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Tervetuloa, kiitos kun olet 
mukana!
Tämän illan tavoite

Tilaisuus tarjoaa vastaukset mm. seuraaviin 
kysymyksiin: 

• Mistä Tuomalansuon osallistavassa 
metsäsuunnittelussa on kysymys? 

• Mitä on monitavoitteinen metsänhoito?  

• Miksi metsänomistajan, virkistäytyjän, lähialueen 
asukkaan kannattaa osallistua Tuomalansuon
suunnitteluun?

Toivomme, että osallistutte tilaisuuteen 
aktiivisesti: esittäkää kysymyksiä, kertokaa 
ideoitanne ja ehdottakaa, miten voisitte olla 
mukana suunnittelussa. 

Ota talteen tilaisuuden lopussa 
tiedot käynnissä olevista ja 

tulevista osallistumis-
mahdollisuuksista ja 

tilaisuuksista!
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• 18.00 Tervetulosanat ja alustus Tuomalansuon suunnitteluun
Heikki Surakka, Ramboll ja Heikki Lonka, Tuusulan kunta

• 18.15 Tuomalansuon luontoselvitys 
Janne Koskinen ja Susanna Pimenoff, Keiron

• 18.30 INaturalist-palvelu & Tuomalansuon kävijöiden 
luontohavainnot
Eija-Leena Laiho, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

• 18.40 Kysymyksiä

• 18.45 Osallistava ja monitavoitteinen metsäsuunnittelu 
Lahden kaupungissa, case-esimerkki
Anna-Maaria Särkkä, Lahden kaupunki

• 19.05 Monitavoitteisuus metsänomistajan näkökulmasta
Pia-Maria Thomssen, Suomen Metsäkeskus

• 19.20 Osallistumismahdollisuudet 
Aino Ropponen, Ramboll

• 19.30 Keskustelua, kysymyksiä

• 20.00 Tilaisuus päättyy
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Tämän illan ohjelma

Osallistu tilaisuuteen vastaamalla 
kysymyksiin Mentimeter –sovelluksella!

• Etä- ja läsnäolijat
• Puhelin tai tietokoneen selain
• Vastaukset anonyymeja

www.menti.com

Koodi: 90770332

http://www.menti.com/
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Harjoitellaan Mentimeterin käyttöä!

www.menti.com

Koodi: 90770332

Mitä odotuksia sinulla on illan tilaisuuden osalta?
Mikä on roolisi Tuomalansuon metsissä?

http://www.menti.com/
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Tehdään yhdessä onnistunut tilaisuus!

Luo tunnelmaa:

• Etäosallistuja – pidäthän mikrofonisi ja kamerasi suljettuna. Jos 
tietoliikenneyhteytesi on huono, laita myös incoming video päältä pois (… 
kolmen pisteen kohdalta avautuvassa valikossa viimeinen täppä).

• Jos olet läsnä salissa ja osallistut Teamsiin omalta laitteeltasi (esim. 
seurataksesi chattia), pistäthän äänet ja mikrofonin pois päältä niin 
Teamsista kuin laitteeltasi – muuten ääni lähtee kiertämään.

• Otetaan yksi kysymys / puheenvuoro. 
Lopussa on aikaa kysymyksille ja keskustelulle.

• Läsnäosallistujat: Esitä kysymyksesi viittaamalla. Kun saat puheenvuoron, 
esittäydy niin, että etäosallistujatkin tietävät kuka on äänessä.

• Etäosallistujat: Kirjoita kysymyksesi chattiin, josta fasilitaattori nostaa ne 
keskusteltavaksi. Jos haluat äänesi kuuluviin, pyydä puheenvuoroa 
viittaamalla ja avaa mikrofonisi, kun saat puheenvuoron. 

• Voit myös kirjoittaa kysymyksesi anonyymisti paperille!



Ramboll

Tuomalansuon osallistava metsäsuunnittelu
Tavoitteet

• Tavoitteena saavuttaa yhteistä näkemystä ja 
lisätä vuoropuhelua metsien hoidosta ja 
käytöstä

• Kehittää metsiä Tuusulan vahvuudeksi

• Kehittää vuorovaikutteisia menetelmiä 
suunnittelun tueksi  laaditaan käsikirja 

osallistavaan suunnitteluun

• Laatia alueelle hoito- ja käyttösuunnitelma
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Katsaus Tuomalansuohon

• Laaja yhtenäinen metsäalue Tuusulanjärven itäpuolella

• Valtaosa alueesta ojitettua suota

• Alueella metsäisiä ja kallioisia alueita, joille kohdistuu 
virkistyskäyttöä

• Alue pääosin talousmetsää, alueella myös kaksi suojelualuetta

• Omistus on jakautunut Tuusulan kunnan ja valtion omistukseen 
sekä yksityiseen maanomistukseen
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Katsaus Tuomalansuohon
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v. 1931 v. 1951 v. 1996
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Kunta- ja taajamametsien hoidon erityispiirteitä

• Monitavoitteista metsien suunnittelua ja 
hoitoa

• Virkistysarvoilla suuri painoarvo (lähimetsät, 
virkistysalueet, maisemalliset arvot)

• Metsien arvo suojametsänä esim. väylien 
varrella

• Suojelu- ja kulttuuriarvojen ylläpitäminen

• Metsien merkitys hiilivarastona ja –nieluna 
korostunee tulevaisuudessa kuntametsien 
hoidossa

• Usein tarve ylläpitää puustoisuutta

• Osallisia ja metsien käyttäjiä paljon  vaatii 

osallistamista ja vuorovaikutteisuutta 
suunnittelussa ja metsien hoidossa
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Suunnittelun vaiheet
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Elo-syyskuu 2021

Projektin aloitus

Vuorovaikutuksen
suunnittelu

Maanomistajainfo

Loka-Marraskuu
2021

Metsäkävely

Karttakysely

Maanomistaja-
haastattelut

Kick-off-tilaisuus

Maaliskuu 2022

Ideakävely

Tammi-helmikuu
2022

Alustavat toimenpide-
ehdotukset ja 

metsäalueprofiilit

Huhti-toukokuu 2022

Suunnitelman
kommentointityöpaja

Käsikirjan kommentointi

Vuorovaikutusprosessin
raportti ja käsikirja

valmistuu

Marraskuu-joulukuu 
2021

Karttakyselyn ja 
maanomistaja-

haastattelujen tulosten
analysointi

Paikkatietoanalyysit

Maastotiedot / 
inventoinnit ja 

metsäalueprofiilit
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Tuomalansuon luontoselvitys 
Janne Koskinen ja Susanna 
Pimenoff, Keiron
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Tuusulan Tuomalansuo

Luontoselvitys 2021

yleisötilaisuus 2.11.2021

Janne Koskinen & Susanna Pimenoff

pohjakartat Maanmittauslaitos
kuvat © Janne Koskinen
Luontotieto Keiron Oy
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Luontokartoitus

• Tarkoituksena etsiä alueelta luonnonarvoiltaan merkittävät kohteet

• Esim. vanhat metsät, luonnonsuojelulain ja metsälain luontotyypit, poikkeavat kohteet yms.

• Tehty heinäkuussa 2021

2.11.2021

Keiron © 2021 13
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Suo ennen ja nyt

2.11.2021

Keiron © 2021 14
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Selvitysalue ja osa-alueet

2.11.2021

Keiron © 2021 15
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Luontokohteet

2.11.2021

Keiron © 2021 16
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Niininiemi

2.11.2021

Keiron © 2021 17
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Niininiemi lehtomainen kangas

2.11.2021

Keiron © 2021 18
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Läntinen Tuomalansuo

2.11.2021

Keiron © 2021 19
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Läntinen Tuomalansuo, kohde 3

2.11.2021

Keiron © 2021 20
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Läntisen Tuomalansuon turvekankaat

2.11.2021

Keiron © 2021 21
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Tuomala

2.11.2021

Keiron © 2021 22
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Kohde 5: lehtomaista sekametsää

2.11.2021

Keiron © 2021 23
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Kuviolla 4 on LsL 29 § lehmuslehto (suojelualue)

2.11.2021

Keiron © 2021 24
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Itäinen Tuomalansuo ja Pekinmäki

2.11.2021

Keiron © 2021 25
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Itäinen Tuomalansuo. METSO-kohteet

2.11.2021

Keiron © 2021 26
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Mansikkamäki, Pyöräkallio ja Saksankallio

2.11.2021

Keiron © 2021 27
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Mansikkamäki-Pyöräkallio, eteläreunaa

2.11.2021

Keiron © 2021 28
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Arvokkaat elinympäristöt

2.11.2021

Keiron © 2021 29
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Erilaisia tavoitteita

• Metsätalous

• Kestävä virkistyskäyttö 

• Luonnon monimuotoisuus – metsälajeja vai myös suolajeja?

• Suon vesitalous – hulevesien tasaaminen

• Hiilensidonta

2.11.2021

Keiron © 2021 31



Kiitos!
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INaturalist-palvelu & 
Tuomalansuon kävijöiden 
luontohavainnot
Eija-Leena Laiho, 
Luonnontieteellinen 
keskusmuseo LUOMUS
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iNaturalist-palvelu & Tuomalansuon

kävijöiden luontohavainnot

Eija-Leena Laiho

Luonnontieteellinen keskusmuseo

LUOMUS
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Mikä Lajitietokeskus?

Suomen Lajitietokeskus 
kerää ja yhdistää 
suomalaisen lajitiedon 
yhtenäiseksi ja avoimeksi 
kokonaisuudeksi 
tutkimuksen ja opetuksen, 
hallinnon sekä suuren 
yleisön käyttöön.

https://laji.fi/

https://laji.fi/
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Tuomalansuon kävijöiden 

havainnot Laji.fi-portaalissa

• Laji.fi -> Selaa havaintoja -> 
Rajaukset
• Rajaa hakua piirtämällä alue 

kartalle (Paikka)
• Kansalaishavainnot (Laatu)
• Mallihaku

• Lajitietokeskuksessa useita eri 
palveluita kansalaishavaintojen 
keräämiseen:
• iNaturalist
• Lajitietokeskuksen Vihko
• Sieniatlas
• Vieraslajihavainnot
• ...

https://laji.fi/observation/map?coordinates=60.42104:60.438878:25.054589:25.102419:WGS84:1&collectionAndRecordQuality=HOBBYIST:EXPERT_VERIFIED,COMMUNITY_VERIFIED,NEUTRAL,UNCERTAIN;AMATEUR:EXPERT_VERIFIED,COMMUNITY_VERIFIED,NEUTRAL,UNCERTAIN;
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https://inaturalist.laji.fi/

https://inaturalist.laji.fi/
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– Ohjelman käyttöönotto

• Lataa sovellus – löydät sen puhelimesi 
sovelluskaupasta iNaturalist-nimellä

• Rekisteröidy iNaturalistiin.
• Jos sinulla on Laji.fi-tunnus, voit linkittää 

tunnukset Laji.fi-portaalissa ja näet 
iNaturalist-havainnot Laji.fi-portaalissa 
omina havaintoinasi (ohjeita: 
https://laji.fi/about/3889) 

• Liity iNaturalist Suomi -verkostoon
• Asetukset -> iNaturalist-verkosto

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.inaturalist.android
https://apps.apple.com/us/app/inaturalist/id421397028
https://laji.fi/about/3889
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Missä näit sen – havainnon sijainti, usein tiedot 
haetaan automaattisesti, mutta sijainti 
kannattaa tarkistaa.

– Havainnon tallentaminen

Dokumentti havainnostasi – valokuva tai äänite.

Mitä näit – sinun ei tarvitse tunnistaa lajia tarkasti, 
voit kirjata tunnistukseksi vaikka “perhonen”, 
“sitruunaperhonen” tai “hyönteinen”. Ohjelman 
tekoäly auttaa tunnistamisessa.

Milloin näit sen – päivä jolloin teit havainnon, ei 
milloin tallensit sen iNaturalistiin.
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Osallistava ja 
monitavoitteinen 
metsäsuunnittelu Lahden 
kaupungissa, case-esimerkki 
Anna-Maaria Särkkä, Lahden 
kaupunki
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Osallistava ja monitavoitteinen metsäsuunnittelu

Lahden kaupungissa /

Case Kerinkallio

Anna-Maaria Särkkä
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Kerinkallion ulkoilualue n. 70 ha
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Ulkoilualue ja Lahden eteläinen kehätie

Kehätien rakentuminen v. 2016-2021

 Muutoksia Kerinkallion ulkoilualueeseen

 Hoito- ja kehittämissuunnitelman taustaksi ekosysteemipalveluselvitys 
palvelumuotoilua hyödyntäen

• Alueen viheralueiden arvot ja käyttötavat

• Lähtö- ja muu selvitysaineiston yhteenveto

• Uusien lähestymistapojen tuominen eri toimijoiden näkökulmien yhteensovittamiseen 

• Asukkaiden informointi hoitotoimenpiteiden motiiveista

• Alueen imagon kohotus

• Vuorovaikutus ja tiedotus

• Kehitysehdotukset
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•Ekosysteemipalvelujen tunnistaminen

• selkeyttää metsäalueen virkistyskäytön kehittämistä ja hoitotoimien pitkän aikavälin suunnittelua

• ekosysteemipalvelujen kartoittamisella tunnistetaan alueen eri käyttötapoja, kehittämistarpeita sekä 

ekologisesti ja maisemallisesti arvokkaita kohtia 

•Osallistumisprosessi toteutettiin palvelumuotoilun työkaluilla 

• metsäalueen käyttäjiltä kerättiin kokemuksia, tietoa ja näkemyksiä kokemusluotaimella ja 

kokemuskävelyllä

Ekosysteemipalvelut ovat luonnon ihmiselle tuottamia 

aineellisia ja aineettomia hyötyjä 

Kulttuuripalvelut

Tuki- ja säätelypalvelut

Tuotantopalvelut

Palvelumuotoilu on sarja asiantuntijoiden ja käyttäjien 

vuorovaikutusprosesseja, jossa käyttäjä on tiedontuottaja ja 

suunnittelija tiedon hyödyntäjä
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Asukastilaisuus toteutettiin kokemuskävelynä

Tavoite:

• Tuoda suunnittelijat ja käyttäjät yhteen 

keskustelemaan virkistysalueen kehityksestä

• Kerätä alueen virkistyskäyttäjien kokemuksia laajasti 

erilaisin menetelmin (keskustelu, luotain)

• Suunnittelukohteessa käyttökokemuksen 

kommentoiminen johtaa syvällisempään 

sitoutumiseen ja kattavampiin vastauksiin

• Osallistujat kulkivat ennalta määrättyä reittiä konsultin 

ja Lahden kaupungin edustajien kanssa.

• Reitin aikana keskusteltiin alueen metsänhoitoon ja 

kehittämiseen liittyvistä kysymyksistä, ja kirjattiin 

samalla luotaimen avulla kartalle (mobiili ja 

paperinen) merkityksellisiä paikkoja, havaintoja ja 

kokemuksia. 

• Kävely päättyi yhteen kokoavaan keskusteluun kartan 

äärellä, jossa osallistujilla oli mahdollisuus merkitä 

kartalle mieleenpainuvimmat paikat ja niiden taustat.

• Kommentointi kokemuskävelynä mahdollistaa 

sellaisten kokemusten keräämisen, jotka voisivat 

muutoin jäädä vastaajalta huomioimatta tai unohtua. 
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Tunnelmia kokemuskävelyltä

“Millaisia aistihavaintoja voit tehdä tässä paikassa?” Metsän katveessa pysähdyttiin kuuntelemaan ja

haistelemaan. Sammalen peittämä metsänpohja toi osallistujille mieleensatumetsän. 

“Millaisia tunteita sinussaa

herättää polun oikealla puolella

kasvava metsä? Entä

vasemmalla?”Ulkoilureitin vieressä

kasvava metsä oli toisella puolella

harvenettu ja toisella puolella

tiheämpi ja ryteikköisempi metsä. 

Kokemuskävelyllä pysähdyttiin

kuulostelemaan osanottajien

mielipidettä erilaisista

virkistysmetsistä. 

“Minkä reitin

paikoista haluat

nostaa kartalle?” 

Kokemuskävelyn

lopetuksessa

kartalle kerättiin

paikkoja, jotka

jäivät erityisesti

mieleen kävelyn

aikana.
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Reitti ja nostot

• Kokemuskävelyn reitti kulki Kerinkallion

virkistysalueen läpi ja oli pituudeltaan n. 1,5 km

• Kävelyn aikana pysähdyttiin muutamaan erilaiseen 

parannuskohteeseen, joista erityisesti toivottiin 

näkemyksiä luotaimeen ja yhteiseen keskusteluun:

1. Leikkipuisto

2. Mäki, jossa paljon kuolleita ja heikentyneitä kuusia

3. Peltoaukea

4. Vanha metsä

5. Umpeen kasvavat vanhat niityt

6. Kohta, jossa reitti katkeaa kehätien myötä
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KOKEMUSLUOTAIMEen merkitiin yhteensä 104 

pistettä

• Kokemusluotain oli karttapohjainen kysely ja itsedokumentoinnin

väline

• Vastausmahdollisuus mobiililaitteilla, tietokoneella sekä paperilla 

• Kartalle merkittiin piste, johon liitettiin kommentteja vastaten 

yhteen tai useampiin luotaimen kysymyksistä:

• Millaisia tunteita tämä paikka sinussa herättää?

• Millaisia aistihavaintoja olet tehnyt tässä paikassa? Mitä ääniä 

kuuluu? Miltä tuoksuu?

• Onko kokemuksesi tästä paikasta muuttunut ja jos on, niin miten?

• Kuinka usein käyt ja mitä teet paikassa? Vaikuttavatko vuodenajat 

paikan käyttöön?

• Avoin palaute tästä paikasta: kommentit ja kehitysideat
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Käyttäjäprofiilit • Harventaminen (valon määrän lisääntyminen, 

turvallisuus ja näkymät reiteiltä )

• Leikkilaitteita myös vanhemmille lapsille

• Yhteisöllisten paikkojen lisääminen: laavun 

kunnostaminen, makkarapaikan rakentaminen, 

näköalatorni, pulkkamäki, uusia penkkejä

ikäihmisille, esteettömät reitit

• Vieraslajien torjunta: esim. jättibalsamien

kitkeminen

• Monipuolinen, vaihteleva

metsäluonto

• Luontoarvojen

turvaaminen

• Tietoa alueen luonnosta ja

reiteistä

• Meluvallit

• Kunnostaminen

(myrskytuhot, 

tuholaistuhot)

• Reittien varsilla kasvan puuston

harventaminen (liikkumisen

helpottuminen, lunta sataa paremin

ladulle)

• Kuntoilulaitteiden uusiminen ja

lisääminen

• Mahdollisuuksia talviaikaiseen

kävelyyn

• Yhteydet turvattava Launeelle / 

Renkomäelle / Nastolaan / Saksalaan

• Hiihtomahdollisuuksien turvaaminen
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Keskeisimmät kehittämistarpeet

Potentiaalia kehittää alueen
ominaispiirteistä ammentava
vahvuusalue (yhteisöllisyys, 
alueen imagon parantaminen)

“Olohuoneen” kehittäminen

Eniten resursseja
yhteensovittamiseen (lasten
leikki, aikuisten huoli, 
luontoarvot)

Vaihtoehtoisten reittien
löytäminen ulkoilijoille
(liikkuminen, reitit)
Suojametsän kehittäminen, 
meluntorjunta, hulevedet

Alueen merkityksellisin
metsämaisema. “Satumetsän” 
säästäminen kompensoisi
kirjanpainajamäen hakkuun
muutosta maisemassa.
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Muut parannukset mm.:

• Reittiyhteyksiä lisätty

• Palstaviljelyalueelle laadittu 

kehittämissuunnitelma > toteutukseen   

v. 2022-2023

• Ulkokuntoilulaitteet uusittu

• Kehätien alle jäänyt koirapuisto 

sijoitettu alueella toisaalle

Kerinkallion 

metsänhoitosuunnitelma
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Monitavoitteisuus 
metsänomistajan näkökulmasta

Pia-Maria Thomssen, Suomen 
Metsäkeskus
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Monitavoitteisuus 
metsänomistajan 

näkökulmasta

Pia-Maria Thomssen

2.11.2021
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Metsänomistaja 2020 –tutkimus (Luke 2020)

• Monitavoitteisille tärkeitä ovat niin oman metsän 
tarjoamat taloudelliset hyödyt eli taloudellinen 
turvallisuus ja myyntitulot, työtilaisuudet kuin ulkoilu 
ja luonnon monimuotoisuuden vaaliminen. 

• Virkistyskäyttäjät painottavat selkeästi 
metsänomistuksen aineettomia näkökohtia, kuten 
luonnon- ja maisemansuojelua sekä 
ulkoilumahdollisuuksia. 

• Metsässä tekevillä korostuu metsän merkitys 
työtilaisuuksien ja ulkoilun kannalta, vaikkei metsä 
välttämättä monellekaan ole tärkein tulonlähde. 

• Turvaa ja tuloja korostaville tärkeitä ovat paitsi 
metsän tuoma taloudellinen turvallisuus ja merkitys 
sijoituskohteena, myös säännölliset puunmyyntitulot. 

• Epätietoisilla ei ole mitään erityisiä tavoitteita
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Kenen tavoitteet?
• Suurin osa metsänomistajista tavoittelee 

metsänomistuksella useita eri hyötyjä

•Taloudellinen turva (itselle tai 
seuraavalle sukupolvelle), 
monimuotoisuus, hiilensidonta, 
virkistys, metsästys, marjastus, 
sienestys, muut luonnontuotteet, 
polttopuut, metsätyöt…

• Yhteiskunnalla myös monia tavoitteita

•Työllisyys, puun tuotanto, 
hiilensidonta & varastot, energia, 
ulkoilu & hyvinvointi, 
elinkeinotoiminta, luonnon 
monimuotoisuus, uudet 
innovaatiot…
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Monitavoitteinen metsänkasvatus talousmetsissä

• Talousmetsissä voidaan edistää myös muita metsänkäytön tavoitteita.

• ”Talousmetsä” on todellisuudessa useimmiten monikäyttömetsä.

• Monimuotoisuuden vaaliminen ja ilmastoasiat ovat nousseet keskiöön.

• Kustannus vai investointi?

• Monimuotoinen ja terve metsä on

• Tuottava

• Kestää häiriöitä
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Monimuotoisuus lisää metsän kestävyyttä

• Ekosysteemi on riippuvuuksien verkosto:

• Puulajivalinta  aluskasvillisuus  maaperä

• Monimuotoisuuden tasot

• Lajin sisäinen monimuotoisuus

• Lajien välinen monimuotoisuus

• Elinympäristön monimuotoisuus

• Puulajikohtaiset tuhoriskit
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Eri tapoja suojella tai turvata metsien monimuotoisuutta

• Metsälaki

• Erityisen tärkeät elinympäristöt

• Luonnonsuojelulaki

• Suojellut luontotyypit

• METSO-ohjelma

• Pysyvä tai määräaikainen suojelu

• Talousmetsien luonnonhoito
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Kolme tehokasta tapaa lisätä 
talousmetsän 
monimuotoisuutta 

• Lahopuun määrän lisääminen

• Sekametsien suosiminen

• Säästöpuiden ja riistatiheiköiden jättäminen
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Kiitos mielenkiinnosta!



RambollRamboll

Osallistumismahdollisuudet
Aino Ropponen, Ramboll
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Alueen kaikki käyttäjät, metsänomistajat ja muut 

asiasta kiinnostuneet haastetaan osallistumaan 

aktiivisesti ja ennakkoluulottomasti osallistavaan 

metsäsuunnitteluun:

Alueen ja siihen liittyvien tarpeiden ja toiveiden 

tuntemuksenne on ainutlaatuista ja erittäin 

arvokasta tietoa suunnitelman laatimiseen!
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Näin osallistut jatkossa – tulethan mukaan!

Karttakysely
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Ajankohta: vastausaika 25.10. -30.11.2021

Linkki kyselyyn: 

https://new.maptionnaire.com/q/2gc7efg7e7g8

Kaikille Tuomalansuonmetsissä liikkuville 

avoimessa karttakyselyssä on mahdollisuus kertoa 

näkemyksensä metsien tärkeimmistä arvoista, 

metsien virkistyskäytöstä, itselle tärkeimmistä 

paikoista sekä kehitystoiveista tulevaan. 

Kyselyn tavoitteena on ymmärtää niin 

Tuomalansuon erilaisia metsäalueita kuin sen 

käyttäjiä paremmin. Kysely auttaa virkistyskäytön 

ja metsänhoidon tarpeiden yhteensovittamisessa 

metsien hoito- ja käyttösuunnitelmaa laadittaessa.

https://new.maptionnaire.com/q/2gc7efg7e7g8
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Näin osallistut jatkossa – tulethan mukaan!

Metsäkävely
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Ajankohta: la 20.11.2021 klo 11–13

Sijainti: Saksantie 44, pieni parkkipaikka Saksantien 

päädyssä

Syksyn metsäkävelyllä tutustutaan Tuomalansuon

alueen luontoon sekä keskustellaan Tuomalansuon

metsien merkityksestä niiden käyttäjille. Kävelyllä 

osallistujat pääsevät myös jakamaan näkemyksiä ja 

toivomuksia eri metsänosista. 

Tapahtuman aikana kävellään hitaaseen tahtiin 

muutamia kilometrejä metsässä vaihtelevan kuntoisia 

reittejä pitkin. Tapahtuma ei ole esteetön.
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Metsänomistaja!

Eikö sinua ole vielä 
haastateltu hankkeeseen 
liittyen?

Toivoisimme arvokkaita 
näkemyksiäsi, varaa 
haastatteluaika:
aino.ropponen@ramboll.fi
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Seuraa hanketta Tuusulan verkkosivuilla:

https://www.tuusula.fi/osallistavametsasuunnittelu

Tapahtumien aikataulu ja lisätiedot julkaistaan Tuusulan 

kunnan tapahtumakalenterissa: 

https://tapahtumat.tuusula.fi/fi-FI

Epävirallinen Facebook –ryhmä: 

https://www.facebook.com/groups/902032406912744

Kysy lisää:

Terhi Wermundsen, puh. 040 314 3065, 

terhi.wermundsen@tuusula.fi

Laura Turpeinen, puh. 040 314 4333, 

laura.turpeinen@tuusula.fi

Seuraa hanketta 

https://www.tuusula.fi/osallistavametsasuunnittelu
https://tapahtumat.tuusula.fi/fi-FI
https://www.facebook.com/groups/902032406912744
mailto:terhi.wermundsen@tuusula.fi
mailto:laura.turpeinen@tuusula.fi
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Keskustelua ja 
kysymyksiä
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Läsnäosallistujat: Esitä kysymyksesi viittaamalla. Kun saat puheenvuoron, 
esittäydy niin, että etäosallistujatkin tietävät kuka on äänessä. 

Etäosallistujat: Kirjoita kysymyksesi chattiin, josta järjestäjä nostaa ne 
keskusteltavaksi. Jos haluat äänesi kuuluviin, pyydä puheenvuoroa 
viittaamalla ja avaa mikrofonisi, kun saat puheenvuoron. 

Voit myös kirjoittaa kysymyksesi anonyymisti paperille!
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Anna palautetta!

www.menti.com

Koodi: 90770332

Voit antaa palautetta myös paperille. 
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http://www.menti.com/
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Kiitos 
osallistumisestasi!
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