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Tuomelan
Tammimetsä
elpyy talkoovoimin
Tuomelan Tammimetsä on vantaalaisittain merkittävä, noin
kymmenen
hehtaarin
jalopuumetsikkö
Hämeenkylässä.
Toinen vastaava on Tammiston luonnonsuojelualue. Tammimetsän läheisyydessä ovat
Pähkinärinteen,
Hämevaaran,
Hämeenkylän
ja
Linnaisten
asuinalueet ja siksi se on oivallinen lähivirkistysalue. Niinpä
sinne on muodostunut tiheä
polkuverkko, ulkoilijoita ja koiran
taluttajia on liikkeellä vuodenajasta ja kelistä riippumatta.
Luontoarvoiltaan Tammimetsä on
yleiskaavassa luokiteltu ”Luonnon monimuotoisuuden kannalta erityisen tärkeäksi alueeksi”. Alueella esiintyy runsaasti
jaloja lehtipuita – varsinkin tammea. Lisäksi pähkinäpensas ja
vaahtera ovat melko runsaslukui-

sia. Alueella esiintyy myös yksittäisiä saarnia ja metsälehmuksia.
Alue rajoittuu eteläreunaltaan
Furumossenin suohon, joka
myös on suojeltu. Sen lisäksi,
että alue on itsessään merkittävä luontokohde, on se myös
osa niin sanottua Länsi-puistoa.
Länsi-puisto on yksi pääkaupunkiseudun
tärkeistä
ekologisista käytävistä, joka ulottuu Leppävaaran pelloilta aina
Nuuksioon
asti.
Ekologiset
käytävät antavat eläinlajeille elinja leviämismahdollisuuksia ja lin-
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nuillekin rauhallisia alueita niin,
että ne voivat tulla aivan asutuksen tuntumaan. Länsi-puiston
merkityksestä tässä suhteessa
todistaa muun muassa korpin
liitely lähiasutuksen yllä. Onpa
Hämevaarassa nähty kanahaukkaakin, joka ei ilman läheisiä
metsäalueita olisi mahdollista.
Tammimetsään on parin viime
vuoden aikana asettunut muutaman yksilön metsäkaurislauma.
Jalopuumetsiköiden lajisto elää
Suomessa levinneisyysalueensa
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äärilaidoilla. Esimerkiksi tammea
ja pähkinäpensasta ei pääkaupunkiseudulla juurikaan esiinny
luontaisesti paria kymmentä kilometriä kauempana meren rannasta. Tällaiset alueet poikkeavat
tavanomaisista suojelualueista
sikäli, että niiden luontaista monimuotoisuutta voidaan edistää ja säilyttää ihmisen tekemin
hoitotoimenpitein.
Suomessa
Tuomelan
Tammimetsän
kaltaiset alueet pusikoituvat ja
kuusettuvat vuosien kuluessa,
ja niiden monimuotoisuus ja
kiinnostavuus täten vähenee.
Tekemällä kevyttä ja valikoivaa

raivausta, herkkien lajien elinolosuhteet paranevat ja myös
aluskasvillisuus kevään kukkaloistoineen komistuu. Luonnonsuojelullisten näkökohtien lisäksi
voidaan raivauksella parantaa
alueen virkistysarvoa poistamalla esteitä metsässä liikkumiselta ja väljentämällä näkymiä ja
maisemaa. Väljyys houkuttelee
kulkijoita ja parantaa turvallisuuden tunnetta. Jalopuumetsässä on luonnonsuojelulliset
ja virkistysarvotavoitteet melko
helppoa yhdistää ja saavuttaa
edistystä molemmissa.
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Tammimetsässä suojeluun ja
alueen virkistyskäytön parantamiseen tähtäävä hoitotoiminta on
aloitettu jo sen edellisen omistajan, af Heurlinien suvun aikana
vuonna 1987. Tuolloin Vantaan
Ympäristöyhdistyksen ja puistometsäasiantuntija Heikki Kiurun
yhteistyöllä tehtiin alueen hoitosuunnitelma ja sitä toteutettiin talkoovoimin. Alueen siirryttyä
Vantaan kaupungin omistukseen
vuonna 2002, on hoitotoimenpiteitä yhteistyössä Ympäristöyhdistyksen kanssa jatkettu jatkuvan hoidon periaatteella. Alueen
ja sen arvokkaiden puuyksilöiden
tilaa seurataan jatkuvasti ja kevyitä raivaustoimenpiteitä tehdään
havaintojen mukaan. Varsinainen
työ tehdään talkoovoimin, mutta
hoidon tavoitteista ja periaatteista
on sovittu kaupungin metsätalousinsinööri Alpo Rossin kanssa
vuosittaisten katselmuskäyntien
yhteydessä. Kaupunki on myös
tarvittaessa tehnyt risujen haketusta ja suurimpien kuusien kaatoa ammattivoimin ja -välinein.
Talkoovastaavana toimii Jussi
Nisula. Jos haluat tietää enemmän Tuomelan Tammimetsästä ja
vaikkapa sen historiasta Suomen
suurimpana
rautakaivosalueena 1830-luvulla, löydät kotisivut
googlettamalla: ”Tuomelan Tammimetsä”.

Jussi Nisula
Hämevaara

