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The aim of the thesis was to study the challenges and implementation of public         
participation regarding a communal woodland garden that was founded in Tesoma. The 
founding of the woodland garden was supervised by Wild Zone NGO and it was done in 
cooperation with the city of Tampere´s Oma Tesoma project. The project was           
coordinated by Joakim Suvanto on the behalf of Wild Zone NGO. The aim of the  
woodland gardens project is to offer the people of Tesoma the possibility to participate 
in the management of their surrounding nature and to offer possibilities for activity in 
an area in which it had been whished for. 
 
The project started in late spring 2014, with surveying the possibilities of founding a 
woodland garden in the forests surrounding Lake Tesomajärvi. During the summer 
three Finnish woodland gardens were visited and information was gathered. During this 
time also the planning of the woodland gardens and participation of the people of 
Tesoma started. In fall 2014 the planning shifted towards choosing possible plants for 
the garden and also thinking of ways to carry out actual participation. The winter of 
2014 was used to manufacture participation tools, like plant cards. In spring 2015 the 
actual planning of the woodland garden with the locals begun.  
 
The theory part of this thesis describes the theory relating to public participation and the 
ecology of woodland gardens. The prerequisites of participation and ecology at Tesoma 
are described in their own chapters. The last chapter of this book critically assesses the 
implementation of the public participation and the tools used in the project. Furthermore 
it also assesses possible future research topics relating to the thesis. 
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LYHENTEET JA TERMIT 

 

 

VV Villi Vyöhyke ry. 

NAT Natiivi: Suomalainen luonnonkasvi eli alkuperäinen laji, 

itsestään levinnyt. 

ARK Arkeofyytti eli muinaistulokas: Ennen vuotta 1600 saapunut 

uusi laji. 

NEO Neofyytti eli uustulokas: 1600-luvun jälkeen ihmisten muka-

na tai vaikutuksesta levinneet kasvit. 

KULT Kulttuurikasvit: Ihmisen istuttamat kasvit eli viljelyjäänteet 

tai näistä viljelyjäänteistä omille teille karanneet viljelykar-

kulaiset. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Metsät ovat aina olleet suomalaisille tärkeitä, niin maantieteellisistä kuin taloudellisista 

ja henkisistäkin syistä. Ne ovat tarjonneet suomalaisille elämän kannalta välttämättömiä 

resursseja kuten riistaa ja rakennus- sekä polttopuuta, mutta toisaalta metsässä on myös 

suoritettu eri palvontamenoja sekä (etenkin nykyään) retkeilty ja samoiltu. (Björn 

2012.) Lisäksi metsät ovat tärkein elinympäristö suurelle osalle Suomen eliöstöstä. 

(esim. Vuokko 2005, 40; Lappalainen 1998.) 

 

Suurin osa suomalaisista asuu nykyään kaupungeissa (Suomen Kuntaliitto 2015). Kau-

punkiluonto muodostaa näin ollen suurimmalle osalle ihmisistä suuren osan heidän 

luontokokemuksistaan. Samalla myös juuri kaupunkiluonnon ekosysteemipalvelut nou-

sevat tärkeiksi tutkimuksen kohteiksi. Villi Vyöhyke ry. (jatkossa VV) on tamperelai-

nen luonnonsuojelujärjestö, jonka ideologian pohjalla on aktiivisen luonnonsuojelun 

kehittäminen ja toteuttaminen. Yhdistyksen yhtenä painopisteenä on urbaanin ja raken-

netun ympäristön luontoarvojen tunnistaminen ja suojeleminen (Villi Vyöhyke ry. 

2014). Näiden perusarvojen pohjalta VV lähti kehittämään 2013 syksyllä yhteisöllistä 

metsäpuutarhahanketta. Hankkeelle saatiin Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan ra-

hastolta apuraha ja sitä lähdettiin toteuttamaan 2014 keväällä. Hankkeen aikana tehtiin 

yhteistyötä Tampereen kaupungin Tesomalla käynnissä olevan kehityshankkeen (Oma 

Tesoma) kanssa (Tampereen kaupunki 2014c). 

 

Nykyisin kaupunkien lähiöiden metsät ovat Suomessa läsnä asukkaiden arjessa pääosin 

tekemisen kulisseina, eivät toiminnan kohteena. Samalla nk. lähiömetsien luontoarvojen 

kirjo vaihtelee yksipuolisesta talousmänniköstä vanhoihin salomaihin. Lähiöiden metsiä 

hoidetaan kaupunkien hallinnon toimesta, eivätkä metsiä käyttävät ihmiset osallistu nii-

den luonnonhoidon konkreettiseen toteuttamiseen. Asukkaiden mielipidettä kysellään 

usein metsäsuunnitelmaa laadittaessa, mutta lähtökohtana on ollut se, että kaupunki te-

kee tai teettää työt. Lähiömetsiä ei suunnittelussa ole tunnistettu siten, että ne voisivat 

tarjota asukkaille mahdollisuuden osallistua itse niiden hoitoon. Juuri tämän takia lä-

hiömetsät soveltuvat lähinnä liikkumiseen kuten läpikulkuun tai ulkoiluun, mutteivät 

juuri käsillä tekemiseen. (Asikainen & Jokinen 2008, 50 – 51; myös Björn 2003.) 
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Tesoman yhteisöllisen metsäpuutarhahankkeen tavoitteena on kehittää yhdenlainen rat-

kaisu tähän ongelmaan ja lisätä lähiöiden asukkaiden toiminnallisia mahdollisuuksia 

heidän lähimetsissään. Hankkeen tarkoituksena on syventää asukkaiden suhdetta lähi-

luontoon tekemällä metsistä toiminnan kohteen, sekä parantaa heidän elämänlaatuaan, 

yhteisöllisyyttä sekä keskinäistä vuorovaikutusta. Toinen hankkeen peruslähtökohta on 

lähiöluonnon monipuolistaminen. Ihmisen toiminnalla on mahdollista monipuolistaa 

metsäluontoa sekä parantaa sen elinvoimaisuutta ja luontoarvoja. Metsäpuutarhahank-

keen suunnittelun kannalta oleellisimmiksi kysymyksiksi nousi, kuinka asukkaille tarjo-

taan mahdollisuus osallistua uudella tavalla lähiluonnonhoitoon. Miten heidät innoste-

taan osallistumaan ja uskomaan hankkeeseen ylipäätään. Missä määrin lähimetsää voi-

daan muokata ilman että sen metsäiset piirteet tai luontoarvot heikentyvät sekä erityises-

ti kuinka lähimetsän luontoa voidaan monipuolistaa. (Nieminen & Nyman 2014.) 

 

Opinnäytetyö tarkastelee varsinaisen metsäpuutarhahankkeen osallistamisen haasteita, 

niihin löydettyjä ratkaisuja, hankkeen käytännön toteutumista sekä yhteisöllisen metsä-

puutarhan soveltuvuutta lähiöluonnon monipuolistamiseen. Opinnäytetyön seuraava 

luku (2) esittelee metsäpuutarhanhankkeen ekologisia taustoja sekä edellytyksiä Teso-

malla. Metsäpuutarhan ekologiaa käsitellään kirjallisuuden sekä osana hanketta tehtyjen 

vertailukohdevierailujen pohjalta. Kolmannessa luvussa käsitellään julkisen osallistami-

sen teoriaa ja yleisimpiä osallistamistapoja. Osallistamisen teoriaa seuraava neljäs luku 

käsittelee osallistamisen edellytyksiä Tesomalla sekä pureutuu valittuihin osallistamis-

työkaluihin ja –tapoihin. Opinnäytetyön viimeisessä luvussa (5) arvioidaan hankkeen ja 

erityisesti osallistamisen toteutumista. Arvioinnissa kiinnitetään erityistä huomiota osal-

listamistapojen hyödyntämismahdollisuuksiin ja -edellytyksiin myös jatkossa sekä poh-

ditaan yhteisöllisen metsäpuutarhan mielekkyyttä luonnonhoidon ja kansalaisten voi-

maannuttamisen muotona. Varsinainen hankkeen käynnistysvaiheen toteutuminen on 

kuvattu liitteessä 1. 
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2 METSÄPUUTARHAN JA KAUPUNKILUONNON VUOROVAIKUTUS 

 

 

Tesoman metsäpuutarhahankkeella pyritään lisäämään lähiöluonnon monipuolisuutta 

sekä ihmisten mahdollisuuksia lähiöluonnon kokemiseen. Tämä luku käsittelee metsä-

puutarhan teoreettisia mahdollisuuksia lähiöluonnon monipuolisuuden lisäämisessä, 

ihmistoimintojen ja kaupunkiluonnon vuorovaikutussuhteita sekä metsäpuutarhan eko-

logisia edellytyksiä Tesomalla. Luvussa on käytetty lähteinä kirjallisuuden lisäksi ver-

tailukohteilta (Ilolan Taimisto, Vakka-Taimi ja Haagan alppiruusupuisto) saatua tietoa. 

 

2.1 Puutarhan ja alkuperäisen luonnon kohtaaminen 

 

Luontopuutarhaksi voidaan kutsua sellaista paikkaa (esim. kuva 1), jonka lajisto muo-

dostuu pitkälti ihmisen mieltymyksistä, eli valituista koriste- ja luonnonkasveista, yr-

teistä, pensaista ja puista, mutta toisaalta myös puutarhan ympäristöolosuhteista, alueen 

luontaisista kasveista, sekä ennen kaikkea luonnon omista säätelyjärjestelmistä. Luon-

topuutarhassa alueelle ominaiset kasvit rikastuttavat puutarhaluontoa, sekä mahdollista-

vat luonnon omien säätelyjärjestelmien tehokkaamman toimivuuden verrattaessa esi-

merkiksi vähälajiseen, pääsääntöisesti pitkälle jalostetuista näyttäväkukkaisista kasvila-

jikkeista tai -lajeista toteutettuun puutarhaan. Oleellinen osa luontopuutarhaa ovat myös 

hyönteiset ja erilaiset eläimet, jotka ylläpitävät luonnolle ominaisia kiertokulkuja. Eri-

laisten kasviryhmien lajikirjosta löytyy paljon erilaisia lajeja, joista jotkut ovat hyödylli-

sempiä hyönteisille tai muille eläimille kuin toiset. (Cajander 2010, 12 - 29.) 
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KUVA 1. Mäntymetsään perustettua puutarhaluontoa Ilolan taimistolla. (Nieminen 

2014.) 

 

2.2 Metsäinen luontopuutarha 

 

Metsäpuutarhaa voidaan sanoa luontopuutarhan alalajiksi, jossa metsän piirteet pyritään 

säilyttämään. Käsite on laaja ja rönsyilevä, mutta tiivistettynä metsäpuutarhat ovat 

paikkoja, joissa metsäluonto ja puutarhanhoito yhdistyvät. Eri metsäpuutarhoissa voi 

olla erilaisia puutarhojen ja metsäisten ominaisuuksien yhdistelmiä. Jotkin metsäpuutar-

hat ovat melko puutarhamaisia ja hoidetun näköisiä (kuva 2) ja niissä kasvaa vain muu-

tama puu. Toiset metsäpuutarhat ovat hyvin metsäisiä eivätkä välttämättä muistuta pe-

rinteisiä puutarhoja juuri laisinkaan (kuva 3). (Räty 2014, 11 – 25.) 
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KUVA 2. Hoidetun näköistä metsäpuutarhaluontoa Haagan alppiruusupuistossa. (Nie-

minen 2014.) 

 

Metsäpuutarha voidaan perustaa vaikka vanhalle ohrapellolle (esim. Vakka-Taimen 

taimisto), mutta yleensä metsäpuutarhat on perustettu kangasmetsään tai puustoiselle 

suolle kuten rämeelle tai korpeen (esim. Haagan alppiruusupuisto tai Ilolan taimisto). 

Avoimelle paikalle perustettavassa metsäpuutarhassa ihmisen kädenjälki on voimakas. 

Puustoiselle kohteelle perustettaessa kohteen luontaisia lajeja ja alueen ekologialle omi-

naisia piirteitä pyritään yleensä hyödyntämään, säilyttämään tai vahvistamaan. Metsä-

puutarhassa on tärkeää luonnon kerroksellisuus. Ylhäällä on isojen puiden latvusto, nii-

den alla pienempien puiden latvusto, tämän alla 1 – 3 metrin korkeudessa pensaikko, 

jonka alla kenttäkerroksen lajit, ja alimpana sammaleet ja jäkälät. Metsäpuutarhassa 

yhdistyy ihmisen tekemä luonto ja luonnon omat prosessit. (Mt. 12 - 13) 
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KUVA 3. Ihmisen tekemää nuorta metsäpuutarhaluontoa Ilolan taimistolla. (Nieminen 

2014.) 

 

Ajan kuluessa metsäpuutarha muuttuu. Ihmisen kädenjälki ja metsäluonto voidaan jat-

kuvalla hoidolla pitää metsäpuutarhassa toisistaan erillään, tai sitten niiden voidaan an-

taa sekoittua luonnon kasvun myötä. Uusia kasveja voidaan istuttaa kun huomataan, 

mitkä kasvit soveltuvat parhaiten kyseiseen kasvupaikkaan. Luonnon prosessien tark-

kaileminen ja niiden mukana eläminen tekee metsäpuutarhan hoidosta jatkuvaa oppi-

mista. (Esim. Cajander 2010, 12 - 29; Räty 2014, 17.) 
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KUVA 4. Ihmisen tekemää varttuneempaa metsäpuutarhaluontoa Vakka-Taimen taimis-

tolla. (Nieminen 2014.) 

 

Metsäpuutarhassa puutarhanhoito ei koskaan peitä luonnon alkuperäisiä piirteitä koko-

naan, vaan puutarhaa kehitetään kasvuympäristön luontaisten edellytysten mukaan. 

Maaperää voidaan muokata, mutta ei yleensä kovin voimakkaasti. Metsäpuutarhaan 

voidaan perustaa kohopenkkejä, ja uusia kasveja voidaan istuttaa suoraan alueen luon-

taiseen maaperään. (Räty 2014, 132) Voidaan siis todeta, että metsäpuutarhaa hoitavien 

ihmisten näkemykset ja toiveet vaikuttavat siihen, millaiseksi se kehittyy (vrt. kuva 2 ja 

4). 
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2.3 Eläimet luonnossa ja puutarhassa 

 

Eläimet ovat tärkeä osa paitsi luontoa myös puutarhaa. Lahottajista (esim. eri mikrobit 

ja sienet) lähtien suuriin lannoitusta tuottaviin nisäkkäisiin (esim. norsut Afrikassa) ja 

eliökantoja säännösteleviin petoihin (esim. ketut tai petolinnut) (Niemelä 2000), kaikilla 

eläimillä ja eliöillä on oma osansa luonnon kiertokulussa. On toisaalta myös selvää että 

kaikki eläimet ovat mitä suurimmassa määrin riippuvaisia kasveista, jotka tuottavat 

paitsi happea myös ravintoketjun alimmille eliöille ja eläimille ruokaa, joten suhde on 

vuorovaikutteinen. Voidaan siis sanoa, että luonnon monipuolisuudesta puhuttaessa 

täytyy ottaa huomioon paitsi kasvit myös eläimet sekä se että ne vaikuttavat toisiinsa. 

(Esim. Coleman et al. 2004, 4 – 181; Mikkola & Tanner 2001, 52 – 59; Samways 2005, 

39 – 54.) 

 

2.3.1 Linnut 

 

Luonnon kiertokulussa linnut toimivat tärkeässä osassa esim. levittäessään eri kasvien 

siemeniä ulosteensa mukana, rajoittaessaan mm. hyönteispopulaatioita ja joissakin ta-

pauksissa myös pölyttäessään kasveja (Cajander 2010, 12 – 13). Toisaalta ihminen on 

antanut linnuille läpi historian monia merkityksiä niin kuoleman viestinkantajana (Opie 

& Tatem 1990, 25 – 26) kuin onnen symbolinakin (Mehmet & Teres 2012). Myös 

Suomessa lintuja kohtaan on koettu mielenkiintoa pidemmän aikaa. Suomea on sanottu 

lintujen maaksi, eikä maailmassa ole toista samankokoista aluetta jonka linnustoa tun-

nettaisiin yhtä hyvin kuin Suomessa (Génsbøl et al. 1998, 5). Linnuille puutarha voi 

parhaimmillaan tarjota ravinnon lisäksi lisääntymis- ja suojapaikkoja, vettä sekä tietysti 

lajitovereita (Cajander 2010, 18). 

 

2.3.2 Hyönteiset 

 

Hyönteiset, esimerkiksi perhoset, ovat elintärkeitä monien kasvien siementuotannon 

sekä lisääntymisen kannalta. Ilman perhosia ja muita hyönteisiä monet tuntemamme 

luontoa rikastuttavat kasvit jäisivät jälkeläisittä ja kuolisivat sukupuuttoon (Mikkola & 

Tanner 2001, 52 – 59). Hyönteisten ja kasvien eroista johtuen niiden keskinäisessä vuo-

rovaikutuksessa on havaittavissa erikoistumista. Perhoset pystyvät kokoonkiertyvän 

suuosansa (imukärsä) ansiosta imemään nestemäistä mettä syvältäkin kukkien sisästä. 

Useat muut pölyttäjät, kuten pistiäiset, kimalaiset, mehiläiset, kukkakärpäset ja kova-
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kuoriaiset hyödyntävät matalammalla sijaitsevien kasvien mesivarastoja. Mesipistiäiset 

taas kuhisevat kukissa runsaasti, sillä ne keräävät ravintoa myös jälkeläisilleen. Jotkut 

hyönteiset, kuten kovakuoriaiset ja kärpäset hakevat kukista meden sijaan siitepölyä. 

Kaikkia hyönteisiä yhdistää se, että kulkiessaan kukasta toiseen, ne levittävät ruumii-

seen tarttunutta siitepölyä kukasta toiseen, näin ollen mahdollistaen kasvien hedelmöit-

tymisen ja siementuotannon. (Esim. Samways 2005, 39 - 54; Mikkola & Tanner 2001, 

14 – 50; Lappalainen 1999; Cajander 2008.) 

 

2.4 Ihmistoimien ekologia 

 

Ihminen on kehittynyt urbaaniksi lajiksi, jonka enemmistö asuu kaupungeissa. Näin 

ollen ihmiskunnan enemmistön elinympäristönä toimii kaupunki. (Ranta 2014, 9 – 10.) 

Tämä tarkoittaa sitä, että kaupunkiluonnon tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat ihmisille 

tärkeitä: esimerkiksi hapen tuotanto ja muut ilmaa puhdistavat kasvien tuottamat palve-

lut, erilaiset luonnon tarjoamat myönteiset fyysiset ja psykologiset terveysvaikutukset 

(Oralahti 2010) sekä liikuntamahdollisuudet, unohtamatta tietenkään ravinnontuotan-

toon liittyviä palveluja. Kaupunkiluonto on siis oleellinen osa ainakin kaupungissa asu-

van ihmisen elämää. (Francis et al. 2011, 183 – 184.) 

 

 
KUVA 5. Urbaania tienvarsiketoa Tampereen eteläpuolella. (Nieminen 2013.) 
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Kaupungit ja kaupunkien luonto miellettään kuitenkin usein hyvin yksipuoliseksi ja 

yksitoikkoiseksi erityisesti tiiviisti rakennetuilla ja ahtailla alueilla, joilla luontoarvot 

ovat alueen suunnittelussa sivuutettu (McDonnell 2007, 83 - 84). Kaupunkiluontoa ja 

luontoa ylipäänsä voi kuitenkin aktiivisesti monipuolistaa ihmisten toimilla, kuten esi-

merkiksi ennallistamalla tai erilaisin mekaanisin toimenpitein (esim. Tukia 1998.; Intke 

et al. 2014, 89 - 95). Toisaalta luonnon kannalta epäsuotuisilla ihmistoimilla voidaan 

myös luoda monimuotoisia ja tärkeitä elinympäristöitä ikään kuin sivutuotteena (esim. 

voimajohtoaukeat (Hiltula et al. 2005), autoteiden ja ratojen varsien kedot (kuvat 5 ja 6) 

(Ranta 2014) tai Hervannan Kanjonin laskettelurinne (Asikainen 2014)). Ei voida kui-

tenkaan yksinkertaisesti todeta jonkin ihmistoiminnan olevan automaattisesti hyvä tai 

huono, sillä kyse on aina tapauskohtaisista ja monimutkaisista luonnon vuorovaikutus-

suhteista. (esim. Breuste & Qureshi 2010, 497 – 515 tai Ignatieva 2010, 118 – 140.) 

 

 
KUVA 6. Ihmistoimien sivutuotteena syntynyt keto ratapenkalla Tampereella. (Niemi-

nen 2014.) 

 

2.5 Metsäpuutarha ja lähiöluonnon monipuolisuus 

 

Kaupunkien keskustat ovat usein tiiviisti rakennettuja ihmistoiminnan solmukohtia, 

joissa metsiä lähimpänä ovat ekologisesti lähinnä savannia muistuttavat puistot (Nieme-

lä & Venn 2004, 479 - 487). Kuitenkin oleellinen osa nykyistä kaupunkiasumista ovat 
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lähiöt, jotka muodostavat suurelle osalle kaupungissa elävistä ihmisistä koti- tai lähiym-

päristön (Francis et al. 2011). Suomalaisista lähiöistä löytää usein huomattavasti ydin-

keskustan puistoja metsäisempiä ulkoilualueita tai joutomaita, jopa ihan varsinaista, 

joskin usein hoidettua, metsääkin. Vaikkei lähiömetsiä voida pitää luontoarvoiltaan tai 

monipuolisuudeltaan yhtenäisenä ympäristönä, voidaan kuitenkin todeta kaupunkien 

täydennysrakentamisen uhkaavan lähiömetsien monipuolisuutta sekä pirstovan metsien 

yhtenäisyyttä. Täydennysrakentamisen lisäksi lähiöluonnon monipuolisuudelle uhkana 

ovat alueen hoidolliset seikat kuten vaikkapa hakkuut ja lahopuun poisto, sekä jossain 

määrin myös esimerkiksi ulkoilusta johtuva kulutus tai ihmisten vähemmän mairittele-

vat toiminnot kuten roskaaminen tai maankaato. (Pykälä & Lappalainen 1998.) 

 

Yksipuolista lähiömetsää voidaan monipuolistaa ja toisaalta vahvistaa istuttamalla sinne 

metsätyypille ominaisia kasveja, tai parantamalla siellä jo kasvavien eliöyhteisöä moni-

puolistavien kasvilajien elinolosuhteita ja –mahdollisuuksia. Lajiston monipuolistami-

nen voi myös parantaa jo olemassa olevien luonnonkasvien mahdollisuuksia erityisesti 

esimerkiksi hyvien hyönteiskasvien lisäämisen tapauksessa, jolloin myös muiden pölyt-

täjiä vaativien kasvien lisääntymismahdollisuudet paranevat. Sen lisäksi metsäpuutar-

hassa voidaan säilöä ja ylläpitää erilaisten kasvien suomalaisia luonnonkantoja, kuten 

esimerkiksi Vakka-Taimen esittelypuutarhoilla on tehty lehtotaponlehden kohdalla (ku-

va 7). (esim. Cajander 2008; Samways 2005.) 
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KUVA 7. Lehtotaponlehden harvinaista suomalaista kantaa Vakka-Taimen esittelypuu-

tarhoilla. (Nieminen 2014.) 

 

2.5.1 Metsäpuutarhan lähiöluonnolle aiheuttamat riskit 

 

Metsäpuutarha ei itsessään luo uhkaa lähiöluonnon monipuolisuudelle (kuten edellisistä 

kappaleista voidaan todeta). Se ei kuitenkaan tarkoita sitä ettei siihen liittyisi riskejä. 

Ehkä ilmeisin riski uusia kasveja mihin tahansa istutettaessa on kasvien sopeutuminen 

alueen ekologisiin verkostoihin. Suomessa haitallisia vieraslajeja on tunnistettu 157, 

joiden lisäksi 123 lajia on määritelty tarkkailtavaksi tai paikallisesti haitallisiksi. Näiden 

lajien haitat luokitellaan usein ekologisiksi (vaikutukset alkuperäiseen luontoon), ter-

veydellisiksi (vaikutukset ihmisiin), taloudellisiksi (taloudelliset menetykset) sekä sosi-

aalisiksi (vaikutukset estetiikkaan, kulttuuriin tai esim. työllistymiseen). (Ympäristömi-

nisteriö 2015.) 

 

Metsäpuutarhan kannalta vieraslajikysymys on siis tärkeä. Pertti Ranta ja Ville Viljanen 

(2011) ovat tarkastelleet vieraslajien esiintymistä Tampereella ja toteavat Urban 

Ecosystemsissä julkaistussa artikkelissa suomalaisten metsien happaman podsolimaan-

noksen toimivan tehokkaana puskurina, joka estää vieraslajeja leviämästä metsiin. Maa- 

ja metsätalousministeriön (2012, 52) julkaisemasta Kansallisesta vieraslajistrategiasta 

selviää, että metsien vieraslajeja ovat lähinnä erilaiset kasvintuhoojat, eli ”kasveissa tai 
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kasvituotteissa esiintyvät eläin- tai kasvikuntaan kuuluvat haitalliset eliöt, sienet, bak-

teerit, fytoplasmat ja virukset, jotka voivat aiheuttaa välitöntä tai välillistä vahinkoa 

viljelykasveille, luonnonvaraisille kasveille tai niistä saataville tuotteille.” Sen lisäksi 

julkaisussa kuvattavien vieraslajeiksi määritettyjen kasvien leviämisalueet ovat lähinnä 

avoimia paikkoja, kuten rinteitä, teiden, metsien ja purojen varret ja yleensäkin paljasta 

maata käsittävät alueet. Julkaisussa (Mt. 2012, 52) todetaan myös, että ”[o]n hyvä muis-

taa, että haitalliseksikin luokiteltu vieraskasvi voi olla käyttökelpoinen puutarhakasvi, 

jos se pysyy hallitusti siinä, mihin se on istutettu.” Hallinnalla tässä tapauksessa tarkoi-

tetaan kasveja, jotka eivät helposti leviä tuulen tai esimerkiksi lintujen mukana. (Maa- ja 

metsätalousministeriö 2012, 49 – 59.) Kansallista vieraslajistrategiaa (Mt.) tulkitsemalla 

voidaan siis todeta, että metsäpuutarhaa suunnitellessa vieraslajien esittämät uhat voi-

daan välttää luomalla selkeät säännöt siitä, mitä kasveja puutarhaan istutetaan sekä 

kuinka niitä valvotaan. Erityistä huomiota täytyy kiinnittää nimenomaan tuholaisten 

leviämisen estämiseen. 

 

2.6 Metsäpuutarhan ekologiset edellytykset Tesomalla 

 

Suomalaisten metsien maannos on pääosin hapanta podsolimaannosta (Ranta & Vilja-

nen 2011). Tämä pitää paikkansa myös Tesomalla. Tesomalta kartoitettiin neljä erilaista 

kasvupaikkakokonaisuutta (kuva 8): Lehto- ja lehtomainen kangas (kuva 9), tuore kan-

gas (kuva 10), rantaluhta (kuva 11) sekä korpi (kuva 12) (Suvanto & Nieminen 2015). 

Metsäpuutarhahankkeen käynnistysvaiheessa päätettiin edetä hillitysti, joten kasvupaik-

kakokonaisuuksilta valittiin 10 – 100 m2 alueet, joille puutarha aluksi perustettaisiin. 

Näitä pieniä alueita päätettiin kutsua metsäpuutarhakeitaiksi (Nieminen & Nyman 

2014). Tampereen kaupunki oli valmistelemassa alueelle metsänhoitosuunnitelmaa, 

jonka yhteydessä tarkasteltiin metsäpuutarhan kannalta oleellisia hoitotoimenpiteitä. 

Metsäpuutarha-alueelle suunniteltiin hieman avaavia hakkuita, pääosin vesakon poista-

mista sekä valoisuuden lisäämistä esimerkiksi tuoreen kankaan vanhojen mäntyjen elin-

olosuhteiden parantamiseksi. (Tuominen 2015.) 
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KUVA 8. Kasvupaikkakokonaisuudet Tesomalla. (Nieminen 2014.) 

 

 
KUVA 9. Lehtoa ja lehtomaista kangasta Tesomalla. (Nieminen 2014.) 

 

Lehtomaisella kankaalla tarkoitetaan hyväkasvuista, sammaleista metsää jossa on run-

saasti ruohoja ja heiniä. Mustikka kasvaa lehtomaisella kankaalla runsaina laikkuina ja 

vuorottelee selvästi ruohovaltaisten laikkujen kanssa. Pääpuuna on luontaisesti kuusi ja 

pensaina kasvaa pihlajaa, raitaa ja harmaaleppää. Metsän varjostus vaikuttaa pensasker-

roksen tuuheuteen. (Vuokko 2005.) Tesoman lehtomaisella kankaalla on mahdollista 

käyttää erilaisten puiden kuten tuijan, hemlokin, lehmuksen ja mantsurianjalopähkinän 

lisäksi vaativampia kasveja, kuten esim. lehtoakileijaa, auringontähteä tai lehtotaponleh-

teä. Kasvupaikkakokonaisuudelta valittiin valoisuuden ja maaperän ravinteisuuden pe-

rusteella metsäpuutarhakeitaaksi jo valmiiksi hieman avonainen laikku alueen koillis-
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osasta (kuva 9). Kyseiselle kohdalle suunniteltiin hieman valoisuutta lisääviä metsän-

hoitotoimenpiteitä. 

 

 
KUVA 10. Tuoretta kangasta Tesomajärven eteläpuolella. (Nieminen 2014.) 

 

Tuore kangas on Suomen kasvupaikkatyypeistä yleisin. Se on paksusammaleista, run-

sasvarpuista ja pensaskerrokseltaan harvaa metsää. Varvuista yleisimpänä kasvaa run-

saasti marjova mustikka, heikosti kukkiva puolukka ja vanamo. Luontaisena pääpuuna 

tuoreella kankaalla on kuusi, mutta se voi olla myös sekametsäinen tai mäntyvaltainen. 

(Vuokko 2005.) Tesoman metsäpuutarha-alueen keskellä on suhteellisen karu tuoreen 

kankaan kasvupaikka (kuva 10). Sen läpi kulkee kuluneita polkuja, joiden varrella kas-

vaa vanhoja kookkaita mäntyjä. Tuoreen kankaan alueelta metsäpuutarhakeitaaksi valit-

tiin alueen keskellä sijaitseva hieman avonaisempi kohta, jolta löytyy lahoavaa ja la-

honnutta raitaa, nuorta kuusta ja vanhaa mäntyä. Mäntyjä ajateltiin hyödyntää köynnös-

kasveille, kuten humalalle tai köynnöshortensialle. Keidas tarjoaa mahdollisuuksia eri-

laisten puiden kuten tuijien, kuusien tai hemlokin istuttamiselle. Tämän lisäksi alue so-

pii hyvin lahopenkkien avulla hieman vaativammillekin varjoisten paikkojen kasveille, 

kuten varjoliljalle. Kyseiselle paikalle suunniteltiin hieman harvennushakkuita, joilla 

aluetta avattaisiin ja lahopuun määrää lisättäisiin sekä mäntyjen kasvuedellytyksiä pa-

rannettaisiin. 
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KUVA 11. Luhtavaikutteinen rantakaistale Tesomalla. (Nieminen 2014.) 

 

Luhdalla tarkoitetaan vesistön vaikutuspiirissä sijaitsevaa tulvavaikutteista suota (Lem-

mettyinen 2002). Tesomajärven eteläpuoleisen rannan luhtavaikutteinen alue (kuva 11) 

on tyypiltään puustoinen luhta. Puustoisella luhdalla pääpuuna kasvaa tavallisimmin 

tervaleppä, harmaaleppä tai hieskoivu (Mt.). Tesoman luhtavaikutteisella alueella kas-

vaa pääosin koivua, joitain kuusentaimia ja esimerkiksi rentukkaa. Luhtavaikutteinen 

alue on linnuille tärkeä, eikä sitä kannata merkittävästi ryhtyä muokkaamaan. Metsä-

puutarhan näkökulmasta alueelle voi kuitenkin istuttaa esimerkiksi rentukkaa (kasvaa 

alueella luonnostaan), kotkansiipeä, tuoksumataraa tai kurjenmiekkaa. Alueella tehdään 

avaavia hakkuita asukkaiden toiveiden mukaisesti Tampereen kaupungin toimesta osana 

metsienhoitoa. 
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KUVA 12. Korpisuutta Tesomajärven etelänpuoleisten metsien keskellä. (Nieminen 

2014.) 

 

Korviksi kutsutaan hyvin monimuotoista suotyyppiryhmää, joiden pääpuuna on useim-

miten kuusi ja harvemmin koivu, tervaleppä tai jopa saarni (Vuokko 2005). Tesoman 

korpimaisella alueella (kuva 12) kasvaa lähinnä kuusta ja koivua. Korpimainen alue on 

hyvin pieni ja vaihettuu ympäröivään tuoreeseen kankaaseen. Korpimaisuus ilmenee 

pääosin rahkasammalen peittäminä kosteina laikkuina. Näitä laikkuja voidaan hyödyn-

tää metsäpuutarhassa esimerkiksi istuttamalla niihin kosteilla alueilla kasvavia kasveja 

ja puita, kuten japaninsiipipähkinää, tuoksumataraa, kotkansiipeä tai kurjenmiekkaa. 

 

Metsäpuutarha-alueen kasvupaikkoja tarkasteltaessa käy ilmi, että Tesomajärveä ympä-

röivien metsät asettavat rajoja sinne istutettaville kasveille. Tämä johtuu pääosin Suo-

men metsien happamasta podsolimaannoksesta (Ranta 2012, 273 – 274) sekä alueen 

valo-olosuhteista. Kuitenkin esimerkiksi kohopenkkejä tai vastaavia rakentamalla voi-

daan alueelle istuttaa myös vaateliaampia kasveja. Puita istuttaessa tulee alueella muo-

kata maata ja edesauttaa taimien selviytymistä eri keinoin, esimerkiksi takaamalla ra-

vinnonsaanti mullan muodossa tai kasvista riippuen mahdollisesti suojaamaan kasvi 

ensimmäisinä talvina. Lehtomainen alue on luonnostaan hieman valoisampi, ja multa-

vampi maaperää sopii myös vaateliaammille kasveille. (Räty 2014, 79 – 125.) 
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Metsäpuutarhahankkeen yksi tavoite oli lisätä lähiöluonnon monipuolisuutta ja elinvoi-

maisuutta. Sen lisäksi että alueelle istutetaan kasveja, voidaan sen luontoa monipuolis-

taa myös edesauttamalla jo alueella kasvavien kasvien leviämistä metsäpuutarha-

alueelle. Esimerkiksi alueella kasvavia terttuseljapensaita leikkaamalla niistä saisi kas-

vatettua puumaisempia tai sitten rantaluhdalla kasvavaa rentukkaa voitaisiin lisätä tai 

sen elinolosuhteita parantaa. Metsäpuutarha-alueella suunniteltiin myös kaadettavan tai 

tapettavan pystyyn hieman puita, jolloin metsien ekologian kannalta tärkeä lahopuun 

määrä metsässä lisääntyy samalla kun metsäpuutarhaan saadaan valoisuutta (Tuominen 

2015). 
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3 OSALLISTAMINEN 

 

 

Tesoman yhteisöllinen metsäpuutarhahanke perustuu kansalaisten aktivoimiseen. Hank-

keessa mahdollistetaan heille osallistuminen lähiluontonsa hoidon suunnitteluun ja to-

teuttamiseen. Hankkeen suunnittelun kannalta erittäin tärkeäksi osaksi nousi tämän 

osallistamisen suunnittelu. Tämä luku käsittelee osallistamisen teoriaa yleisellä tasolla. 

 

3.1 Osallistamisen lähtökohdat 

 

Kansalaisten ja julkishallinnon välillä on aina ollut jännitteitä. Nämä jännitteet ovat eri-

tyisen ilmeisiä ja kärkkäitä ihmisen lähiympäristöön vaikuttavissa tai henkilökohtaista 

valinnanvapautta rajoittavissa kysymyksissä. Osaltaan on selvää, että nykyisestä demo-

kraattisen yhteiskunnan järjestäytymisestä johtuen ns. tavallinen kansalainen ei voi olla 

perillä tai vastuussa kaikista niistä lukuisista toiminnoista jotka yhteiskuntaa pyörittävät. 

Tämä johtaa siihen, että monet enemmän tai vähemmän demokratian lainalaisuuksia 

noudattavat päätökset aiheuttavat käytännön yllätyksiä ruohonjuuritasolla, josta ja jolla 

tavallinen kansalainen niitä tarkkaillee ja päätösten seuraukset kokee. Jotta tällaisilta 

käytännön yllätyksiltä vältyttäisiin tulee kansalaiset osallistaa, eli ottaa mukaan, päätök-

sentekoon. (esim. Dietz 2008; Björn 2003; Loikkanen et al. 1999) 

 

Osallistamisen lähtökohtana on vuorovaikutteisuus, jossa päättäjien käsitystä kokonais-

kuvasta (budjetit, fyysiset ja taloudelliset rajat jne.) ja suunnittelijoiden erikoisosaamista 

hyödynnetään yhdessä päätöksenteon kohteenakin olevien kansalaisten mielipiteiden, 

näkemysten, erikoisosaamisen sekä tietämyksen kanssa. Näin kansalaiset saavat äänen-

sää kuuluviin ja toisaalta myös päättäjät ja suunnittelijat saavat elintärkeää ja arvokasta 

tietoa päätöksenteon kohteesta. (Adams 2009, 238.) Onnistuessaan osallistaminen joh-

taa kokonaisvaltaisesti tehokkaampaan ja ennen kaikkea kaikkia tyydyttävämpään pää-

töksentekoon. (Dietz 2008.) 

 

Historiallisesti erityisesti luonnon- ja ympäristönsuojelun kohdalla päätöksenteon välit-

tömässä vaikutuspiirissä olevien ihmisten ja päättäjien sekä toisaalta päätöksiin vaikut-

tavien ulkopuolisten tahojen (esimerkiksi luonnonsuojelijat) väliset ristiriidat ovat joh-

tuneet, paitsi näkemyseroista, myös suoranaisesti päätöksentekotavasta, jossa pääköksiä 

on tehty lähinnä ylhäältä käsin asiantuntijatietoon perustuen, kansalaisten mielipiteitä 
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tai erikoisosaamista hyödyntämättä. (Björn 2003.) Villi Vyöhyke ry. on luonnonsuojelu-

järjestönä sitoutunut luonnonsuojelun kehittämiseen aktiivisempaan ja positiivisempaan 

suuntaan. Osallistaminen on yhdistyksen mielestä yksi tärkeä tapa, jolla luonnonsuojelu 

saadaan positiivisempaan suuntaan, kun sillä voidaan lieventää edellä mainittuja ongel-

mia. (Villi Vyöhyke ry. 2014) 

 

3.2 Osallistamismenetelmät 

 

Käsittelen seuraavassa osiossa sellaisia yleisimpiä ja tunnetuimpia osallistamismene-

telmiä (sekä niihin liittyviä haasteita), joiden hyödyntämistä metsäpuutarhahankkeessa 

harkittiin. Olen jättänyt pois esim. kävelyhaastattelujen sekä kävelytyöpajojen käsitte-

lyn, sillä näitä ei metsäpuutarhahankkeessa ehditty toteuttaa VV:n toimesta, joskin yh-

teen muun toimijan järjestämään kävelytyöpajaan hankkeen alkuvaiheilla osallistuttiin-

kin (Suvanto 2014). 

 

Osallistamismenetelmät voidaan karkeasti jakaa yksilötasolla ja ryhmätasolla käytettä-

viin. Ryhmätasolla voidaan puhua suuressa mittakaavassa käytettävistä ja pienryhmissä 

käytettävistä menetelmistä. Yksilötasolla käytetyimpiä osallistamisen metodeja ovat 

erilaiset haastattelut, kyselyt, kirjeet tai sähköpostit, kirjallinen palaute sekä kävijälas-

kennat. Näillä saadaan yksilötason tietoa ja palautetta osallistujilta. Haastattelut ja kyse-

lyt tuottavat usein hyvinkin yksityiskohtaista tietoa osallistujan mielipiteistä ja toiveista. 

Sähköpostilla tai kirjeillä taas ollaan henkilökohtaisessa yhteydessä osallistujiin. Kirjal-

lisella palautteella, varsinkin vapaamuotoisella, saadaan juuri sellaista palautetta kuin 

osallistuja itse haluaa antaa. Kävijälaskennoilla taas voidaan selvittää mielenkiintoa ja 

sen määrää tai voidaan verrata kuinka paljon ja minkä kaltaisia kävijöitä eri kohteilla 

on. (esim. Rowe & Frewer 2000; Loikkanen et al. 1999, 48.) 

 

Suuressa mittakaavassa ehkä käytetyimpänä osallistamisen metodina voidaan pitää jul-

kista yleisötilaisuutta, jossa jokin asia esitellään tai sitä käsitellään. Tällainen julkinen 

yleisötilaisuus voi olla yksinkertaisesti julkinen tapaaminen, kuuleminen, paneelikes-

kustelu, avointen ovien päivä, näyttely tai vaikkapa retki. On selvää että tällaiset julkiset 

tilaisuudet soveltuvat erityisen hyvin tiedon jakamiseen suurelle joukolle tai palautteen 

pyytämiseen suurelta joukolta. (Beierle 1998, 20 – 21.)  
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Pienemmille ryhmille ja yksityiskohtaisempaan yhteiseen suunnitteluun sopivat erilaiset 

ryhmämetodit (esim. Beierle 1998, 20 – 21; Abelson et al. 2001 tai Rowe & Fewer 

2000, 6 – 25). Näitä voivat olla ryhmissä toteutettu käsitekarttatyöskentely, nimellinen 

ryhmätyöskentely, erilaiset työpajat tai vaikkapa aivoriihi. (Loikkanen et al. 1999, 59 – 

69.) 

 

3.2.1 Julkiset tilaisuudet ja tapahtumat 

 

Julkisten tapahtumien kautta voi paitsi olla yhteydessä suuriin ihmisryhmiin myös sa-

manaikaisesti aktivoida heidät asian käsittelyyn. Esimerkiksi yleisötilaisuus, eli kaikille 

avoin kokous, toimii silloin kun halutaan informoida kansalaisia ja saada heiltä kom-

mentteja sekä erilaisia näkemyksiä. Yleisötilaisuutta ei kannata järjestää ensimäistä ker-

taa vasta silloin kun halutaan julkistaa jo suunniteltu tai edes hahmoteltu suunnitelma. 

Tämä johtaa nimittäin helposti siihen että osallistettavat tuntevat itsensä autoritäärisen 

politiikan uhreiksi. Tämä on omiaan aiheuttamaan närää ja vastustusta. Jos suunnitel-

maa ylipäätänsä jo lähtökohtaisesti vastustetaan, tai sillä on selkeästi jakautuneita mieli-

piteitä, yleisötilaisuus voi johtaa avoimeen konfliktiin, jossa osallistujat purkavat tuntei-

taan turhankin kärkkäästi. Yleisötilaisuus ei missään nimessä sovi jo lukkoon lyödyn 

suunnitelman julkaisemiseen, silloin tulisi käyttää mieluummin esimerkiksi lehdistöti-

laisuutta tai ilmoitustauluilla ilmoittamista. (Loikkanen et al. 1999, 48.) 

 

Julkinen kuuleminen on osallistamisen kannalta enemmän tai vähemmän niukka väline. 

Julkiseen kuulemiseen kutsutaan puhujia, jotka edustavat eri sidosryhmiä. Kuulemiseen 

valmistellaan puheenvuorot etukäteen ja koko tapahtumalla on usein hyvin virallinen 

tunnelma. Yleensä kuulemisissa käsitellään jo tehtyjä päätöksiä ja niiden vaikutuksia tai 

jopa oikeudellisuutta. Tästä johtuen itse tapahtumassa osallistuminen ja vuorovaikutus 

on hyvin vähäistä, ellei kuulemiseen ole sisällytetty paneelikeskustelua. (Esim. Beierle 

1998, 20 – 21; Loikkanen et al. 1999.) Joidenkin mielestä julkiset kuulemiset ovat omi-

aan luomaan avoimen konfliktin eri sidosryhmien välillä (Loikkanen et al. 1999), mutta 

toisaalta julkiset kuulemiset voivat minimoida konfliktia kun puheenvuorot ovat ennalta 

valmisteltuja ja oikeat sidosryhmät on valittu kuulemiseen (Abelson et al. 2001). 

 

Avointen ovien päivä on loistava, joskin aikaa vievä ja kallis, tapa osallistaa kansalaisia 

suunnitteluun joka käsittää isoja massoja. Avointen ovien päivässä suunnitteluprosessi 

ja siihen liittyvää materiaalia on nähtävillä ennalta valitussa paikassa, jonne osallistetta-
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vat voivat vapaasti tulla vierailemaan. (Loikkanen et al. 1999) Usein tällainen avointen 

ovien päivä voi kestää myös useita päiviä, kuten esimerkiksi Tesomalla pidetty Tuuna-

taan Tesomaa –viikko, jolloin Oma Tesoma –hankkeen materiaaleja oli esillä ja edusta-

jia tavattavissa Tesoman vanhalla liikerakennuksella kokonaisen viikon ajan. (Haapala 

2014.) Avointen ovien päivän tarkoituksena on esitellä kansalaisille millainen suunnitte-

leva organisaatio on, mitä heidän tehtäviinsä kuuluu, mitä suunnittelu koskee ja kuinka 

siihen voi vaikuttaa, sekä kuka päätökset tekee ja millä perustein ne tehdään. Tällaista 

tapahtumaa tulee markkinoida aktiivisesti, jotta mahdollisimman moni käyttää sitä hyö-

dykseen. Hyviä markkinointikanavia ovat paikalliset yhdistykset, sidosryhmät ja avain-

henkilöt. Tapahtuma tulee myös järjestää mahdollisimman neutraalissa paikassa, jotta 

osallistujat tuntevat olonsa luonnollisesti tervetulleiksi ja voivat esittää mielipiteensä 

avoimesti. (Loikkanen et al. 1999, 54 – 57.) 

 

3.2.2 Työpaja 

 

Työpajatyöskentely on ryhmätyöskentelymetodi, jossa voidaan paitsi tehokkaasti jakaa 

ja kerätä tietoa pieneltä ryhmältä ihmisiä, myös ratkaista ongelmia. Sen vahvuuksia ovat 

vuorovaikutuksen laatu ja syvyys. Työpaja koostuu ryhmästä ihmisiä, jotka koettavat 

löytää ratkaisuja ennalta määritetyn aihepiirin ongelmiin. Työpajatyöskentelyssä hyö-

dynnetään usein muita ryhmätyöskentelymetodeja ja työkaluja kuten käsitekarttaa, aivo-

riihtä tai nimellistä ryhmätyöskentelyä. (Loikkanen et al. 1999.) Työpajan onnistumisen 

kannalta oleellista on hyvä suunnittelu sekä karismaattinen ja innostava vetäjä (Interna-

tional HIV/AIDS Alliance 2004). 

 

Työpajaa suunniteltaessa tulee ensiksi selventää miksi ja mitä työpajalla aiotaan saavut-

taa ja ratkaista. Tältä pohjalta voidaan määritellä, minkälainen pohjatieto on osallistujil-

le työskentelyn kannalta oleellista, jotta tällainen informaatio saadaan osallistujille hy-

vissä ajoin ennen työpajan alkua. (Loikkanen et al. 1999, 68.) Päämäärästä ja erityisesti 

työpajassa käytettävistä työskentelytavoista riippuen myös ryhmäkoko ja rajoitukset 

vaihtelevat (International HIV/AIDS Alliance 2004), kannattaa kuitenkin mieluummin 

kutsua liikaa kuin liian vähän ihmisiä työpajaan, sillä metodin vahvuudet tulevat parhai-

ten esiin energisessä ja eläväisessä ilmapiirissä (Chambers 2002, 97 - 100). Työskente-

lytapoja valitessa tulee myös miettiä missä muodossa informaatiota osallistujille tarjo-

taan sekä kuinka sitä heiltä kerätään. Erityisesti erilaiset visualisoinnit kuten värikoodit, 

kuvat ja selkeys ovat yleisesti hyviä keinoja jakaa ja luokitella informaatiota. Työpajaa 
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suunniteltaessa, on kuitenkin huomioitava, että eri ihmiset sisäistävät tietoa eri tavoilla, 

joten on tärkeää, ettei tietoa jaeta ainoastaan visuaalisin keinoin. Sisällyttämällä työpa-

jaan esityksiä, keskustelua ja aktiivista tekemistä myös auditiiviset ja taktiiliset oppijat 

voivat sisäistää ja jakaa tietoa itselleen ominaisimmalla tavalla. (Seeds for Change 

2014, 3 – 4.) 

 

Suunnittelun lisäksi työpajan onnistumisen kannalta tärkeää on myös työpajan toteutus. 

Työpajan vetäjän tulee olla hyvin perehtynyt ratkaistaviin ongelmiin sekä käsiteltäviin 

asioihin. Sen lisäksi hänen tulee olla avoin, positiivinen, innostava ja ennen kaikkea 

myös kärsivällinen. Työpajan vetäjä on ennen kaikkea mahdollistaja, jonka tehtävänä on 

tarjota osallistujille mahdollisimman turvallinen ilmapiiri, jossa esittää omat mielipi-

teensä ja ajatuksensa sekä tarjota omaa erityisosaamistaan. Työpajan vetäminen on uu-

vuttavaa ja usein varsinaisen vetäjän rinnalle kannattaa ottaa ainakin yksi toinen henkilö 

auttamaan työpajan ohjaamisessa ja käytännön asioissa, sillä vaikka kyseessä on osallis-

tujien yhteinen tapahtuma, väsynyt vetäjä luo väsyneen ilmapiirin hyvinkin suunnitel-

lulle ja aktiiviselle työpajalle. (Esim. Chambers 2002; Seeds for Change 2014.) 

 

3.2.3 Käsitekarttatyöskentely 

 

Käsitekartta koostuu eri ajatuksia, asioita tai kokonaisuuksia kuvaavista toisiinsa kytke-

tyistä avainsanoista. Käsitekarttoja on erilaisia, mutta yhteistä niille ovat sanoilla täyte-

tyt pallot tai neliöt, joiden välillä kulkee toisiinsa liittymistä kuvaavia viivoja. (Hillar 

2012.) Käsitekarttatyöskentely on erittäin interaktiivinen työkalu ajatusten kokoamiseen 

ja asioiden esittämiseen selkeästi (Loikkanen et al. 1999, 66). Käsitekartan avulla voi-

daan koota informaatiota ja asioiden kytköksiä selkeästi ja visuaalisesti. Se antaa mah-

dollisuuden paitsi analyyttiselle myös luovalle työskentelylle, joissa tarkasti listatut ja 

toisiin kytketyt asiat saavat lisämerkityksiä ja jäävät mieleen esimerkiksi kuvien tai vä-

rien avulla. (Mohidin 2010.) 

 

Osallistamisen kannalta käsitekartta on erittäin hyödyllinen työkalu. Se sopii esimerkik-

si työpajaan paitsi informaation esittämiseen, erityisesti ratkaisujen keräämiseen osallis-

tujilta. Työpajaan osallistuvat voidaan laittaa piirtämän käsiteltävästä aiheesta käsite-

karttaa. Toisaalta jos työpajaan osallistuu paljon ihmisiä, voidaan heidät jakaa pienem-

piin ryhmiin, joista jokainen muodostaa oman käsitekartan käsiteltävästä aiheesta, tai 

käsiteltävän aiheen osa-alueesta. Toisaalta voidaan myös ihmisten antaa kiertää eri osa-
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alueiden käsitekarttoja ja lisäillä omia ajatuksiaan niihin. (Esim. Loikkanen et al. 1999, 

66; Hillar 2012; Mohidin 2010.) 

 

3.2.4 Aivoriihi 

 

Aivoriiheksi kutsutaan työskentelytapaa, jossa yleensä pienessä ryhmässä kirjataan 

enemmän tai vähemmän vapaasti ylös osallistujien ajatuksia, usein avainsanoin. Usein 

aivoriihi mielletään nimenomaan täysin kritiikittömäksi ideoiden kehittelyksi ja heitte-

lyksi, joissa ideoiden määrä ratkaisee. Onnistuneen aivoriihen kannalta on oleellista että 

riihen ilmapiiri on mahdollisimman avoin ja kannustava, jotta kaikkien osallistujien 

ideat saadaan paperille. (Loikkanen et al. 1999, 69.) 

 

Yleensä perinteinen aivoriihikokous noudattaa seuraavaa rakennetta: Ensiksi esitellään 

osallistujille kysymys, ongelma tai otsikko suullisesti sekä kirjallisesti. Sen jälkeen an-

netaan osallistujien vastata niin monella ajatuksella tai ehdotuksella kuin mahdollista. 

Ideaalitilanteessa osallistujat käyttävät mahdollisimman lyhyitä lauseita tai yksittäisiä 

sanoja. On tärkeää että kaikkia osallistujia kannustetaan ottamaan osaa keskusteluun, 

kuitenkaan puheenvuoroja tai tarkkaa järjestelmällisyyttä noudattamatta. Ajatuksia jaet-

taessa on tärkeää, ettei kukaan toista tai kommentoi kenenkään ideoita ennen kuin aivo-

riihi on ohi. Kaikki vastaukset tulee kirjata, sillä usein kaikista oudoimmat tai yli hilseen 

menevät ehdotukset koituvat kaikista käyttökelvollisimmiksi. Kun aivoriihi on ohi, tulee 

vastauksia analysoida sekä järjestellä ja niiden pohjalta tulee keskustella ja yrittää löytää 

todellista ratkaisua ongelmaan. (Flowers et al. 2000, 60.) 

 

3.2.5 Nimellinen ryhmätyöskentely 

 

Nimellinen ryhmätyöskentely tarkoittaa ryhmässä toteutettua yksilötyöskentelyä. Se 

perustuu siihen että ihmisten on helpompi kehittää ideoita yksinään, mutta tilanteessa 

jossa muita on kuitenkin paikalla. Jos nimelliseen ryhmätyöskentelyyn osallistuu edus-

tajia kaikista sidosryhmistä, voidaan olettaa että käsiteltävän asian kaikki oleellisimman 

näkökannat otetaan huomioon. (Loikkanen et al. 1999, 63.) 

 

Nimellisen ryhmätyöskentelyn aluksi ryhmä muokkaa ja hyväksyy alkuperäiset kysy-

mykset. Tämän jälkeen osallistujat kehittävät itsenäisesti kysymyksiin vastauksia. Kun 

vastaukset on kehitelty, ne esitellään pikaisesti ryhmälle, jonka jälkeen jokainen osallis-
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tuja priorisoi ne. Vastausten yhteinen järjestys muodostetaan yhdistelemällä osallistuji-

en priorisoimia järjestyksiä ennalta sovittujen kriteerien mukaisesti. Lopulta keskustel-

laan ryhmän ideoiden yhteisestä järjestyksestä ja yritetään päästä yhteisymmärrykseen 

asiasta. (Mt. 63.) 
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4 Osallistamisen periaatteet Tesomalla 

 

Tässä luvussa käsittelen ja perustelen hankkeen osallistamisen edellytyksiä ja suunnitte-

lua Tesomalla. Osallistamisen suunnittelun ja toteutumisen käytännön eteneminen on 

kuvattu liitteessä (1). 

 

Tesoma on noin kahdeksan kilometrin päässä Tampereen keskustasta länteen sijaitseva 

kaupunginosa. Sijainnistaan huolimatta alue oli vielä maailmansotien aikaan maaseutua. 

Ensimmäinen kaava alueelle on tehty vasta vuonna 1956. Nykyisen muotonsa Tampe-

reen ensimmäisenä varsinaisena lähiönä Tesoma on saanut 1960-luvun rakentamisen 

myötä. Tesomalla on yhteisen tekemisen perinne, joka käy ilmi esimerkiksi asukas-

kyselyistä (Tampereen kaupunki 2014a) ja alueella vahvasti vaikuttavasta kaupungin-

osayhdistyksestä, Tesoma-Seurasta. Tesomalla on kuitenkin myös perinteisesti huono 

maine, joka selviää esimerkiksi internetkirjoitteluja lukemalla (esim. Nimimerkki Äityli 

2007; Nimimerkki Muuttajat2008 2008.). Huonoon maineeseen ovat vaikuttaneet nega-

tiivinen lehdistökirjoittelu kuten korkeat rikostilastot (Pakkari 2013) tai paljon julkisuut-

ta saanut murha (Palomaa 2014). Usein paikalliset kuitenkin puolustavat Tesomaa 

asuinalueena, ja kertovat että se on kaikesta huolimatta tavanomaista lähiöseutua. (Rai-

tio 2004, 35 – 45, 145 – 151.) 

 

Tampereen kaupunki on 2014 käynnistänyt Tesomalla Oma Tesoma -nimisen kehitys-

hankkeen, jonka tavoitteena on lisätä alueen hyvinvointia ja houkuttelevuutta. Hanke on 

osa kaupungin osallistuvaa budjetointia (Cabannes 2004, 20.), jolla pyritään vahvista-

maan asukkaiden ja kansalaisten osallistumista kaupunkisuunnitteluun (Tampereen 

kaupunki 2014d). Omaa Tesomaa ja metsäpuutarhahanketta yhdistää vahva osallistami-

nen. Metsäpuutarhahankkeessa päätettiin tehdä tiivistä yhteistyötä Oma Tesoman kans-

sa, sillä molempia hankkeita yhdistää vahva osallistaminen alueella. Yhteistyötä tehtiin 

erityisesti tiedottamisessa ja markkinoinnissa mm. osallistumalla erilaisiin julkisiin ta-

pahtumiin, kuten esim. Tesomapäiväille ja Tuunataan Tesomaa –viikolle Oma Tesoma 

–hankkeen rinnalla, hyödyntäen avointen ovien päivän kaltaista läsnäoloa. Tämän koet-

tiin tuovan metsäpuutarhahankkeelle näkyvyyden lisäksi myös uskottavuutta. Hankkeet 

pidettiin kuitenkin hallinnollisesti toisistaan erillä. 
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4.1 Tesomalla käytetyt menetelmät 

 

Metsäpuutarhahankkeen tavoitteena oli mahdollistaa asukkaiden osallistuminen metsä-

puutarhan suunnitteluun, toteutukseen ja lopulta ylläpitoon. (Nieminen & Nyman 2014.) 

Osallistamisen tavoitteena oli saada mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mahdolli-

simman innostuneita henkilöitä hankkeeseen mukaan. Hankkeen osallistamisen suunnit-

telussa lähdettiin liikkeelle olettamuksesta, että alussa osallistujia olisi pieni määrä, jo-

ten Tesomalla päädyttiin käyttämään pienryhmille suotuisia osallistamistapoja, kuten 

työpajoja, joita alueella oli jo käytetty Oma Tesoman puolesta onnistuneesti (Tampe-

reen Kaupunki 2014b). Varsinaisia itse järjestettyjä julkisia suurten yleisöjen tilaisuuk-

sia, kuten lehdistötilaisuuksia tai kuulemisia ei vielä hankkeen alkuvaiheessa koettu 

mielekkäiksi osallistamismenetelmiksi, sillä mitään varsinaista suurta tiedotettavaa tai 

kuultavaa ei tässä vaiheessa vielä tulisi olemaan. Teoriaosuudessa käsittelemiäni muita 

menetelmiä, aivoriihtä, käsitekarttatyöskentelyä ja nimellistä ryhmätyöskentelyä ajatel-

tiin hyödyntää osana työpajoja. Sen lisäksi työpajojen yhdistämistä erilaisiin kävelyihin 

ja retkiin kaavailtiin, mutta tällaisia ei vielä opinnäytetyöni valmistumisvaiheessa ollut 

ehditty toteuttaa. 

 

4.1.1 Työpajatyöskentely Tesomalla 

 

Metsäpuutarhahankkeen käynnistämiseen oli VV:n puolesta pääosin sitoutuneena kaksi 

henkilöä, joten päädyimme suunnittelemaan työpajat kahden hengen vetämiksi. Ajatte-

limme että tämä säästäisi henkilöresursseja ja mahdollistaisi mahdollisimman tehokkaan 

työskentelyn. Sen lisäksi mahdollisten sairastapauksien tai muiden arvaamattomien epä-

suotuisten tapahtumien vahinko saataisiin näin minimoitua. Työpajoissa suunniteltiin 

käytettäväksi mm. käsitekarttatyöskentelyä, erilaisia aivoriihiä sekä mahdollisuuksien 

mukaan nimellistä ryhmätyöskentelyä. Näiden koettiin toimivan paitsi osallistujien ak-

tivoimisessa myös hyvin tiedon ja ajatusten keräämisessä. Erityisesti eräänlaista aivorii-

himenetelmää, jossa tietoa kerätään osallistujilta ohjatusti esittämällä käsiteltävästä asi-

asta vastakohtapareja, haluttiin kokeilla, sillä se koettiin mielekkääksi ja sopivan avoi-

meksi tavaksi saada nopeasti ja yksinkertaisesti alustava kokonaiskuva osallistujien aja-

tuksista. 

 

Opinnäytetyön valmistumisvaiheessa työpajoja oli ehditty pitää yksi. Kyseisen työpa-

jan, jonka tarkoituksena oli suunnitella metsäpuutarhan käytännön toteuttamista, suun-
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nittelimme diaesityksen ympärille. Diaesityksen laadimme noudattamaan seuraavaa 

kaava: Työpajan vetäjien lyhyt esittely, metsäpuutarhan idean aukaiseminen kolmen 

esimerkin avulla, Tesomajärven eteläpuoleisten metsien ekologisten edellytyksien ja 

kasvupaikkakokonaisuuksien esittely kuvien avulla, osallistujien aktivoiminen ja mieli-

piteiden kerääminen metsäpuutarhan piirteistä koottujen vastakohtaparien avulla, lajiva-

lintojen pohtiminen kasvikorttien avulla, sekä viimeiseksi yhteisten sääntöjen laatimista 

ennalta valittujen kysymysten pohjalta. 

 

4.1.2 Kasvikortit tiedonjaon välineenä 

 

Työpajatyöskentelyä suunniteltaessa esille nousi kysymys tiedonjakamisen muodoista. 

Metsäpuutarhahankkeen yhtenä päämääränä oli lähiluonnon monipuolisuuden lisäämi-

nen pääosin kasvi-istutusten avulla. Kynnys osallistua metsäpuutarhan hoitoon ja suun-

nitteluun haluttiin pitää mahdollisimman alhaisena, joten kasvien vaikutusten, mahdolli-

suuksien ja hoidon esittäminen mahdollisimman selkeästi ja mielenkiintoisesti oli mie-

lestämme tärkeää. Päätimme kehittää kasveista ja kasvilajeista eräänlaisia näyttäviä 

kortteja (kuvat 13, 14 ja 15), joista kävisi nopeasti ilmi kuvan lisäksi yleisesti seuraavat 

kohdat: Nimi, kuvaus, alkuperä, merkitykset metsäpuutarhalle, hoito, saatavuus, hinta, 

lähteet sekä kartan avulla sopivat kasvualueet Tesomalla. Näin myös puutarhanhoitoon 

tai metsien ekologiaan perehtymättömät voisivat osallistua mahdollisimman helposti 

metsäpuutarhahankkeeseen. 

 

Korttien tekemisessä käytettiin ensisijaisina kirjallisina lähteinä seuraavia kirjoja: Kauri 

Mikkola ja Hannu Tanner (2001) Perhospuutarha, Riku Cajander (2008) Puutarhan par-

haat perhoskasvit, Riku Cajander (2010) Luontopiha, Pertti Ranta (2014) Villit vihreät 

kaupungit sekä internetistä löytyvää Luontoportti –nettisivua (2015) ja Mustilan arbore-

tumin nettisivuja (2015). Suuri osa korteiksi valituista kasveista ja niiden kasvupaikoista 

tuli tutuiksi myös Ilolan ja Vakka-Taimen taimistoilta, joilla iso osa korteissa käytetyis-

tä kuvista on otettu. Korteista jätettiin tietoisesti pois esimerkiksi mahdolliset le-

viämisuhkat, sillä hankkeeseen päätettiin valita käytettäväksi vain turvallisia kasveja, 

joista ei aiheutuisi uhkaa alueen metsäluonnolle vieraslajien muodossa. 

 

Ajatus kasvikortteista syntyi kun pohdimme millä lailla tietoa olisi mukava itse vas-

taanottaa ja sisäistää. Lautapeliharrastajana olen huomannut että hyvin toimivissa lauta-

peleissä informaation selkeys ja sääntökirjan visuaalisuus helpottavat huomattavasti 
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pelin sisäistämistä. Päätimme siis hyödyntää moderneista lauta- ja korttipeleistä (esim. 

Vaccarino 2008) tuttua tapaa esittää valittavissa / ostettavissa olevia asioita korttien 

avulla. Lähdimme siis luomaan kasvikortteja siltä pohjalta, että ne voitaisiin levittää 

esimerkiksi pöydälle, josta mieluisia kasveja voisi ikään kuin valita omaan metsäpuu-

tarhaan. Ajattelimme että osallistujille mieluisat kasvit saataisiin tällä tavoin helposti ja 

nopeasti eroteltua epämieluisista kasveista, varsinkin kun kortteja voisi jaotella ja liiku-

tella fyysisesti erilaisiin ryhmiin. 

 

Päätettyämme käyttää kasvikortteja osallistamisvälineenä lähdimme suunnittelemaan 

korttien ulkonäköä sekä informaation esitysmuotoja korteissa. Emme käyttäneet tämän 

suunnittelun pohjana kirjallista teoriaa, vaan lähdimme yksinkertaisesti kokeilemaan 

erilaisia tapoja asetella ja taittaa kortit. Pohdimme aluksi erilaisten symbolien käyttöä 

kuvaamaan kasvien eri ominaisuuksia (esim. Mikkola & Tanner 2001, 110), mutta tu-

limme siihen tulokseen että tämä vaatisi erillisen symboliavaimen tai aiemman perehty-

neisyyden käyttämiimme symboleihin, joten valitsimme symbolien sijasta käytettäväksi 

pelkkiä kuvia ja tekstiä. Tulimme myös siihen tulokseen että halusimme korttien avulla 

kiinnittää katsojan huomion ensiksi näyttävään kuvaan, sillä metsässä kuljeksiessakin 

kasvista jää pääosin mieleen miltä se näyttää. 
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KUVA 13. Kurjenmiekasta tehty kasvikortti. 

 

Kortit suunniteltiin siis edustavan kuvan ympärille ja väripaletiksi valittiin vihreän eri 

sävyjä, sillä se tuntui sopivan metsäpuutarhaan ja kuvaa ihmisten mielissä yhteyksiä 

luontoon. Kasvin sanallisessa kuvauksessa pyrittiin kuvaamaan selkeästi koko sekä ku-

kinta ja kukinnan ajankohdat. Näin osallistuja voisivat valita mieleisiään värejä sekä 

myös suunnitella kesän mittaan muuttuvaa metsäpuutarhaa. Alkuperä päätettiin ilmoit-

taa mahdollisimman yksinkertaisesti ja selkeästi, myös vuosiluvuin jos mahdollista. 

Pelkkää kasvikirjoista tuttua luokittelua (natiivi, arkeofyytti, neofyytti ja kulttuurikasvi) 

haluttiin alkuperän ilmoittamisessa välttää, jotta myös asiaan perehtymättömät kokisivat 

informaation mielekkääksi. 
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Kasvikorteissa merkitykset nousivat tärkeään osaan. Merkityksillä pyrittiin kuvaamaan 

paitsi raa’at biologiset ja ekologiset luontovaikutukset, myös mahdolliset ihmiselle tär-

keät merkitykset, kuten luonnon kiertokulun havainnointiin tai perinteisiin liittyviä 

seikkoja. Tällä tavoin esimerkiksi pihlaja saa merkityksensä niin lintujen ravinnontarjo-

ajana kuin suomalaisille pyhänä puunakin. Sen lisäksi myös erilaisia viihtyvyyteen liit-

tyviä seikkoja kuten esim. atsaleoiden tuoksua, eksoottista ulkonäköä tai värimaailmaa 

kuvattiin merkityksissä. Tämä oli metsäpuutarhahankkeen taustalla olevien ajatusten, 

kuten ihmisten luontoa kohtaan osoittavan mielenkiinnon herättämisen, kannalta tärke-

ää. 

 

Kasvien hoitotarpeiden esittäminen lyhyesti ja ytimekkäästi korteissa oli mielestämme 

tärkeää. Ajattelimme että tämä auttaisi osallistujia valitsemaan paitsi hoitotarpeiltaan 

mieleisiä myös mahdollisimman varmasti alueella selviäviä kasveja. Koimme että tämä 

vähentäisi epäonnistumisista tai vääristä kasvivalinnoista johtuvia rahallisia, ajallisia ja 

henkisiä menetyksiä, joka varsinkin hankkeen käynnistysvaiheessa oli mielestämme 

hankkeen onnistumisen kannalta kriittistä. Hoidon kuvaaminen oli kuitenkin erittäin 

haasteellista. Toisaalta halusimme kuvata hoitotarpeita mahdollisimman selvästi, jotta 

vahingoilta vältyttäisiin, mutta toisaalta tila korteissa oli rajallinen, eikä näin ollen kas-

veista millään voitu kuvata edes kaikkea oleellista. Päädyimme siis kuvaamaan kasvin 

hoitoon liittyvistä seikoista lähinnä istutukseen, kasvuolosuhteisiin ja tietenkin sopivuu-

teen Tesomalla koskevia faktoja. Ajattelimme että jatkossa kun kasveja valitaan, jokai-

sen kasvin kohdalla täytyy vielä erikseen selventää tarkemmin hoitotarpeet. 

 

Saatavuus ja hinta olivat mielestämme myös tärkeä osa kasveista jaettavaa informaatio-

ta. Koimme toisaalta ettei osallistujille kannata ehdottaa kasveja joita ei ole saatavilla, ja 

toisaalta että kasvivalinnassa vaikuttaa onko kasvi helposti ja yleisesti saatavilla vai 

täytyykö se mahdollisesti hakea jostain erikoistuneesta liikkeestä, joka on kaukana Te-

somalta. Pidimme myös tärkeänä ilmaista jos kasvista oli saatavilla suomalaisia tai van-

hoja Suomessa pitkään jalostettuja kantoja. Hinnat ilmoitettiin yksinkertaisesti euroissa 

per taimi. Erikokoisten taimien ollessa kyseessä hinta päätettiin ilmoittaa taimityypin tai 

koon mukaan. 
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KUVA 14. Lännenhemlokista tehty kasvikortti. 
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KUVA 15. Esimerkki kasviryhmän perusteella tehdystä kasvikortista. 
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4.2 Tiedottaminen 

 

Metsäpuutarhahankkeen tiedottaminen päätettiin hoitaa internetissä blogin avulla (kuva 

16), yleisötilaisuuksissa kerätyn sähköpostilistan välityksellä sekä paikallisten tapaa-

mispaikkojen kuten kirjaston, uimahallin ja lähikauppojen ilmoitustauluilla. Blogia pää-

tettiin käyttää, sillä sen voisi helposti siirtää osallistujien hallintaan kunhan hanke on 

käynnistynyt ja metsäpuutarha omaksuttu paikallisten pyörittämäksi. Sen lisäksi blogin 

katsottiin sopivan hyvin niin lyhyiden tiedotusten kuin pitempien, erityisesti kuvien 

kautta visuaalisten raporttien julkistamiseenkin. Blogi nähtiin myös helposti selattavana 

ja haettavana tiedotuskanavana. 

 

 
KUVA 16. Tiedotusblogin vihreän sävyihin puettu yleisilme.  
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Sähköposti valittiin sidosryhmien sisäiseksi tiedotuskanavaksi. Sähköpostin avulla lis-

talle ilmoittautuneille henkilöille lähetettäisiin henkilökohtaisesti tietoa tapahtumista ja 

kerättäisiin mielipiteitä esimerkiksi sopivista tapaamispäivistä. Myös ensisijaiseksi ka-

navaksi kysymyksille valittiin sähköposti. Projektikoordinaattorin sähköpostiosoite pää-

tettiin mainita kaikissa julkaisuissa. Sähköposti koettiin kätevänä viestintävälineenä, 

sillä hankkeen molemmat vetäjät tekivät päätoimisesti muita töitä. Näin ollen sähköpos-

ti tarjosi helpon tavan vastailla aikataulujen ja muiden menojen salliessa. Sähköposti 

toimii myös dokumenttina ja siitä on helppo etsiä informaatiota jälkikäteen, toisin kuin 

esimerkiksi puhelinkeskusteluista. 

 

 
Kuva 17. Paikallisten tapaamispaikkojen ilmoitustauluille viety kutsu. 

 

Kohtaamispaikkoja, kuten kirjastoa, lähikauppaa ja uimahallia, päätettiin Tesomalla 

käyttää tiedottamiseen perinteisten mainoslehtisten ja paperitiedotteiden muodossa. 

Tämä koettiin tärkeäksi erityisesti alueella asuvan hieman iäkkäämmän väestön tavoit-

tamisen kannalta, sekä myös yleisesti hankkeen julkisuuden kannalta hyödylliseksi. 

Tiedottaminen pyrittiin pitämään ulkoasultaan mahdollisimman yhtenäisenä, näin ollen 

myös ilmoitustauluille vietävä materiaali taitettiin vahvasti kuviin ja vihreän sävyihin 

pohjautuvaksi (kuva 17). Kuvien avulla koettiin mainosten herättävän mielenkiintoa ja 

ammattimaisen taiton koettiin tuovan hankkeelle uskottavuutta.  
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5 POHDINTA JA ITSEARVIOINTI 

 

Opinnäytetyöni pyrki tarkastelemaan varsinaisen metsäpuutarhahankkeen osallistamisen 

haasteita, niihin keksittyjä ja käytettyjä ratkaisuja, hankkeen käytännön toteutumista 

sekä yhteisöllisen metsäpuutarhan soveltuvuutta lähiöluonnon monipuolistamiseen. 

Metsäpuutarhan ekologiaa ja vuorovaikutussuhteita lähiöluonnon monipuolistajana tar-

kastelin luvussa kaksi. Osallistamiseen liittyviä haasteita käsittelin opinnäytetyöni lu-

vussa kolme, jossa määrittelin osallistamista yleisellä tasolla sekä yleisimpiä osallista-

misen menetelmiä. Varsinaisen metsäpuutarhahankkeen haasteita ja ratkaisuja kuvailin 

luvussa neljä. Hankkeen käytännön toteutumista kuvasin liitteenä (1) olevassa raportis-

sa. Tässä luvussa arvioin osallistamisessa käytettyjen ratkaisujen toimivuutta metsäpuu-

tarhahankkeessa sekä hankkeen mahdollista toistettavuutta ja mielekkyyttä lähiluonnon 

monipuolisuuden lisäämisessä. Sen lisäksi arvioin omaa suoriutumistani metsäpuutar-

hahankkeen koordinaattorina sekä esitän ehdotuksia osallistamismenetelmien jatkokehi-

tykselle ja -tutkimukselle. 

 

5.1 Metsäpuutarha luonnon monipuolisuuden lisääjänä 

 

Opinnäytetyössäni tarkastelin metsäpuutarhan mahdollisia ekologisia vaikutuksia kirjal-

lisuuden sekä vertailukohdevierailujen pohjalta. Tesomalla ei vielä opinnäytetyöni val-

mistumisvaiheessa ollut tehty istutuksia, joten tuloksia metsäpuutarhan vaikutuksesta 

Tesoman luontoon ei tässä voitu käsitellä. Tutkimustulosteni perusteella metsäpuutarha 

voi toimia luonnon monipuolisuuden lisääjänä. Tämä näyttäisi perustuvan kasvien, 

hyönteisten ja eläinten vuorovaikutussuhteisiin, joissa toisaalta lajiston monimuotoisuus 

mutta myös lajikannat vahvistavat toisiaan mm. tuholaisia vastaan. Näyttäisi myös siltä, 

että metsäpuutarhalla voidaan ylläpitää kaupunkiluonnolle tärkeitä viheryhteyksiä ja 

elvyttää niitä, esimerkiksi perustamalla puutarhaan refugioita alkuperäisille, harvinaisil-

le tai uhanalaisille lajeille ja lajikannoille, kuten esimerkiksi Vakka-Taimen taimistolla. 

(Esim. Cajander 2008 tai Samways 2005.) 

 

Tulosten pohjalta suurin metsäpuutarhan uhka luonnon monipuolisuudelle vaikuttaisi 

olevan vieraslajit. Tulokset osoittavat kuitenkin että vieraslajien leviäminen happamaan 

metsämaahan on epätodennäköistä, varsinkin kasvien kohdalla (Ranta & Viljanen 

2011). Suuremman huolenaiheen aiheuttaa vieraslajeiksi luokiteltujen kasvintuhoojien 

leviäminen luontoon, esimerkiksi siirrettyjen taimien tai mullan mukana. Vaikuttaisi 
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kuitenkin siltä, että hyvällä suunnittelulla ja selkeillä säännöillä sekä hallinnalla vieras-

lajien leviämistä voidaan ennaltaehkäistä. (Maa- ja metsätalousministeriö 2012.) 

 

5.2 Osallistamisen toteutuminen hankkeessa 

 

Hankkeessa käytettiin työpajoja pääosallisena osallistamismenetelmänä. Opinnäytetyön 

valmistumiseen mennessä työpajoja oli ehditty toteuttaa yksi. Toteutuneessa työpajassa 

käytimme hyvin visuaalisen diaesityksen ympärille rakennettua ryhmätyöskentelyä. Sen 

lisäksi osallistuimme julkisiin yleisötilaisuuksiin, joissa jaoimme ja keräsimme tietoa 

paikallisilta. Osallistamisen kannalta mielenkiintoisimmaksi nousi osallistamistyökalui-

na käytetyt kasvikortit ja niiden potentiaali. 

 

Emme järjestäneet omia julkisia yleisötilaisuuksia, mutta osallistuimme Tesomalla mui-

den tahojen järjestämiin tilaisuuksiin aktiivisesti. Tilaisuuksissa hyödynnettiin avointen 

ovien päivän kaltaista läsnäoloa, joka mahdollisti luonnollisen vuorovaikutuksen osal-

listujien kanssa. Mielestäni tämänkaltainen avoin läsnäolo toimi erittäin hyvin, sillä se 

madalsi tilaisuuksiin osallistuvien kynnystä tulla kyselemään ja kertomaan mielipitei-

tään metsäpuutarhasta. Myös nimien kerääminen sähköpostilistalle ja yhteydenpito sitä 

kautta tuntui onnistuvan, sillä se mahdollisti dokumenttien selaamisen omien aikataulu-

jen puitteissa. Tapahtumiin osallistuminen Oma Tesoman rinnalla vaikutti tuovan uskot-

tavuutta ja ainakin näkyvyyttä metsäpuutarhahankkeelle. 

 

Työpajoissa käytimme perinteisen esityksen osana eräänlaista hallittua aivoriihimene-

telmää, jossa annoimme osallistujille pohdittaviksi erilaisia metsäpuutarhaa kuvaavia 

vastakohtia. Vastakohtien pohjalta halusimme saada selville minkälaista metsäpuutar-

haa asukkaat toivovat. Mielestäni tämä toimi erittäin hyvin osallistujien aktivoinnissa, 

sillä se herätti heissä paljon ajatuksia ja siitä virisi hyvää keskustelua, jonka pohjalta 

huomasi nopeasti että alueelle haluttiin varsinkin aluksi hyvin hallittu, joskin metsäpiir-

teinen puutarha. Vastakohtaparien avulla löytyi nopeasti myös selkeä linja, jossa suosi-

taan kotimaisia kantoja ja lajeja, mutta sallitaan silti erityisesti puiden osalta myös vie-

raat lajit. (Suvanto 2015.) 

 

Kokonaisuudessaan osallistamista hankkeessa olisi pitänyt suunnitella ja pohtia vielä 

tarkemmin. Hankkeen osallistaminen eteni välillä liian vapaasti ja usein sen kehittämi-

seen käytetty aika oli liian huonosti järjesteltyä. Tämä johti siihen että jotain ideaa saa-
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tettiin lähteä kehittämään hieman päämäärättömästi. Projektinhallintatyökaluja olisi 

myös voitu hyödyntää selkeyttämään hankkeen etenemistä, jolloin myös osallistamisen 

eteneminen olisi selkeytynyt. Sen lisäksi erilaisia osallistamistyökaluja ja -menetelmiä 

olisi voitu arvottaa keskenään ja järjestellä järjestelmällisemmin, jolloin niitä olisi voitu 

myös hyödyntää eri tavalla. Suurin ongelma osallistamisen toteutumisessa ei kuitenkaan 

mielestäni ollut osallistamismenetelmissä tai –työkaluissa, vaan yleisen rakenteen seka-

vuudessa. Tästä huolimatta osallistaminen on mielestäni onnistunut, sillä hanke jatkuu 

ja metsäpuutarha perustetaan. Näistä huomioista on kuitenkin hyvä ottaa oppia jatkossa 

sekä mahdollisia metsäpuutarhoja perustettaessa. 

 

Osallistamisen teoriaa tulisi tutkia edelleen. Esimerkiksi tiedottamisen ja osallistamisen 

kytköksiä toisiinsa sekä osallistamisesta saatujen tulosten järkevää keräämistä olisi hyvä 

selvittää. Sen lisäksi olisi myös hyvä selvittää onko esimerkiksi joitain erityisesti osal-

listamisen hallintaan liittyviä projektinhallintatyökaluja saatavilla sekä kuinka osallis-

taminen voidaan kytkeä projektinhallintaan yleisellä tasolla. Myös kävelytyöpajojen 

järjestämistä tulisi tutkia, jotta niitä jatkossa voidaan järjestää mahdollisimman mielek-

käiksi. 

 

5.2.1 Kasvikortit osallistamistyökaluna 

 

Suunnittelimme yhdessä Jere Niemisen kanssa työpajoihin kasvikortit, joita käytettiin 

osallistamisessa eräänlaisen paletin osina joista osallistujat saivat valita mieleisiään kas-

veja. Korttien suunnittelussa päädyttiin käyttämään kuvia ja yksinkertaisia ja selkeitä 

tekstejä, jotta niiden käyttäminen olisi mahdollisimman kivutonta. Kortteja käytettiin 

työpajojen lisäksi myös julkisissa tilaisuuksissa, joissa niiden avulla esiteltiin mahdolli-

sia metsäpuutarhakasveja sekä heräteltiin ihmisten mielenkiintoa. 

 

Mielestäni kasvikortit toimivat erittäin hyvin osallistamistyökaluina. Niiden avulla saa-

tiin herätettyä paitsi osallistujien mielenkiinto, myös mielikuvitus. Kasvikortteja selail-

tiin ja vertailtiin, niitä ihailtiin ja esimerkiksi pirunnyrkin kohdalla ihmeteltiin. Työpaja-

työskentelyssä olisi kuitenkin täytynyt antaa suurempi painoarvo kasvikorttien kanssa 

käytettävälle ajalle. Kasvikortit aiheuttavat helposti rönsyilyä ja juuri mielikuvituksen 

herätessä aika korkealentoistakin keskustelua ja käy helposti niin, että itse valinnoissa ei 

juuri edetä suuntaan eikä toiseen. Järjestämässämme työpajassakin päätettiin lopulta että 
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VV kokoaisi tapaamisen jälkeen alustavan ostoslistan, johon sitten kysyttäisiin mielipi-

teitä ja lisäyksiä osallistujilta. 

 

Kasvikorttien käyttö osallistamistyökaluna vaatii siis järjestelmällisyyttä. Visuaaliselta 

ilmeeltään ne ovat toimivia, mutta esimerkiksi symbolien käyttöä tai tiedon järjestämis-

tä tulisi tutkia edelleen kirjallisuuden pohjalta sekä käytännön kokeiluilla. Kasvikorttien 

käyttötapaa tulisi myös harkita tarkemmin, jotta niiden käytöstä tulisi järjestelmällisem-

pää. Erityisesti kasvikorttien liikuteltavuuden ja fyysisyyden hyödyntämistä esimerkiksi 

arvottamisessa tulisi tutkia. Kasvikorttien käytöstä osallistamistyökaluna tulisi myös 

laatia jonkinlaiset yleisiä suuntaviivoja antavat ohjeet, joista kävisi ilmi työkalun vah-

vuudet ja heikkoudet, jotta kortteja jatkossa voitaisiin hyödyntää mahdollisimman te-

hokkasti ja standardoidusti. 

 

5.3 Yhteisöllisen metsäpuutarhan mielekkyys 

 

Tutkimukseni ja hankkeesta saatujen kokemusteni pohjalta totean että yhteisöllinen 

metsäpuutarha voi toimia lähiluonnon monipuolisuuden lisääjänä. Sen lisäksi koen että 

sitä voidaan käyttää myös ihmisten voimaannuttamisen välineenä. Joudun kuitenkin 

toteamaan että yhteisöllisen metsäpuutarhan perustamiseen liittyy paljon haasteita. Näi-

tä haasteita ovat pääosin ihmisten innostamiseen ja osallistamiseen liittyvät ongelmat. 

Metsäpuutarhan ekologinen puoli on kirjallisuuden ja vertailukohteilta saadun koke-

muksen perusteella huomattavasti helpommin hallittavissa, joskin tässä tapauksessa 

kyse on useimmiten taimien hankintaan ja esim. maan muokkaukseen käytettävissä ole-

vista resursseista. 

 

Kirjallisuuden perusteella osallistamisen haasteet ovat pitkälti universaaleja (esim. Dietz 

2008; Björn 2003; Loikkanen et al. 1999). Täten voidaan olettaa että Tesomalla kohda-

tut haasteet toistuvat tavalla tai toisella, perustettiin yhteisöllistä metsäpuutarhaa minne 

tahansa. Kirjallisuus (Loikkanen et al. 1999, 68) ja erityisesti omat kokemukseni todis-

tavat että hyvä suunnittelu on osallistamisen toteutumisen kannalta tärkeää. Samoin 

myös osallistajan innokkuus ja sitoutuneisuus ovat tärkeitä seikkoja, joita ilman hyvin-

kin suunniteltu osallistaminen saattaa kuivua kasaan. Hyvällä suunnittelulla ja enna-

koimisella, sekä kokeneiden projektityöntekijöiden palkkaamisella tai konsultoimisella 

uskoisin kuitenkin että nämä haasteet voidaan selättää. 
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5.4 Onnistumiseni projektikoordinaattorina 

 

Tesoman yhteisöllinen metsäpuutarha on minulle ensimmäinen hanke jossa toimin pää-

asiallisena koordinaattorina. Hankkeen aikana huomasin että vaikeinta oli projektin ko-

konaiskuvan hallinta sekä yhteydenpito eri sidosryhmien välillä. Myös yhteydenpidon 

ja tiedottamisen suunnittelun koin varsinkin aluksi hyvin vaikeaksi. Erilaisten tapaamis-

ten aikatauluttaminen oli ehkä koko projektissa haasteellisinta, tästä syystä esimerkiksi 

suunniteltua yhteistä, pelkästään metsäpuutarhan tiimoilta järjestettyä asukaskävelyä ei 

koskaan järjestetty. Vierailuretkien ajankohdat selvisivät myös sen verran viimetingas-

sa, ettei asukkaille ehditty ilmoittaa ajoissa retkien ajankohtaa. Henkilökohtaisista syistä 

johtuen myös esimerkiksi kasvikorttien ja tiedotusblogin päivittäminen oli hidasta ja 

osittain myöhästyi aikataulusta. En kokenut hankkeen alkuvaiheessa oloani kovinkaan 

varmaksi ihmisten edessä ja eritoten hankkeen vetäjän roolin omaksuminen tuntui vai-

kealta. Ylipäätänsä minkä tahansa hankkeen vetämiseen liittyvän ajoittaisen epävar-

muuden tulevista tapahtumista koin hyvin epämukavaksi. 

 

Keväällä pidetyn suunnittelutapaamisen olisi voinut suunnitella aikaisemmaksi, mutta 

siitä huolimatta se sujui kuitenkin mielestäni erittäin hyvin. En kokenut oloani enää niin 

epämukavaksi ja luotin itseeni huomattavasti enemmän kuin aikaisemmin. Mielestäni 

suoriuduin tapaamisesta mallikkaasti, eikä esimerkiksi piirtoheittimen puuttuminen ai-

heuttanut suurempia ongelmia tapaamiselle. Koin että ihmiset kuuntelivat innostuneina 

ja myös innostuivat esiintymisestäni. Huomasin että kunhan osallistujat olivat innostu-

neita, tapaaminen eteni ikään kuin omilla siivillään. Tapaaminen loppui ehkä hieman 

kesken, sillä minun olisi pitänyt määritellä sen kesto etukäteen tarkemmin. Yhteenveto 

jäi siis hieman auki, mutta mielestäni saimme hyvin sovittua kuinka tapaamisesta lähde-

tään eteenpäin asukkaiden kanssa. Opinnäytetyöni kannalta tämä jäi viimeiseksi tapaa-

miseksi osallistettavien kanssa ja siitä jäi kaikin puolin positiivinen olo. 

 

5.5 Yhteenveto 

 

Olen esittänyt opinnäytetyössäni metsäpuutarhan ekologian keskeisimpiä seikkoja sekä 

käsitellyt Tesoman edellytyksiä metsäpuutarhalle. Sen lisäksi olen tarkastellut osallis-

tamisen haasteita yhteisöllisen metsäpuutarhan perustamisen näkökulmasta sekä esitel-
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lyt Tesomalla käytettyjä osallistamismenetelmiä ja -työkaluja sekä niiden toteutumista. 

Opinnäytetyöni viimeisessä luvussa (5) olen tarkastellut osallistamisen toteutumista, 

kasvikortteja osallistamis- ja tiedonjakotyökaluna sekä pohtinut metsäpuutarhan mie-

lekkyyttä. Opinnäytetyöni pohjalta voin todeta, että ihmisten ja luonnon positiivista 

vuorovaikutusta on mahdollista lisätä perustamalla yhteisöllinen metsäpuutarha lä-

hiömetsään. Totean myös että osallistamisen kannalta tärkeimpiä seikkoja ovat suunnit-

telu, aikataulutus, tiedottamisen ja tiedonjaon selkeys ja laatu sekä hankkeen toteutuk-

seen sitoutuminen. 
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LIITTEET 

Liite 1. Hankkeen toteutuminen - raportti 

Seuraava on raportista, jossa käyn lyhyesti läpi metsäpuutarhahankkeen etenemistä ke-

väästä 2014 kevääseen 2015. Osa raportin tekstistä on julkaistu sellaisenaan myös inter-

netistä metsäpuutarhan tiedotusblogissa. En ole sisällyttänyt raporttiin yksityiskohtaista 

informaatiota hankkeen taustalla jatkuvasti käydystä tiedonvaihdosta, kuten sähköpos-

teista tai Villin Vyöhykkeen hanketta koskevista sisäisistä lounaspalavereista, joita pi-

dettiin enemmän tai vähemmän jatkuvasti. 

 

Kevättalvi 2014 

 

Keväällä 2014 Villi Vyöhyke ry. valmisteli alustavan suunnitelma rahoitushakemusta 

varten. Suunnitelmaa valmisteltaessa pohdimme tapoja monipuolistaa paitsi lähiöluon-

toa myös ihmisten suhdetta lähiluontoonsa. Kartoitimme Tampereelta hankkeeseen so-

pivia lähiömetsiä. Tulimme siihen tulokseen että parhaiten hankkeelle sopisi joko Pelto-

lammi, Multisilta tai Tesoma. Päätimme lähestyä Tampereen kaupunkia ehdotuksel-

lamme ja kysyä mitä he asiasta ajattelivat. Tampereen kaupunki ehdotti meille Teso-

maa, joka sopi meille hyvin. Kävimme 3.2.2014. tapaamassa Tampereen kaupungin 

edustajia ja sovimme käytännön asioista sekä selvensimme ajatuksiamme. Tämän pe-

rusteella saimme maanomistajan (kaupunki) luvan, jota rahoitushakemukseen tarvittiin. 

Viimeistelimme suunnitelmamme ja lähetimme hakemuksen Suomen Kulttuurirahaston 

Pirkanmaan maakuntarahastoon. Hakemamme summa oli 7000€. 

 

Saatuamme tiedon että hakemamme apuraha oli myönnetty, kävimme  tapaamassa 25.4. 

Tampereen Yliopistolla tohtoriopiskelija Krista Willmania ja yliopistotutkija Ari Jokis-

ta. Sovimme että Krista Willman käyttää Tesoman metsäpuutarhahanketta tapauksena 

tulevassa tutkimusprojektissa. Krista Willman tutkii ja vertailee kahta eri kaupunkivilje-

lyyn liittyvää tapausta ja niiden toteutumista. 

 

Toukokuu 2014 

 

Kävimme 9.5.2014 Jere Niemisen, Kristan Willmanin sekä Juha Lehmusnotkon kanssa 

tekemässä maastokäynnin Tesomajärvelle. Kartoitimme aluetta ja etsimme sopivia kei-
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taita metsäpuutarhalle. Järven etelänpuoleisista metsistä löytyi neljää eri kokonaisuutta: 

Lehtomaista kangasta, tuoretta kangasta, korpimainen alue sekä luhtavaikutteinen ranta-

alue. Alueet ovat pengerrettyjen kävelyreittien rajaamia, joskin korpimainen alue vai-

hettuu etelässä ja idässä tuoreeseen kankaaseen. 

 

Samana päivänä Suomen Kulttuurirahaston (SKR) Pirkanmaanrahasto julkisti myöntä-

neensä Villille Vyöhykkeelle 7000€ apurahan metsäpuutarhan perustamiseen. Kävinkin 

myöhemmin illalla noutamassa apurahan SKR:n vuosijuhlassa. Tästä alkoi varsinainen 

hankkeen työstäminen. 

 

Kävimme 22.5.2014 Jere Niemisen kanssa tekemässä maastokäynnin kaupungin edusta-

jien, Anne Tuomisen, Tanja Koivumäen sekä Raija Mikkolan kanssa. Näytimme heille 

mielestämme sopivia alueita sekä selvensimme ajatuksiamme. He taas toivat esille heil-

le esiteltyjä toiveita sekä heidän ajatuksiaan. Metsäpuutarha sai heiltä erittäin innostu-

neen vastaanoton ja Tanja Koivumäki kysyikin voisiko metsäpuutarhaa kytkeä alueella 

käynnissä olevaan Oma Tesoma –hankkeeseen. Sovimme että tämä käy mainiosti. Pää-

timme että metsäpuutarhahankkeen tapaamisista ja pääuutisista tiedotetaan myös Oma 

Tesoman kanavilla ja että hanketta käsitellään hyvin Oma Tesomaan kytkeytyneesti, 

joskin hankkeiden hallinto ja toteutus pidetään erillään. Oli erittäin innostavaa saada 

näin hyvä vastaanotto hankkeelle, sekä myös paljon toivottuja julkaisukanavia sekä yh-

teistyötä alueella jo toimivien rakenteiden kanssa. 

 

Osallistuimme Jere Niemisen kanssa 27.5.2014 osana Oma Tesoma -hanketta järjestet-

tyyn Asukastyöpajaan. Työpaja koostui asukaskävelystä, joka järjestettiin Tesomajärven 

ympäristössä. Esittelimme metsäpuutarhakeitaaksi suunnitellulla kohdalla metsäpuutar-

haideaa työpajaan osallistuville ja asukkaat kirjasivat ylös mietteitään sekä esittivät ky-

symyksiä. Saimme paljon hyviä ideoita sekä suostuvan vastaanoton. Erityisesti mahdol-

liset lajivalinnat sekä luontovaikutukset kiinnostivat osallistujia. 

 

Kesäkuu 2014 

 

Kesäkuun alkupuoliskon olin lomalla, mutta olin jo aikaisemmin kartoittanut vertailu-

kohteita eli metsäpuutarhoja Suomessa. Helpoin lähde oli juuri ilmestynyt Ella Rädyn 

(2014) kirjoittama Suomalainen Metsäpuutarha. Kirjasta löytyi kuvien ja kuvailujen 
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kera informaatiota suomalaisista metsäpuutarhoista. Kirjan perusteella valitsin kesä-

kuussa vierailukohteiksi Haagan Alppipuiston, Ilolan Taimiston sekä Vakka-Taimen. 

 

Juhannusaattona 20.6.2014 kävimme Jeren kanssa tutustumassa Haagan Alppipuistoon. 

Tutustuimme alueeseen ilman opasta, perehtyen alueen historiaan ja kasveihin paikalla 

olleiden informaatiokylttien sekä alueesta löytyviin kirjallisiin lähteisiin. Erityisesti 

meitä kiinnosti alueen tunnelma ja alppiruusujen sekä atsaleoiden ympäristövaikutukset. 

Alueelta löytyvä pieni metsäpuutarhaosio oli myös erittäin mielenkiintoinen. 

 

Heinäkuu 2014 

 

Perjantaina 18.7.2014 teimme Jere Niemisen kanssa vuokra-autolla kaksoisiskun kah-

delle eri taimistolle. Lähdimme aikaisin aamulla kohti Salossa sijaitsevaa Ilolan taimis-

toa. Paikanpäällä meidät otti vastaan sekä opasti Ari Laakso, taimiston perustaja ja yllä-

pitäjä. Arin opastuksella tutustuimme paitsi metsäpuutarhaosioon myös laajalle levitty-

välle paikoitellen puistomaiselle puutarha-alueelle. Ari kertoi meille alueen historiasta, 

vastaili kysymyksiin ja selvitteli mitkä kasvit saattaisivat sopia Tesomalle. Kävimme 

myös varsinaisella taimistoalueella, jossa Ari kasvattaa myyntitaimiaan. 

 

Lounastauon jälkeen jatkoimme matkaamme kohti Pyhäjärven Ihodessa sijaitsevaa 

Vakka-Taimen taimistoa. Vesa Muurinen otti meidät taimistolla vastaan ja esitteli tai-

miston koepuutarhoja. Alueelta löytyi pieni, mutta sitäkin rehevämpi ja rönsyilevämpi 

metsäpuutarhakeidas sekä varsinaiset koepuutarhat, jotka koostuvat puistomaiselle alu-

eelle tehdyistä kasvisaarekkeista. Tutustuimme myös itse taimien kasvatukseen käytet-

tävään alueeseen, kasvihuoneisiin, rosarioon sekä pähkinälehtoon. 

 

Elokuu 2014 

 

Kesän vierailujen pohjalta selvitin alustavasti metsäpuutarhaan sopivia kasveja. Poh-

dimme Jeren kanssa erilaisia käytännön tapoja osallistaa alueen asukkaat hankkeeseen. 

Tulimme siihen tulokseen että varsinkin alussa käytämme julkisiin tapahtumiin osallis-

tumisen lisäksi työpajamuotoisia tapahtumia, joissa esitellään metsäpuutarhaidean lisäk-

si alueelle sopivia kasveja ja niiden vaikutuksia ympäristöön. Päätimme että kasvit esi-

tellään ns. kasvikortteina, joissa on koottu eri otsikoiden alle lyhyesti ja ytimekkäästi 

niiden perustiedot ja esimerkiksi ympäristövaikutukset. Sen lisäksi päätimme että kas-
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vikorteissa tulee olla hyvät kuvat, jotta jo yksinkertaisella silmäyksellä saa jonkinlaisen 

käsityksen kasvista. 

 

Syyskuu 2014 

 

Kävin 7.9.2014 Juha Lehmusnotkon kanssa esittelemässä metsäpuutarhahanketta Teso-

malla järjestetyllä Tesomapäivällä. Esittelin kasvikortteja sekä vastailin kysymyksiin 

Oma Tesoma –hankkeen esittelyteltan vierellä, Tesomajärven itäisellä uimarannalla. 

Ihmiset olivat kiinnostuneita ja sähköpostilistalle kertyi joukko innostuneiden nimiä. 

Erityisesti ihmisiä kiinnosti metsäpuutarhaidea sekä sen käytännön toteutus. 

 

Lokakuu 2014 

 

Tampereen kaupunki järjesti lokakuussa Tuunataan Tesomaa –viikon. Tapahtuma kesti 

6. – 10.10.2014, jonka aikana Yle oli siirtänyt radiostudion Tesoman vanhaan liikera-

kennukseen. Tilassa oli radiostudion lisäksi esillä Oma Tesoma –hankkeen materiaaleja 

sekä erilaista tekemistä mm. lapsille. Osallistuin tiistaina 7.10. tapahtumaan ja olin esit-

telemässä metsäpuutarhahanketta. Keräsin nimiä sähköpostilistalle ja kyselin ihmisten 

mielipiteitä. Tämä oli ensimmäinen kerta kun erityisesti nuoret esittivät kiinnostusta 

metsäpuutarhaa kohtaan. Ylen toimittaja teki metsäpuutarhasta jutun radiolähetykseen. 

 

Marraskuu 2014 

 

Marraskuun aikana selvittelin Tesoman edellytysten pohjalta mahdollisia kasveja met-

säpuutarha-alueelle sekä päivittelin nettisivuja. Aloin työstää keskeneräisten kasvien 

kasvikortteihin tulevia tekstejä. 

 

Joulukuu 2014 

 

Jatkoin kasvikorttien tekstien kirjoittamista ja selvittelyä. Alun perin oli tarkoitus pitää 

julkinen tapahtuma kaupungin kanssa, jossa olisi esitelty myös metsäpuutarha-alueen 

metsänhoitotoimenpiteitä, mutta hoitosuunnitelman laatimisesta johtuvista syistä tapah-

tuma peruuntui. 

 

Tammikuu 2015 
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Kasvikortit alkoivat olla valmiita. Ryhdyin selvittelemään sähköpostilla postituslistalle 

kirjautuneiden asukkaiden ja kiinnostuneiden ajatuksia sopivasta tapaamisajankohdasta. 

Tarkoitus oli järjestää mahdollisimman pian ensimmäinen tapaaminen, jossa varsinai-

sesti suunniteltaisiin metsäpuutarhan käytännön toteutusta sekä laadittaisiin sääntöjä. 

Lomista johtuen alun perin helmikuussa pidettäväksi ajateltu päivä siirtyi maaliskuulle 

7.3.2015. 

 

Helmikuu 2015 

 

Tiedotin sähköpostilistalla ja internetissä tulevasta suunnittelupalaverista. Vein myös 

kutsuja suunnittelupalaveriin Tesomalle mm. kirjaston ja kauppojen ilmoitustauluille. 

Hoidin myös käytännön järjestelyjä kuten tapaamispaikan (Tesoman Uimahallin ka-

binetti) sekä tarjoilujen varaamista. Viimeistelimme Jeren kanssa kasvikortteja ja kirjoi-

tin puuttuvia tekstejä sekä etsin uusia kasveja, jotta kortteja saataisiin lisää. Pyrin selvit-

tämään erilaisia kasveja ja kasvityyppejä sekä myös mahdollisimman monipuolisesti 

luontoon vaikuttavia kasveja, jotta paletti olisi mahdollisimman laaja. 

 

Kävimme 27.2.2015 Tampereen kaupungin metsäsuunnittelijan, Anne Tuomisen, kans-

sa selvittämässä mitä metsänhoitotoimenpiteitä metsäpuutarha-alueella voisi tehdä. 

 

Maaliskuu 2015 

 

Laadimme Jeren kanssa esityksen suunnittelupalaveriin sekä tulostimme viimeistellyt 

kasvikortit. Vihdoin 7.3.2015 pidimme suunnittelupalaverin Tesoman Uimahallilla. 

Väärinkäsityksestä johtuen meillä ei ollut videoprojektoria käytettävissämme, joten jou-

duimme pitämään esityksemme tulostettujen papereiden avulla. Esityksemme myös 

myöhästyi hieman, mutta tapaamiseen osallistunut Tanja Koivumäki esitteli vastaval-

mistuneen metsänhoitosuunnitelman paikalla olleille sillä välin kun esitys tulostettiin. 

Tapaamisessa keskusteltiin metsäpuutarhaideasta, esiteltiin osallistujille vierailukohtei-

den tulokset, pohdittiin metsäpuutarhan yhteisiä pelisääntöjä sekä perehdyttiin kasviva-

lintoihin. Päätimme, että VV tekee säännöistä luonnoksen sekä suunnittelee alustavan 

ostoslistan, joka jaetaan osallistujille huhtikuussa. Huhtikuussa päätettiin myös tehdä 

taimitilaus. Varsinainen istutus päätettiin järjestää toukokuussa. Matkabudjetista ylijää-

nyt raha päätettiin käyttää yhteisen retken järjestämiseen huhti- tai toukokuussa. 
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Maaliskuun loppupuoli meni sääntöjä kirjoitellessa sekä ostoslistaa pohtiessa. Valmiste-

lin myös uusia kasvikortteja sekä kirjoittelin kirja-arvioita metsäpuutarhaa suunnittele-

valle mielestäni sopivista kirjoista. 
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