
Osallistava metsäsuunnittelu
- Tuomalansuon 20.11.2021 metsäkävelyn tuloksia



Tuomalansuon metsäkävely

• Kävelyn alussa osallistujille jaettiin kartta alueesta, 

kirjoitusalustat, paperia ja moniste, jossa oli merkattuna 

pääpysähtymispaikat ja niihin liittyen muutamia 

kysymyksiä, joihin sai halutessaan vastata kirjallisesti. 

Tarkoituksena oli mennä ennalta katsottu reitti ja 

pysähtyä tietyissä kohdissa juttelemaan. 

• Kävelyllä oli noin 40 henkilöä, joista kymmeneltä 

saatiin kirjallisia mielipiteitä ja muilta kirjailtiin ylös 

suullisia kommentteja. Tähän dokumenttiin on valikoitu 

edustava otos osallistujien kirjallisia ja suullisia 

kommentteja kävelyn aikana. 



Luonnonsuojelualueella
Luonnonsuojelualueen kohdalle pysähdyttiin ensimmäisen kerran keskustelemaan mm. 

luonnonsuojelualueen hallinnoinnista ja metsän luontoarvoa nostattavista seikoista.

Osallistujien kommentteja: 

• ”Suojeltu vanha metsä on hieno” 

• ”Varoalueet luonnonsuojelualueen ympärillä oltava riittävät tai jopa lainmääräistä isommat!”

• ”Lahopuissa on ötököitä. Sieni ja kääpäkasvustoja puoliksi lahonneessa. Eläinten koteja joka puolella 

metsää. Ojitetulla luonnonsuojelualueella paljon mustikkaa. Suopursut esiintyy vielä märemmillä 

alueilla.”

• ”Metsä antaa siellä liikkujalle paljon. Luonnon rauhassa sielu lepää ja "akut" latautuu.

Tuomalan metsällä on tärkeä merkitys ihmisten luonnossa liikkumiseen. Virkistyskäyttö mielestäni 

hyvinkin tärkeä argumentti.”



”Arvokas alue. On tärkeää pitää myös lähimetsä 
viihtyisänä, arvokkaana ja monimuotoisena 
alueena. Metsän ollessa samanlaista 
luonnonsuojelualueen ympärillä voidaan sitä 
käyttää erinomaisesti opetustarkoitukseen: 
näytteitä voidaan ottaa ja tutkimuksia tehdä 
suojellun alueen ympärillä. Tuomalan ja 
Kirkonkylän koulujen oppilaille erittäin tärkeä 
lähimetsä retkiä ja tutkimuksia varten.”



Vanhan pelto keskellä metsää
Entisen pellon aukiolla keskusteltiin yhdessä mm. siitä pitäisikö pellolle tehdä pörriäisille kukkapelto ja 

avoimien alueiden merkityksestä.

Osallistujien kommentteja: 

• ”Vanhan pellon kohtaan pitäisi istuttaa taimia, jotta siinä joskus voisi vielä kasvaa hiiltä sitovaa metsää.” 

• ”Pellolle voisi myös ajatella jotain pörriäisiä hyödyntäviä toimenpiteitä.”

• ”Pelto säilytetään luonnontilassa pörriäisten kotina”

• ”Ei altaraivuuta. Luonnon ehdoilla, antaa kasvaa ”umpeen” minun mielestäni. On tarpeen säästää alueita 

jotka eivät ole ihmisten ehdoilla hoidettuja, jatkossa. Ajansaatossa niistäkin kasvaa ihmiselle ”kauniita””

• ”Vanha pelto on hyvä sellaisenaan, luonnontilassa. Se on hauska ihmettelyn aihe metsän keskellä. Kesällä 

pelto on vihreä ja kaunis. ”



Altaraivuualueella
Altaraivuualueella on muutama vuosi sitten kaadettu suurin osa noin alle ranteenpaksuisista puista helpottamaan tulevia 

metsähakkuita. Metsähakkuut peruttiin alueella, mutta raivauksen jäljet ovat yhä hyvin näkyvissä.

Osallistujien kommentteja: 

• ”Monet metsät missä ihmiset tykkäävät tällä hetkellä virkistäytyä on hakattu 60 tai 50 vuotta sitten.” 

• ”Metsää pitää hakata, jotta se pystyy sitomaan hiilidioksidia.”

• ”Tämä on ihan hakkuuikäinen metsä, olisi vaan pitänyt hakata pois”

• ”Liian tiheää puustoa pitäisi harventaa, puusto ei järeydy koskaan, jos ne ovat tuollaisessa sumpussa. Vähän kuin porkkanoita

viljellessä, jos niitä ei harvenna niin syksyllä ei ole mitään nostettavaa maasta.”

• ”Hirvetkään eivät viihdy tuollaisessa liian tiiviissä risumetsässä. Eikä ihmiset tykkää liikkua siellä.”

• ”Ei altaraivauksia, jotta saadaan pidettyä mahdollisimman monipuolista ja luonnonhiljaista metsää. ”

• ”Peruuntuneiden hakkuiden edellä tehdyn altaraivuun puusto pitäisi poistaa metsästä. Tämä metsään jätetty risukko peittää polut ja 

tekee metsässä kulun hankalaksi. Myös pääväylille ts. metsän suurimpien polkujen päälle kaatuneet suuremmat puut tulisi poistaa.”



Mansikkamäki
Mansikkamäellä juotiin glögiä ja syötiin pipareita. Keskustelimme projektin osallistumismahdollisuuksista ja siitä millaisia 

keinoja osallistumiseen haluttaisiin. Selvitettiin kättä nostamalla, minkälaisista taustoista metsäkävelyyn osallistujat olivat.

Metsäkävelyyn osallistui mm. Tuusulalaisia, Keravalaisia ja Järvenpäästä ihmisiä. Paikalla oli metsänomistajia, järjestöihmisiä ja 

metsässä liikkuvia ja harrastavia. Suurin osa oli kuullut metsäkävelystä joko Facebookista tai Keski-Uusimaa lehdestä. 

Osallistujien kommentteja: 

• ”Yksityisten mailla on myös hienoja vanhoja kuusikoita (varsinkin Keravan rajan takana)”

• ”Saksankallion alueella on laiton nuotiopaikka. Jos rakennettaisiin laillisia niin voisiko laitoin touhu vähetä?”

• ”Mansikkamäellä on talvisin kumparelaskumäki, joka ilostuttaa erityisesti lapsia.” 

• ”Tässä metsässä marjastetaan ja sienestetään paljon, minkä vuoksi on erittäin tärkeää säilyttää suuri osa metsää luonnontilaisena. 

Metsässä käy paljon asukkaita, joille on tärkeää rämpiä keskelle suota tai tiheämpää osaa metsää päästäkseen omaan rauhaan. On 

harvinainen rikkaus, että näin lähellä asutusta tällainen on mahdollista ja se mahdollisuus tulee säilyttää.”

• ”Monet ihmiset mielellään keräävät syksyisin luonnon metsistä marjoja ja sieniä. Esim. Sipoonkorven metsät ovat erittäin suosittuja 

sienestysmaastoja.

• ”Onko metsässä esim. "lintupongareille" sopivia paikkoja tai voisiko nimetä sellaisia alueita metsästä, jossa mahdollisesti näkisi 

lintujen pesintää jne. ”



• ”Metsäsuunnitteluun tulisi ehdottomasti 
asukkaille antaa 
mahdollisuus/tietoisuus osallistaa
suunnitteluun. Nämä kävelykierrokset 
ovat oiva esimerkki osallistamisesta.”

• ”Tällainen asukkaiden kuuleminen ja 
yhdessä pohtiminen on todella hyvä 
uusi suunnittelutapa, jota tulisi toteuttaa 
kaikessa mahdollisessa kunnan 
suunnittelussa. Metsäkävely oli erittäin 
hyvä tapahtuma. ”



Hakkuuaukio
Kävimme vanhalla hakkuuaukiolla katsomassa minkälaista jälkeä hakkuut tekevät ja kuinka nopeasti 

metsä uusiutuu niiden jälkeen.

Osallistujien kommentteja: 

• ”Hakkuuaukio on häiritsevä osa metsää. ”

• ”Ei ole. Aukon voisi jopa kulottaa”

• ”Avohakkuu ei koskaan ole kaunis”

• ”Avohakkuut: EI, koneella rikotaan maapohjaa, hevoshakkuut hoitohakkuuna”

• ” Monimuotoista kasvua. Vanhaa tarvitaan kuin uutta että metsää olisi tuleville”

• ”Tuomalansuon metsää käytetään moneen tarkoitukseen ja onkin tärkeää säilyttää metsä mahdollisimman luonnontilaisena. Metsää 

tulee kuitenkin hoitaa, jotta se pysyy terveenä ja viihtyisänä sukupolvelta toiselle”

• ”Metsänhoidollinen näkökulma tulisi myös kertoa ihmisille, miksi sitä tehdään. Yleensähän hakkuut ajatellaan luonnonmetsän 

raiskaamiseksi, mutta myös metsänhoidolliset näkökulmat pitäisi pystyä selkeämmin esittämään eli miksi niitä tehdään. ”



• ”Metsä on hakattu ainakin 10 vuotta sitten. Se ei 
ole vieläkään lähtenyt hyvään kasvuun. Siellä 
kasvaa joitakin mäntyjä. Nuorista männyistä voi 
laskea niiden iän. ”

• ”Taimikko on hyvin kasvamassa (Suomessa ei 
metsää voi hävittää)”



Kävely takaisin lähtöpaikalle
Takaisin lähtöpaikalle kävellessämme juttelimme mahdollisen virkistysinfrastruktuurin lisäämisestä 

alueelle.

Osallistujien kommentteja: 

• ”On tärkeää ottaa mukaan suunnitteluun muitakin kuin ”aktivisti” tyyppisiä ihmisiä, jotka haluavat vain suojella ja suojella. Kaikki näkökulmat mukaan 

suunnitteluun.”

• ”Tavallisiin yleisötilaisuuksiin on vaikea houkutella normaaleja metsänkävijöitä. ”

• ”Pääasiassa olemassa olevat luonnontilaiset ei saavutettavat polut, mutta joku pätkä myös esteetöntä”

• ”Olemassa olevien polkujen vahvistaminen-> ei tehdä varsinaista reitistöä”

• ”metsään voisi järjestää villiyrttien opastusretkiä”

• ”Luonnonpolut on paremmat, kuin sorastetut kulkureitit.”

• ”Yksi nuotiopaikka johonkin reunaan”

• ”Ei kiinteitä tulipaikkoja -> tulee herkästi häiriöitä -> suuret metsäpalovaarat, puiden tuhoaminen kun puunhuolto ei toimi”

• ”Tähän metsään ei tarvita rakennettuja polkuja. Metsässä on jo ns. pääväyliä, jotka kiertävät mukavat reitit metsässä. Pääväyliltä pitää raivata kaatuneet puut ja 

risukot. --”

• ”Merkattuja luontopolkuja kaipailisin.”



• ”Nyt ojien ylitykseen rakennellaan risuista ja 

kaatuneista puista ja metsään tuoduista 

materiaaleista omatekoisia ”siltoja”, jotka tukkivat 

osan ojista ja aiheuttavat tulvia väärissä kohdissa. 

Tukevat tarkoitukseen rakennetut sillat 

helpottaisivat myös heikompikuntoisten, kuten 

ikäihmisten metsän virkistyskäyttöä.”

• ”Märille suonylitys paikoille voisi rakentaa muutamia 

pitkospuita.”





Metsäkävely

• Metsäkävelyn aikana saatiin paljon hyödyllisiä 

kommentteja ja näkemyksiä osanottajilta.

• Osanottajilla oli hyvin eriäviä ja ristiriitaisia mielipiteitä 

keskenään

• Jatkossa metsäkävelyitä voitaisiin hyödyntää lisää 

suunnittelussa ja ihmisten osallistamisessa

Lue lisää osallistavasta metsäsuunnittelusta 

osoitteesta: tuusula.fi/osallistavametsasuunnittelu


