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Johdanto
Kaupunkien lähiöiden metsät eivät ole Suomessa läsnä asukkaiden arjessa kaikkien mahdollisuuksiensa mukaan. Asukkaille lähiömetsät ovat pääosin tekemisen
kulisseja, mutta eivät toiminnan kohteita.

Hanke lisää asukkaiden elämänlaatua, yhteisöllisyyttä ja keskinäistä vuorovaikutusta. Samalla hankkeen myötä kaupunkimetsien luonto monipuolistuu ja rikastuu.

Lähiöiden metsiä hoidetaan kaupunkien hallinnon toimesta, eivätkä alueiden
asukkaat osallistu itse metsien luonnonhoidon konkreettiseen toteuttamiseen.
Asukkaiden mieltymyksiä kaupunkimetsien hoitoon tiedustellaan usein metsäsuunnitelmia tehdessä, mutta lähtökohtana on ollut se, että kaupunki tekee tai
teettää työt.

Hankkeessa suunnitellaan ja toteutetaan Tesoman lähiön metsään Tampereelle
metsäpuutarha. Metsäpuutarhasta tehdään yhteisöllinen, jonka hoidosta tulevaisuudessa vastaavat lähistön asukkaat.

Lähiöiden metsiä ei ole tunnistettu suunnittelussa siten, että asukkaat voisivat itse
osallistua niiden hoitoon. Siten lähiöiden asukkaiden lähimetsät soveltuvat yleensä
liikkumiseen kuten läpikulkuun tai ulkoiluun, mutta eivät juuri oleiluun tai käsillä
tekemiseen.
Tässä hankkeessa kehitetään ratkaisu tähän ongelmaan ja lisätään lähiöiden asukkaiden toiminnallisia mahdollisuuksia heidän lähimetsissään. Hanke syventää kaupunkien asukkaiden suhdetta lähiluontoon tekemällä metsistä toiminnan
kohteen.

2

Hankkeen lähtökohdat
Hankkeen lähtökohdissa yhdistyvät yhteisöllinen toiminta, metsäpuutarhojen hoito sekä luonnon monimuotoisuuden ja monipuolisuuden kehittäminen.

Hankkeessa lähiömetsän luonnonhoito toteutetaan metsäpuutarhassa pääosin
erilaisin istutuksin. Metsäpuutarhan perustamisen myötä lähiömetsän metsäisyys
säilyy. Metsäpuutarhan hoito tapahtuu pääosin metsän kenttä- ja pensaskerroksisYhteisöllinen puutarhanhoito julkisissa tiloissa on ollut viime vuosien ilmiö Suomes- sa, joiden kasvillisuus runsastuu. Metsäpuutarhan perustamisessa on tärkeää, että
sa, josta esimerkkinä on kaupunkiviljely. Lähiöiden metsissä tapahtuva yhteisöllimetsään ei istuteta luonnolle haitallisia vieraslajeja. Metsäpuutarhan perustaminen puutarhanhoito on kuitenkin jäänyt pääosin julkisen keskustelun ja
sessa huolehditaan myös kasvualustojen puhtaudesta, jotta esimerkiksi kasvillisuutoteutuksen ulkopuolelle. Tässä hankkeessa lähiöiden metsät tunnistetaan puutar- delle haitallisia kotiloita ei leviä alueelle. Istutuskasvit mahdollistavat asukkaille
hanhoidon mahdollisuutena ja yhteisöllisen toiminnan kohteina. Lähiöiden metlyhyt- ja pitkäaikaisen osallistumisen lähiluonnon vaalimiseen ja seuraamiseen.
sien lähellä asuu yleensä suuri määrä asukkaita, joille tarjotaan tässä hankkeessa
mahdollisuuksia päästä yhdessä osallistumaan lähiympäristönsä hoitoon.
Edellisten lähtökohtien seurauksena hanke tuottaa uudenlaisen urbaanin ekosysteemityypin, jollaisia ei ole aiemmin tuotettu suunnitelmallisesti. Yhteisöllisen metMetsäpuutarhojen suosio on Suomessa lisääntynyt jonkin verran viime vuosina.
säpuutarhan ideaa lähestytään tässä hankkeessa koriste- ja ravintokasvien lisäksi
Hankkeessa sovelletaan metsäpuutarhojen hoitokäytäntöjä yhteisölliseen toimin- luonnon monimuotoisuuden ja monipuolisuuden näkökulmasta. Metsäpuutarha
taan lähiömetsissä. Hankkeessa kerätään kokemuksia toteutuneista metsäpuutar- on mahdollista toteuttaa siten, että kaupunkiluonto rikastuu merkittävällä tavalla.
hoista ja sovelletaan niitä kaupunkien lähiöiden metsiin ja yhteisölliseen
Istutettavien kasvilajien valinnassa voidaan esimerkiksi suosia harvinaisia perinnepuutarhanhoitoon.
kasveja tai sellaisia kasveja, jotka tarjoavat ravintoa hyönteisille.
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Tavoitteet
Hankkeessa tavoitteena on luoda konkreettinen esimerkkikohde Tampereelle
Tesomaan siitä, kuinka yhteisöllinen metsäpuutarha voidaan toteuttaa lähiömetsässä.
Hankkeen tavoitteena on muodostaa toimiva malli, jonka voi siirtää muiden lähiöiden metsiin ja muihin kaupunkeihin Suomessa.
Hankkeessa kokeillaan sekä kerätään tietoa ja kokemuksia metsäpuutarhan toteutuksesta lähiömetsässä ja siitä, kuinka yhteisöllisyys kytkeytyy osaksi uudenlaisia lähiluonnon hoitokäytäntöjä.
Hankkeen vaikutuksesta suomalaiset kaupunkisuunnittelijat tunnistavat uudella
tavalla lähiöiden metsien mahdollisuudet monipuolisen luonnon ja yhteisöllisyyden rikastuttajina.
Hankkeen seurauksena lähiöiden asukkaat aktivoituvat ja inspiroituvat lähimetsiensä hoitoon.
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Toteutus
Tätä hankesuunnitelmaa on pohjustettu keskusteluilla ja tapaamisilla Tampereen
kaupungin edustajien kanssa. Hankkeen metsäpuutarha perustetaan Tampereen
kaupungin omistamalle maalle. Hanketta varten on valittu yhdessä maanomistajan kanssa sopiva lähiömetsä Tampereelta Tesomalta, Tesomajärven eteläpuolelta.
Kohde on valittu siten, että siellä ei ole nykyisellään merkittäviä metsäisiä luontoarvoja. Siten se sopii luonnon monipuolisuuden rikastamiskohteeksi. Koska kohteeksi valittu alue on laajahko, perustetaan metsäpuutarha muodostamalla
alueelle 4-6 tihentymää, joihin kasvillisuutta istutetaan. Osa tihentymistä muodostaa yllätyksellisiä kohtia metsän sisään ja osa tihentymistä sijaitsee alueella kulkevien reittien ja polkujen varsilla. Tesoman lähiö on suuri ja Tesomajärven lähistöllä
on paljon asukkaita, joita hankeessa osallistetaan metsäpuutarhan toteutukseen.
Tampereen kaupungilta on alustava lupa hankkeen metsäpuutarhan sijoituspaikasta, joka vahvistetaan hankkeen rahoituksen järjestyessä. Luvassa määritellään
metsäpuutarhan alueen rajat, mitä alueella saa hankkeen aikana tehdä ja hankkeen velvoitteet. Hankkeessa muodostetaan metsäpuutarhan perustamisen pelisäännöt yhdessä maanomistajan ja asukkaiden kanssa. Hankkeen vastuullinen
taho on Villi vyöhyke ry, eikä hanke edellytä toteutuakseen Tampereen kaupungilta muuta kuin luvan toiminnalle ja osallistumisen sääntöjen laatimiseen.

Hankkeen koordinaattori ja työryhmä tutustuvat hankkeen aikana vertailukehittämiskohteina 3-5 metsäpuutarhaan Suomessa. Vertailukehittämiskohteiden tutustumiskäynneille pyydetään mukaan metsäpuutarhojen hoitamisessa mukana
olleita henkilöitä. Heiltä kerätään käytännön kokemuksia metsäpuutarhan perustamiseen liittyen. Tutustumiskäynnit dokumentoidaan ja niiden pohjalta muodostetaan erilaisia malleja. Mallien perusteella valitaan sopivat tavat perustaa
metsäpuutarha tässä hankkeessa. Mallit sisältävät esimerkiksi erilaisia vaihtoehtoja
metsäpuutarhoihin soveltuvista kasvilajeista. Lähiömetsään sopivat vaihtoehdot
valitaan hankkeessa yhdessä maanomistajan ja paikallisten asukkaiden kanssa, ja
siihen vaikuttavat myös kohteen ekologisen ympäristön edellytykset.
Hankkeessa kootaan tiedotuksen avulla osallistettava asukkaiden joukko. Tiedottaminen tapahtuu kaupunginosayhdistyksien ja "puskaradion" kautta. Heidän
kanssaan hankkeen koordinaattori suunnittelee yhteisten maastokäyntien avulla,
kuinka metsäpuutarhan perustaminen kannattaa toteuttaa. Hankkeen koordinaattori laatii metsäpuutarhasta maastokäyntien perusteella ja yhteisymmärryksessä maanomistajan kanssa suunnitelman, jonka mukaan metsäpuutarha
toteutetaan.
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Hankkeessa osa istutettavista kasveista hankitaan hankkeen rahoituksella, mutta
asukkaita innostetaan myös hankkimaan istutettavia kasveja itse. Tavoitteena on,
että jatkossa asukkaat huolehtivat itse metsäpuutarhan hoidosta.

Suunnitelma-alue

Hanketta varten perustetaan nettisivut, joilla hankkeesta tiedotetaan ja raportoidaan monipuolisesti. Hankkeen aikana syntyneet materiaalit kerätään nettisivuille.
Nettisivuille kootaan esimerkiksi matkaraportteja vertailukehittämiskohteilta, pidetään hankkeen päiväkirjaa blogimuodossa sekä kuvataan yksityiskohtaisesti ja
valokuvin, kuinka metsäpuutarha toteutettiin.
Hankkeen seurannassa kerätään kokemuksia metsäpuutarhan tekemiseen osallistuneilta asukkailta ja muilta metsää liikkumiseen tai virkistykseen käyttäviltä henkilöiltä. Kokemuksia kerätään haastattelemalla henkilöitä paikan päällä.
Haastatteluiden lisäksi metsäpuutarhaan tehtyjen rakenteiden kuntoa ja istutettujen kasvien kehittymistä seurataan. Seuranta toistetaan vuosittain.
Hankkeen käynnistymisestä ja metsäpuutarhan varsinaisesta perustamisesta tiedotetaan niiden ajankohtana tiedotusvälineille.
Maanomistajan kanssa on sovittu, että jos metsäpuutarhan perustamisessa ja hoidossa ilmenee sellaisia ongelmia, että metsäpuutarhan ylläpitoa ei voida jatkaa,
huolehtii yhdistys kohteen jälkisiivouksesta. Jälkisiivoukseen varaudutaan hankkeen kustannusarviossa.
Hankkeen teema kytkeytyy Tampereen kaupungin ja Asumisen rahoittamis- ja kehittämiskeskuksen rahoittamaan Oma Tesoma -hankkeen tavoitteisiin. Sen tavoitteina on muun muassa osallisuus ja moninaisuus sekä viihtyisä, turvallinen ja
kiinnostava ympäristö. Oma Tesoma -hanke on meneillään metsäpuutarhahankkeen aikana.
Hanke liittyy Tampereen yliopiston tutkimukseen. Tampereen yliopoiston dosentti
Ari Jokinen on osallisena eurooppalaisessa COST-tutkijaverkostossa. Yksi verkoston
tutkimusteemoista liittyy yhteisölliseen viljelyyn (Urban Allotment Gardens in European Cities - Future, Challenges and Lessons Learned). Tämän metsäpuutarhahankkeen käynnistyessä, Ari Jokisen johtamassa hankkeessa mukana olevat
tutkijat tekevät metsäpuutarhan suunnittelusta ja toteutuksesta tapaustutkimusta.
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Hankkeen kustannusarvio
Hanke toteutetaan Suomen kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston myöntämällä
apurahalla.
- Palkka tai palkkio hankkeen koordinointiin (vastaa yhteensä kahden
henkilötyökuukauden työmäärää sivukuluineen.):
4 800 euroa
- Retket vertailukehittämiskohteille:
500 euroa
- Nettisivut:
· Oma osoite ja domain:
· Verkkopalvelu:
· Perustaminen tilaustyönä:

30 euroa
70 euroa
200 euroa

- Työvälineet:
- Istutettavien kasvien tilaus ja toimitus:
- Mahdollinen jälkisiivous:
- Hankkeen hallinnointikulut:

250 euroa
750 euroa
200 euroa
200 euroa

Yhteensä:

7 000 euroa

7

Hankkeen aikataulu
Hankkeen toteutus alkaa kesäkuun 1. päivä 2014.

Hanketta toteuttaa Villi vyöhyke -yhdistys. Hanketta toteuttamaan valitaan hankekoordinaattori, jolle maksetaan työstä palkkaa tai palkkiota. Palkka tai palkkio
Kesä 2014: Hankkeen suunnittelu alkaa. Retket vertailukehittämiskohteille. Tiedot- maksetaan koordinaattorille neljässä osassa hankkeen edetessä kesällä 2014, syktaminen hankkeesta asukkaille ja osallisten kokoaminen. Maastokäyntejä asukkai- syllä 2014, keväällä 2015 ja kesällä 2015.
den ja maanomistajien kanssa kohteelle. Nettisivujen perustaminen hankkeelle.
Hankkeen koordinaattori työskentelee itse järjestämissään työtiloissa, koska Villi
Syksy ja talvi 2014: Raportointia vertailukehittämiskohteilta nettisivuilla. Metsävyöhyke -yhdistyksellä ei ole toimitiloja.
puutarhan perustamis- ja hoitosuunnitelman laatiminen. Kokoontuminen asukkaiden ja maanomistajan kanssa.
Hankkeen toteutuksesta ja sen aikana mahdollisesti ilmenevistä ongelmista on
vastuussa Villi vyöhyke ry:n hallitus ja sen puheenjohtaja. Erikseen valittavan koorKevät 2015: Istutettavien kasvien hankkiminen. Metsäpuutarhan perustaminen.
dinaattorin lisäksi hankkeen vapaaehtoiseen työryhmään kuuluu yhdistyksen halliHankkeen raportointi nettisivuilla.
tus, johon kuuluu neljä jäsentä.
Kesä ja syksy 2015: Hankkeen seuranta ja haastatteluiden kerääminen. Seurannan
raportointi nettisivuilla. Toimivien ohjeiden ja pelisääntöjen julkaiseminen yhteisöllisen metsäpuutarhan perustamiseksi.
Hankkeen rahoitus kattaa hankkeen seurannan ja nettisivujen ylläpidon vuosien
2014 ja 2015 ajaksi. Jatkossa hankkeen seurannasta ja verkkosivujen ylläpitämisestä on vastuussa Villi vyöhyke -yhdistys.

8

Yhteystiedot
Villi vyöhyke ry.
http://villivyohyke.net/
Hankesuunnitelman kuvat: Jere Nieminen
Kuva sivulla 6 on Tesoman suunnitelma-alueelta, muut kuvat ovat
Hatanpään arboretumista.
Hankkeen koordinaattori:
Joakim Nyman
044-356 8027
joakim@villivyohyke.net
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