuva ymmärtää, että metsissä on ja tulee olla monen ikäisiä puita
ja ymmärtää varoa niitä esim. myrskysäällä. Kulkureittien yli kaatuneet puut voidaan siirtää syrjemmäksi, jotta lenkkipolulla
pääsee kulkemaan. ”

Perusteluja
Lahopuun määrää ei tule merkittävästi muuttaa nykyisestä:
” Hyvältä näyttää nykytilanne täällä Hakunilan urheilupuiston ympärillä. ”
” Vaaralliset puut kaadettava. ”
” Kävelytien vierelle jäävät rungot ovat ok, kunhan eivät jää tielle eivätkä puoliksi pystyyn. ”
” Tärkeintä on, ettei lahopuuta jätetä poluille, vaan tarvittaessa vaikka kasataan sivummalle. ”

” Lahopuulle on paikkansa, mutta hoidetussa metsässä sen määrä tulisi pitää kohtuullisena. Osa lähimetsistä on lähinnä
hoitamatonta ryteikköä, jolloin metsikön arvo ulkoilualueena on olematon. ”
” Lahopuu saattaa olla monelle hyväksyttävämpää, jos reiteiltä suoraan avautuvassa näkymässä ei ole sitä merkittävästi
nykyisistä enempää. Hieman syvemmällä metsässä voisi sitten olla enemmän. ”

Perusteluja
Lahopuun määrää tulisi vähentää:
” Lahopuusto antaa epäsiistin vaikutelman ulkoilualueiden varrella. ”
” Lahopuut on ok jos niitä ei ole liikaa. Esim. Hämeenkylän lasten luontopolulla on lahopuita jätetty liikaa. On olo niin kuin olisi
hakkuualueella eikä metsässä. ”
” Haittaa viihtyvyyttä, liikkumista ja turvallisuuden tunnetta. ”
” Pidetään ulkoilureitit siistinä. Lahot sopii suojelualueille. ”
” Esimerkkinä Raappavuoren alue, jossa pururadan ja ulkoilureittien vierustat kaipaavat siistimistä. Todella epäsiisti vaikutelma. ”
” Lahopuut houkuttavat ainakin omia lapsiani kiipeilyyn ja temppuiluun, mikä ei ole varsinaisesti turvallista. Tästä syystä
mielestäni olisi parempi, että lahopuut jätettäisiin metsään, eikä ulkoilureittien varrelle. Ne ovat myös omaan silmään rumia,
vähän sama kuin kotona lattialle jätetyt vaatteet. ”
” Siivoamatta jääneet puut ja risut näyttävät epäsiisteiltä ja antavat sen tunteen, ettei alueita hoideta. Se taas lisää muutakin
välinpitämättömyyttä, esim. roskaamista. ”
” Lahopuuta alkaa olla jo niin paljon, että ulkoilupolkujen varret ovat täynnä niitä, pitkin ja poikin. Vaikutelma on hoitamaton ja
epäviihtyisä. Ihmisasumusten vierellä polut ja niiden varret saisivat olla siistejä, eivät ryteikköjä kuten nyt esim. Louhelan tienoot.
Täällä tuo ns. luonnonsuojelualue on aivan järkyttävässä kunnossa. Samaa ryteikköä jatkuu koko Mätäojan laaksossa ja sen
ulkoilupoluilla, keskellä asuinaluetta. ”

Kysymys 3: Lahopuiden määrän lisäämistä suositellaan metsäluonnon
monimuotoisuuden säilyttämiseksi. Miten suhtaudut lahopuun määrän mahdolliseen
lisäämiseen b) metsäalueilla?
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Perusteluja
Lahopuun määrää tulisi lisätä:
” Lahopuusto sopii paremmin syvemmälle metsään. ”
” Puuaineksen vieminen luonnosta vie ravinteita ja pienentää lajien elinmahdollisuuksia. ”
” Monimuotoisuuden lisääminen Suomen runsaslajisimmalla kasvillisuusvyöhykkeellä on erittäin tärkeää. ”
” Metsä on luonnollisempi, kun siinä on kaikkia kerroksia ja vaiheita. ”

” Tuo luontaisen metsän tuntua (ei niin kliinistä kaupunkia), toisinaan mukavia kiipeily- ja istuskelupaikkoja, jänniä kääpiä, lisää
mahdollisuutta nähdä erilaisia eläimiä mm. tikkoja. ”
” Lahopuut ovat kauniita eriasteisina ja ne varmistavat eri lajien säilymisen metsässä. ”
” Umpimetsässä se ei haittaa ketään. ”

” Oikein sijoiteltu lahopuu saattaisi vähentää ihmisten taipumusta tehdä omia polkuja metsän läpi. ”
” Kaikki keinot lisätä eliöstön monimuotoisuutta tulisi käyttää. ”
” Lähimetsät eivät poikkea tarpeiltaan luonnontilametsistä. Myös lähimetsät tarvitseva luontaista kiertokulkua säilyttääkseen
tulevaisuudessa uudistumiskykynsä ja monimuotoisuutensa. ”

Perusteluja
Lahopuun määrää ei tule merkittävästi muuttaa nykyisestä:
” Lahopuut pitää siivota pois poluilta. ”

” Metsään tulee jättää lahopuuta monimuotoisuuden edistämiseksi. Samalla tulee kuitenkin huomioida ihmisten virkistäytyminen.
Maalahopuu vaikeuttaa metsässä liikkumista esim. retkeilyä ja suunnistusta. Pystyssä olevat lahopuut voivat olla turvallisuusriski. ”
” Lähireiteillä (Kaivoksela) on tehty hyvää siistimistä kun kaadettu "ryteikköjä" ja jätetty hyvin lahopuita. ”
” Itse liikun metsissä Myyrmäen ympäristössä, jossa on paikoin aika paljonkin lahopuuta. Ne sopivat minusta metsiin. Niitä saa
mielestäni olla metsissä luonnollinen määrä eli jätetään ne puut, jotka kaatuvat. Muiden puiden varaan jääneet kaatuneet puut ja
muut vaaralliset puut on kuitenkin hyvä huolehtia turvallisiksi. ”
” En ole tarpeeksi perehtynyt asiaan, mutta metsät joissa eniten liikun on jo melko täynnä lahoavaa puuta ja määrän lisääminen
heikentää liikkumista. Itse mielellään poikkean poluilta. Toisaalta ymmärrän tarpeellisuuden enkä lähtisi aktiivisesti määrää
vähentämäänkään. ”

” Lahopuu on tärkeää kaiken maailman ötököille. Toivon kuitenkin, ettei niitä jätetä makaamaan kulkureiteille ja estettäisi kulku
luonnossa. ”
” Ei tarvitse kaataa puita tästä syystä, mutta kaikki jotka kaatuvat, saavat sinne jäädä. ”

Perusteluja
Lahopuun määrää tulisi vähentää
” Haittaa virkistyskäyttöä. ”

” Heikentää viihtyvyyttä. Kuka kaipaa risukoita tai ryteiköitä? ”
” Lahopuuta voidaan jättää yksittäisille pienimuotoisille alueille, mitkä eivät kuitenkaan merkittävästi vaikeuta metsien
virkistyskäyttöä ja siellä liikkumista. Nyt monet metsä täynnä puunrunkoja sikin sokin. Ei näin. ”
” Vain lahopuu. Risut pitää ehdottomasti vietävä pois. ”
” Vaikeuttaa liikkumista, marjojen poimimista. ”
” Ei pidä yrittää suojella kaikkea mahdollista kaupungeissa. Lahot suojelualueille. ”
” Lahopuuta voi olla paljonkin, mutta kaikki ulkoilureittien varret pitää lahovapaana ja vaaralliset puut pitäisi poistaa hyvissä
ajoin. Metsästä pitäisi erottaa hoidettu ja hoitamaton osuus. Eräpolut voivat mennä hoitamattomien alueiden läpi, mutta
hoidetut ulkoilureitit ja hoidettu metsä kuuluvat yhteen. ”
” Metsässä liikkuminen jopa vaarallista. ”
” Marjastus ja sienestys on hankalaa, kun kaatuneita puita on ristiin rastiin. ”

Kysymys 4: Miten karsittu ja katkottu lahopuu sopii mielestäsi metsämaisemaan?
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Perusteluja
Hyvin:
” Hyvin sopii. Lapsetkin saavat ulkoillessaan lisää tutkittavaa. ”

” Karsittu ja katkottu lahopuu sopii hyvin maisemallisesti, koska se kiinnittää vähemmän ohikulkijoiden huomiota
"siivoamattomasta" ympäristöstä. Karsittuja lahopuita voidaan jättää ulkoilureittien lähelle ja niillä voidaan ohjata kulkua pois
herkiltä ja monimuotoisuuden kannalta tärkeiltä alueilta. Metsätuhoissa kaatuneet rungot on pääsääntöisesti parempi jättää
metsään ja sahata vain kulkureittien kohdalle aukko. Kuusikoissa voi olla parempi siivota rungot pois, jos on riski kirjanpainajista.
Kevyellä metsänhoidolla voidaan lisätä iäkkäiden taajamametsien monimuotoisuutta raivaamalla tilaa lehti- ja jalopuille. ”
” Kuvan kaltainen lahopuu sopii minne tahansa. Näitä suosittelen vahvasti. Vantaan suurin ongelma on se, että kun metsää
hoidetaan, kaikki risut jätetään paikalleen. Se tekee maisemasta erittäin ruman ja vaikeakuluisen eikä siellä tee mieli liikkua. isot
rungot ovat ok, mutta miksei niitä risuja (oksia, pajuja jne.) voida raivata. ”
” Karsittu ja katkaistu puu ei haitta kulkua, sienestys, marjastus tai koirien ulkoiluttaminen. Oksat ja risut on hyvä karsia ja
pajukoita kaataa. ”
” Näistä saa kivoja hengähdyshetki penkkejä, voi pysähtyä reitin varrella. ”
” Aika pian karsittu runko muuttuu niin, ettei se erotu maastosta "sahattuna" pökkelönä. ”
” Muuttuu kauniimmaksi ja vähemmän "metsänhoidollisen" näköiseksi sammaloituessaan. Vaaraton retkeilijälle. ”

Perusteluja
Melko hyvin:
” Usein katkotut rungot on jätetty hyvin. Joskus pieniä puupöllin palasia voisi siirtää hieman sivummalle, jotta näyttäisi enemmän
luonnontilaiselta. ”
” Mieluimmin luonnontilainen lahopuu kuin karsittu. ”

” Kokonainen puu sopii paremmin, mutta katkotut ja karsitut sopivat ihan ok. Katkominen ei haittaa ulkonäöllisesti, mutta
karsiminen vähän. Jos ulkonäköä ajattelee voisi jättää karsimatta. Opettajan näkökulmasta karsittu sopii taas hyvin
lähimetsäretkien istumapaikoiksi. ”
” Karsimaton lahopuu on kauniimpi ja kiehtovampi osa maisemaa, mutta luonnollisesti tien tai lenkkipolun yli kaatunut puu tulee
karsia ja siirtää sivuun väylältä. ”

” En näe tarvetta erityiselle karsinnalle, mutta eipä siitä kai haittaakaan ole. Pääasia, että lahopuuta jätetään metsiin. ”
” Puun katkominen kävelyreitiltä on perusteltua. ”

Perusteluja
Ei hyvin eikä huonosti:
” Puistomaiseen ulkoilumetsään se sopii. Mutta sillä ei olisi samanlaista estevaikutusta kuin karsimattomalla, mikä olisi
toivottavaa luonnontilaisessa metsässä. ”
” Aito lahopuu sopii paljon paremmin kuin karsittu ja katkottu. Jos lahopuu sijainti haittaa liikkumista, niin se voidaan katkoa. ”

” Oksat pitäisi jättää lahopuihin. On vaikea ymmärtää tätä ihmisen halua muuttaa ympäristöään niin, että niistä tulee
steriilinnäköisiä tai silmää häiritseviä. Ei luonto ole ihmistä varten ja ihmisen pitäisi ymmärtää, että meidän on opittava olemaan
osa sitä tai kohta meillä ei enää elinkelpoista planeettaa. ”
” Metsään sopii mielestäni paremmin sellainen lahopuu johon ihminen ei ole jättänyt jälkiään. Oksineen päivineen, niin kuin puu
oikeasti on. ”

” Jos on mahdollista, kaatuneet puut pitäisi jättää niin kuin ne on. ”
” Huonommin kuin itsestään kaatunut. ”

Perusteluja
Melko huonosti:
” Metsä, joka on täynnä lahopuita useammassa kerroksessa, ei houkuttele kävelemään.”

” Paremmin kuin karsimaton. ”
” Kaikki "tekemällä tehty" ei ole kovin esteettistä luonnonmetsässä. Kun kaadetaan lahoa puuta, paras vaihtoehto olisi esim.
kaataa siten, ettei runkoon jää suoraa ja selkeää leikkauspintaa. ”
” Katkominen käy, mutta oksat voi jättää elleivät ole vaaraksi. ”
” Miksi nähdä vaivaa ja karsia? Oksat suojelevat myös ympäristöä tallaantumiselta ja antavat siten mahdollisuuden isompien
kasvien kasvaa. ”

” Näyttää keinotekoiselta, lahopuuta tulisi tuottaa pystyyn kaulaamalla. Ulkoilureittien lähistöltä lahoavat puut voi kaataa koska
voivat olla vaaraksi, muualla ne tulisi jättää kaatumaan omia aikojaan. Karsimiselle en näe mitään syytä, näyttää todella
typerältä. ”
” Eihän se luonnolliselta näytä, mutta kulkureittien kohdalla pakollinen toimenpide. ”

” Puun katkominen on paikallaan silloin, kun puu on kaatunut kulkureitin päälle. Silloinkaan karsimista ei kannattaisi tehdä, ellei se
liikkumisen kannalta ole välttämätöntä. ”

Perusteluja
Huonosti:
” Rumaa . ”

” Kuolleen näköinen ympäristö. ”
” Virkistyskäyttöön tuleva metsä pitää olla hoidettu. Joitakin puita voi jättää maastoon, mutta liika on liikaa esim. Ristipurossa. ”
” Teennäistä luontoa. ”

” Kaatuneen puun oksat tuovat suojaa metsän eläimille ja hyönteisille. En ymmärrä, miksi sitä pitäisi karsia maahan jätettäessä? ”
” Kun puu on kaatunut joko luonnostaan tai metsätöiden vuoksi, niin sen pitää antaa lahota oksineen päivineen. ”

” Näyttää keinotekoiselta ja vahingossa jätetyltä. Ei anna samaa monimuotoisuusmahdollisuutta kuin koko puu. ”
” Luonnottoman näköinen. ”

Kysymys 5: Kaatuneet puut voidaan jättää maastoon kokonaisina.
Miten hyvin tämä sopii mielestäsi metsämaisemaan?
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Perusteluja
Hyvin:
” Vähentäisi metsäpohjan kulutusta, kun jokainen koiranulkoiluttaja ei viitsisi mennä ryteikköön kiipeilemään. ”

” Todella hienon näköinen kaatunut puu oksineen. Täysin luonnollista, että metsässä on myös kaatuneita puita oksineen. Pitää
jättää ne sinne! ”
” Tämä on paljon kauniimpi kuin pelkkä runko. Mielikuvituksellisempi. Mutta juurakko se vasta onkin hieno! ”
” Kyllä sopii, ainoastaan kulkureiteiltä tulisi siistiä. Suurin osa käyttäjistä ymmärtääkseni kulkee kuitenkin valmiilla poluilla ja
reiteillä. ”
” Kyllä ne ajan kanssa maatuvat siihen asti toimivat suojana yms. ”

” Tämä alkaa jo näyttää joltakin siitä on suojaa ja varmaan ravintoakin ihan eri tavalla ja on luonnollisen näköinen. ”
” Jos lahopuu on vaaraksi kulkijalle niin silloin voi katkoa. ”
” Kokonaiset puut toimivat mielestäni hyvin, koska runko näyttää luonnollisemmalta yhtenäisenä kuin sahalla moneen osaan
katkottuna. ”
” On osa luonnollista metsämaisemaa. Ehdottomasti säilytetään! ”

Perusteluja
Melko hyvin:
” Kaatunut puu sopii hyvin. Kaadettu hyväkuntoinen puu ei niinkään. Miksi hyväkuntoinen puu on kaadettu? * ”
” Riippuu metsästä ja puun sijainnista. Pienissä metsissä polkujen ja reittien lähettyvillä karsisin turvallisuussyistä. Suurissa
metsissä syvällä jättäisin karsimatta. ”
” Metsässä en haluaisi nähdä merkkejä ihmisestä, ja suora sahauspinta muistuttaa nimenomaan siitä. Mutta vaihtoehtojakaan ei
tietysti ole, jos puu on kaatunut reitille. Ilman sahauspintaa vastaisin "hyvin". ”
” Sopii metsämaisemaan ihan hyvin. Toki liikkumista juuri tuolla kohdalla haittaa. Voi minun puolestani jättää tuollaiseksi, jos ei
ole erityistä syytä karsia. ”

” Ei yhtä hyvin kuin itsestään kaatunut puu, mutta paremmin kuin edellisessä kuvassa näytetty karsittu pötkö. ”
” Tässä kannattaa käyttää harkintaa, sillä joissain paikoissa kaatuneista puista voi olla haittaa. ”
” Jos puut ovat kauempana poluista ja kulkureiteistä ei haittaa. ”

* Kaatunut puu on tuulenkaato, joka on katkaistu kulkureitin kohdalta, joka on jätetty kokonaisena maastoon. Tarkoituksena oli
kuvata miltä puu näyttää, kun sitä ei ole karsittu.

Perusteluja
Ei hyvin eikä huonosti:
” Karsimattomat lahopuut kiinnittävät helposti kulkijoiden huomion ja jättävät vaikutelman "siivoamattomasta" ympäristöstä.
Luonnon monimuotoisuuden kannalta risukot, ryteiköt ja tiheiköt ovat tärkeitä ympäristöjä. Taajamametsän maisemaa voi hoitaa
siten, että karsimattomat lahopuut ja siivoamattomat ryteiköt jätetään hieman kauemmaksi kulkureiteistä. Toisissa kohteissa
maisema voi olla siivotumpaa ja avarampaa kulkureittien varrella ja tihentyä mentäessä syvemmälle metsään. Toisissa kohteissa
voidaan herkkää ympäristöä suojata jättämällä tiheikkö kiinni kulkuväylään. Pienialaisissa metsiköissä voi tiheä reuna antaa
enemmän metsäntuntua ja muodostaa suojan liikenteeltä ja pölyltä. ”
” Luonnonmukaiseen, ei niin hoidettuun metsään sopii oikein hyvin. Hoidetumpaan metsään voisi karsia. ”
” Polkujen kohdalta voisi kuitenkin pätkästä poikki, jos kaatuu jo muodostuneelle polulle. ” Näin on jo tehty.
” Hyvin sopii kunhan sahapinta hieman lahoaa. Hieman saisi oksia karsia, haittaa näkyvyyttä. ”
” Terveitä puita ei kannata kaataa. ” Tuulenkaato, joka on katkaistu kulkureitin kohdalta.

” Lähinnä herää kysymys miksi noin nuori ja terve puu on kaadettu tuonne? Ei se luonnossa noin kaatuisi. ” Tuulenkaato, joka on
katkaistu kulkureitin kohdalta.

Perusteluja
Melko huonosti:
” Ruman näköinen. Toisaalta eliöille tärkeä. ”

” Antaa välinpitämättömän kuvan. Välttämättä ei ymmärretä, että jätetty lahoamisen vuoksi. ”
” Haittaa liikkumista ja virkistyskäyttöä. ”
” Vain itsestään luonnossa kaatuneet ja lahoavat puut sopivat maisemaan. Ihmisen kaatamat pois. ”

” Karsitaan kaadettu puut täällä kaupunkialueella. Lapsille voi näyttää aarniometsää sitten Levin lomilla.”
” Tämä sopii METSÄÄN, ei KAUPUNKIMETSÄÄN. ”

” Oksan karsinta olisi syytä tehdä. ”

Perusteluja
Huonosti:
” Metsät näyttävät kaatopaikoilta. ”

” Yksittäiset puut voi tuoda suojaa eläimille, mutta niitä saa olla vain yksittäin. ”

Kysymys 6: Tietyissä tapauksissa metsään voidaan jättää muutaman metrin
korkuinen kanto eli tekopökkelö. Miten hyvin tämä sopii mielestäsi
metsämaisemaan?
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Perusteluja
Hyvin:
” Tuosta näkee nopeasti, että metsän eläimiä on ajateltu. Hieno. ”

” Tämä on ihan siisti ja kiva. Tarjoisi varmaan nakutettavaa linnuille sekä ötököille pesimäpaikkoja lahotessaan. ”
” Pystyyn lahoavat kolopuut tärkeitä lintujen pesinnälle ja ruokailulle (toukkia!). ”
” Ei haittaa kulkemista eikä näytä pahalta. ”

” Pökkelöt ovat oikein järkevä käytäntö esim. pääreittien varsilla turvallisuussyistä tehtäviin kaatoihin. ”
” Jos vaihtoehtona on puun poisvienti, niin tämä on hyvä vaihtoehto. ”

” Nuo ovat mielenkiintoisia ja mahdollistavat monen linnun pesinnän omalla tavalla. ”
” Tällaisia "kelopuita" saisi olla vaikka enemmänkin. ”
” Kyllä metsään vähän korkeampikin kanto mahtuu. ”

” Lasten kanssa usein näitä tutkitaan, minkälaisia jälkiä eri eliöt on runkoon jättäneet jne. ”
” Erinomaisesti, tikat ja palokärki hakkaavat koloja ja etsivät hyönteisten toukkia ruuakseen. Kuoren alta paljastuu kauniita
kaarnakuoriaisten jälkiä. ”

Perusteluja
Melko hyvin:
” Aina paremman näköistä, jos puu saa kaatua itsestään. ”
” Luontainen pökkelö olisi tietysti parempi mutta niiden puuttuessa sopii niitä tehdä keinotekoisestikin. ”
” Luonnottoman näköinen, kun on sahattu poikki, mutta ei vaikeuta liikkumista ja on varmasti monen pesäpaikka. ”

” Ei täysin luonnollinen. Ihmisen katkomat ovat outoja metsässä. ”
” Pökkelöitäkin pitäisi jättää, mahdollisimman vanhoja puita ja mahdollisimman korkeita. Mutta eivät vastaa luontaisesti syntynyttä
lahopuuta. ”
” Hiukan oudolta näyttää, kun on sahattu keskeltä, mutta toisaalta puun runko tarjoaa vielä hyvin elintilaa monelle lajille. ”

” Tasasahattu pää pistää silmään, muuten ei valittamista. ”
” Eikös jotkut linnut kaipaa juuri tuollaisia. Ei mikään kaunistus, mutta ok. ”
” Tuo on parempi kuin valtoimenaan kaatuneena. ”

Perusteluja
Ei hyvin eikä huonosti:
” Näyttää oudolta”
” Kummallinen ratkaisu, mutta parempi jättää edes näin kuin ei ollenkaan. ”
” Jos tämmöisiä on kulkureittien varrella niin eikö näitä voisi jotenkin hyödyntää esim asettaa opasteita? ”

Perusteluja
Melko huonosti:
” Jos pitää lahoa olla, niin tämä siistein tapa. ”
” Näitä EU-torsoja joudutaan varmaan jatkossakin sietämään, mutta on tuo huomattavasti parempi ja turvallisempi kuin puolimätä
kaatumaisillaan oleva runko ulkoilureitin vieressä. ”
” Ruman näköinen mutta jos sillä on tarkoitus niin ymmärrän. Tietoisuutta ja tarkoitusta pitää parantaa, jotta ymmärrys lisääntyy. ”

Perusteluja
Huonosti:
” Mikä tuo hirvitys on?! Ei näitä.”

” Pitääkö luonnon kauneusarvot tuhota moottorisahalla? ”
”Stympade träd är onaturligt. ”
” Näitä olen ihmetellyt. Rumia. Parempi sitten joitakin maassa kaadettuina kun näin. ”

” Ruma. ”
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