
 

Koulumetsät arvoonsa – yhteistyöllä suojelua ja 
ympäristökasvatusta

Koulumetsän turvaaminen ja 
hoitosuosituksia
Virpi Sahi joulukuu 2013 



  

Koulu-
metsä

§ € 

Koulumetsä on koulua/päiväkotia 
lähellä oleva pysyvä 
metsäluontokohde, joka sopii 
lasten ja nuorten opetuksen, 
kasvatuksen ja virkistyksen 
tarpeisiin.  Ulkona oppiminen 
aineesta/aiheesta riippumatta 
sekä metsäluonnon 
monimuotoisuuden vaaliminen 
ovat tärkeitä tavoitteita.
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Miksi koulumetsät vähenevät?

● Taajamien tiivistäminen mm. ilmastonmuutoksen 
torjunnan nimissä (rakentaminen)

● Suurten keskustakoulujen perustaminen, kyläkoulujen 
lakkauttaminen (metsä jää kauas)

● Taajamametsien luonnon tarpeeton aliarvostaminen ja 
monimuotoisuuden tarpeeton heikentäminen 
(muuttaminen puistoksi tai puistomaiseksi)
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● Tämä metsä on meille tärkeä -teokset: valokuvat, 
piirrokset, videot, opastaulut, kartat, näytelmät

● Näyttely Espoon Villa Elfvik 6.3.-28.4.2013,
myös www.sll.fi/koulumetsa

● Tukijana Ekokem

Lasten ja nuorten osallistaminen



 
7Pakankylän koulu

Kiltapuiston pk
Hösmärinpuiston pk

Olarin koulu

Matinlahden koulu

Martinkallion koulu

Postipuun pk

Lähderannan pk:n eskarit
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OPETUS- JA KASVATUSKÄYTTÖ
Koulu/päiväkoti
- henkilöstön osaaminen ja käyttötiheys
- johdon sitoutuminen
- yhteistyötahot ja ympäristökasvatusohjelmat
- huolet ja motivaatio –> onko metsä 
vaarassa?

YHTEISTOIMINNAN JA 
SOPIMISEN KEINOT
Koulumetsät arvoonsa-
hanke
- mahdollisuus ratkaisuihin, 
joissa pysyvän 
metsäluonto-opetuskohteen 
visio toteutuu
- paikallisten yhdistys- ja 
asiantuntijatahojen 
osallistuminen

SUOJELU, HOITO, MUU 
KÄYTTÖ
Maanomistaja
- kunnissa: toimialojen 
välinen yhteistyö 
- yksityinen: halukkuus 
osallistua

KOULUMETSÄ
Tärkeä lähimetsä
- taajamassa? Kytkeytyvyys
- etäisyys käyttäjistä
- METSO-arvot
- metsän status ja mahdollisuus
myönteiseen ratkaisuun
- käyttöpaine ei saa vähentää
monimuotoisuutta
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Koulumetsän/päiväkotimetsän 
turvaamiskeinoja
● METSO-ohjelma 

– Pysyvä suojelu (ls-laki): yksityinen ls-alue tai myynti/vaihto valtiolle
– Metsäluonnonhoito ja määräaikainen suojelu

● Kaavamerkinnät (v=virkistys, s=suojelu, luo-merkintä)
– Kunnille kaavoitus lakisääteistä; opetusalueelle ei omaa merkintää
– Kaavamerkintöjen tulkinnanvaraisuus 

● Metsän- ja luonnonhoitosuunnitelmat
– Joustava; esim. hoitoluokan valinta (C5 Arvometsä)
– Taajamametsien hoidon yleiset ongelmat koulu- ja päiväkotiyhteisöjen 

näkökulmasta
● Maanomistajan ja oppilaitoksen välinen sopimus

– Täsmätarve; hajanaisia kokemuksia
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Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden 
toimintaohjelma (METSO) 2008-2016

● Maanomistajan vapaaehtoisuuteen perustuva tapa turvata 
monimuotoisuutta

● Vaihtoehtoina pysyvä suojelu, määräaikainen suojelu ja 
metsäluonnonhoito

● 10 elinympäristöä: lehdot, runsaslahopuustoiset 
kangasmetsät, pienvesien lähimetsät, puustoiset suot, 
metsäluhdat ja tulvametsät, harjujen paahdeympäristöt, 
maankohoamisrannikon metsät, puustoiset 
perinneympäristöt, kalkkikallioilla kasvavat metsät, metsäiset 
kalliot, jyrkänteet ja louhikot
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METSO tarjoaa vaihtoehtoja
● Pysyvä suojelu (luonnonsuojelulaki) 

– Yksityisen ls-alueen perustaminen – korvaus perustuu tavallisimmin 
puuston arvoon. Korvaus verovapaata.

– Alueen myyminen valtiolle – alueen käypä hinta tavallisimmin 
metsätaloudellisen arvon perusteella. Yksityishenkilölle verotonta 
tuloa.

– Alueen vaihto valtion maahan
● Määräaikainen suojelu

● kestävän metsätalouden rahoituslain nojalla 10 v kerrallaan
● Luonnonsuojelulain nojalla max 20 vuotta

● Metsäluonnonhoito
● Luontoarvojen ylläpito, lisäys tai palautus
● ei kuluja metsänomistajalle



  Pirkkala, Toivion koulu. Kuva: Virpi Sahi 2012



  Janakkala, Turengin koulu. Kuva: Virpi Sahi 2012



  Helsinki, päiväkoti Pakila. Kuva: Virpi Sahi 2012



  

Kaavamerkinnät

● Kunnille kaavoitus on lakisääteistä
● Maakuntakaava, yleiskaava, asemakaava
● Koulumetsään sopivat kaavamerkinnät esim. 

v=virkistys, s=suojelu, lisänä luo-merkintä); 
opetusalueella ei omaa merkintää

● Kaavamerkintöjen tulkinnanvaraisuus → hoito- 
ja käyttösuunnitelmat, puistosuunnitelmat, 
ulkoilureittisuunnitelmat
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Kaava

Virkistysalue, Puisto, Lähivirkistysalue, 
Leikkipuisto, Urheilu- ja 
virkistyspalvelujen alue, Retkeily- ja 
ulkoilupalvelujen alue, Uimaranta-alue
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Metsän- ja 
luonnonhoitosuunnitelmat
● Yleiset tavoitteet kuten ”metsän terveys ja elinvoimaisuus” 

tai ”monimuotoisuuden turvaaminen” voivat olla esim. 
kunnan metsäohjelmassa

● Metsä jaettu kuvioihin, jotka numeroitu → kuvioluettelo
● Kuvioittain kasvupaikan ja puuston kuvaus: metsätyyppi, 

kehitysluokka, hoitoluokka, hoidon tavoite, toimenpiteet 
suunnittelujaksolle

● ATK-ohjelmat metsäsuunnitteluun
● Luontotieto on tai ei ole mukana
●
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Viheralueiden hoitoluokitus
C TAAJAMAMETSÄT 
C1 
Lähimetsä

Lähellä asutusta sijaitsevia 
metsiä, joihin kohdistuu runsaasti 
käyttöä ja kulutusta.

Hoitoväli 3-5-10 v., tarvittaessa 
vuosittain. Pääosin metsurityönä.

C2 
Ulkoilu- ja 
virkistys-metsä

Taajamassa tai sen ulkopuolella 
olevia laajempia metsäalueita, 
jotka on tarkoitettu ulkoiluun ja 
retkeilyyn.

Hoitoväli 5-10-20 v. Koneellinen 
korjuu tai metsurityö.

C3 
Suojametsä

Asutuksen ja muun rakennetun 
ympäristön sekä erilaista häiriötä 
aiheuttavien toimintojen välissä 
sijaitsevia metsiä.

Hoitoväli 5-20 v. Pääosin 
metsurityönä.

C4 
Talousmetsä

Talousmetsän hoito ja käyttö 
toteutetaan kestävän 
metsätalouden periaatteiden 
mukaisesti.

Hoitoväli 10-20 v. Koneellisesti tai 
metsurityönä.

C5 Arvometsä Erityisen arvokas metsä 
maiseman, kulttuurin, luonnon 
monimuotoisuusarvojen tai 
muiden ominaispiirteiden vuoksi.

Riippuen kohteesta.

VYL 2007



  

 Puuston terveyden ja 
elinvoimaisuuden 
ylläpito

→ ovatko puut 
vioittumattomia,  terveitä 
ja kasvuvoimaisia?

→ miten ja kuinka usein 
puustoa uudistetaan?

Lähestymistapoja taajamametsien
suunnitteluun ja hoitoon

 Hallittu luonnontila

→ millaista 
kasvualustaa, 
ravintoa ja suojaa 
puut tarjoava muille 
eliölajeille?

→ miten ja kuinka usein 
välttämättömät 
hoitotoimet tehdään?

 



  

Hallittu luonnontila – mitä se on?

1) Laajemmat metsäalueet: virkistysalueet, 
suojelualueet. Jätetään pääosin luonnontilaan 
tai mukaillaan metsien luontaista kehitystä. 

2) Liikenneväylien ja pääulkoilureittien varret, 
kokoontumispaikat (leikkipaikat, 
urheilupaikat...), rakennusten läheisyys. 
Hoitotoimet max puunmitan etäisyydeltä: 
oikeasti vaaraa aiheuttavat rungot kaadetaan 
maapuiksi (metsurointi)
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Metsä uudistuu

● Häiriöt tekevät tilaa uudelle
– yksittäiset puukuolemat
– laajemmat häiriöt

● Aiheuttajana luonto: tuuli, tuholaiset, tuli
● Aiheuttajana ihminen: saha, vesuri, 

monitoimikone



  

Tuuli
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Tuholaiset

Helsinki, Meri-Rastila. Kuva: Virpi Sahi

METLA/Erkki Annila
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Tuli

Kuva: Teemu LaineEspoo, Nuuksion kansallispuisto. 
Kuva: Teemu Laine



  

 



  

Taajamametsät  - tavallisia ongelmia
 Monimuotoisuutta ylläpitävien metsän rakennepiirteiden 

säilyttäminen tai lisääminen ei ole hoitokäytännössä lähtökohta 
vaan erikoistapaus

 Hoitamattomuutta perusteltava erikseen, hoitaminen on 
oletusarvo (viheralueiden hoitoluokitus C1-C5).

 Osallistuminen metsänhoidon suunnitteluun – luonnosvaihe, 
vastine (suhteessa annettuun lausuntoon), valmius tehdä 
muutoksia. Vrt. kaavoitus.

 Koulu- ja päiväkotiyhteisöjen osallistumista ei juuri tapahdu 
”normaalien osallistamisprosessien” yhteydessä  
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Tammela, Häiviän päiväkoti, metsäeskariryhmä Metsätontut 2012
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suojelua & ympäristökasvatusta 1

MONIMUOTOISUUS-
HYÖTY

TARJOUMA
LAPSILLE

Pusikko
Aluspuusto ja vesaikko
- pajut

Pienilmasto, linnusto, 
hirvieläimet
- aikaisen kevään pölyttäjät

Piiloutuminen, 
oman tilan 
rajaaminen, 
metsäntuntu - virpominen

Kuivat risut ja oksat
Aluspuuston ja vesaikon 
itseharveneminen, 
katkenneet oksat ja puut

Kasvu- ja ravintoalusta 
eliöille, karikkeen 
muodostus

Rakentaminen, askartelu

Maapuu
Tuulenkaato, maassa 
lahoava runko

Kasvu- ja ravintoalusta 
eliöille, karikkeen 
muodostus, taimien suoja

Tasapainoilu, kiipeily, 
istuminen, evästely

Käkkyräinen puu
Kasvutavaltaan poikkeava 
tai vioittunut puu (käyrä, 
oksainen, usearunkoinen)

Muille eliöille kasvu- ja 
pesintäalustojen 
monimuotoisuus

Kiipeily, roikkuminen, 
suunnistaminen 
(maamerkki)

Vanha puu
Yli-ikäinen, heikentynyt puu

Hyönteiset, käävät, 
kolopesijät

Ajan ymmärtäminen, 
metsäntuntu, maamerkki

Lätäkkö
Lammikko, soistuma

Pienvesien eliöt kuten 
sammakot, vesihyönteiset

Kahlaaminen, uittaminen, 
veden ymmärtäminen



 
31Helsinki, Meri-Rastila. Meri-Rastilan koulun 5 A -luokka oppitunnilla. Kuva Lauri Lähteenmäki 2012
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suojelua & ympäristökasvatusta 2

MONIMUOTOISUUS-
NÄKÖKULMA

OPETUKSEN
NÄKÖKULMA

HOIDON
NÄKÖKULMA

Monipuolinen metsä
Eri kasvupaikka-
tyyppejä/luontotyyppeja: kuiva 
ja tuore kangas, lehto /  
turvemaat, pienvedet

Metsätyypit, maaperän 
ravinteisuuden ja 
kosteusolojen vaikutus

Suuri luonto-
tyyppien kirjo 
pienellä alueella 
vaatii mahd.  toimenpiteiden 
tarkkaa kohdennusta

Tavallisia lajeja
Rusakko, orava, mustikka, 
peippo, herkkutatti...

Peruslajintuntemus 
maastossa

Tyypillisen(kin) aidon 
metsäluonnon merkitys 
taajamissa on suuri

Harvinaisia lajeja
Ilves, metso, liito-orava,
välkkyludekääpä...

Harvinainaisuus ja 
uhanaisuus käsite 
esimerkkilajien kautta; 
lainsäädännön toimivuus

Harvinaisen lajin arvo itsessään 
ja  indikaattorina - lajikohtainen 
huomiointi

Nuoria ja vanhoja puita
Eri-ikäinen, erirakenteinen 
puusto

Ekosysteemin sukkessio, 
metsän historia maastossa; 
yksittäiset puukuolemat/
laajat häiriöt uudistajina

Vältetään avohakkuita, 
alaharvennuksia ja kattavia 
raivauksia

Monen lajisia puita
Sekapuusto, havupuuston 
seassa lehtipuita, jalopuita

Kuten ed. + puulajit 
maastossa

Taloudellisesti 
vähäarvoiset(kin) puulajit 
jätetään kehittymään

Kuolleita puita
Kuollutta puuainesta maassa 
ja/tai pystyssä

Kuten ed. + Lahopuun 
merkitys osana 
ekosysteemiä 

Tuulenkaadot/heikentyneet 
puut siirretään/kaadetaan  jos 
vaaraa/tiellä



 
33Kuvat: Virpi Sahi

CASE Raita



 
34Espoo, Karakallio. Kuva: Virpi Sahi 2012
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Kuva: Lauri LähteenmäkiKuva: Otso Ovaskainen



  

Helsinki, Meri-Rastila. Kuvat: Virpi SahiEspoo, Bodom



  
Piirrokset: Jyri Mikkola



  
Piirrokset: Jyri Mikkola



 
39Espoo, Karakallio Janakkala, Turenki. Kuvat: Virpi Sahi

CASE tiheä aluspuusto tai     vesaikko



  

Espoo, Matinkylä. Kuva: Virpi Sahi 2013



 
41Espoo, Träskända. Kuva: Virpi Sahi 2009
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