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Meidän Metsä – Keskustelutilaisuus Mielakan metsänhoitosuunnitelmasta 
Mielakan Rinnekahvilassa 19.4.2017 klo 17.00-19.30 
Järjestäjä: Kouvolan kaupungin maaomaisuuden hallinta 
Läsnä: 39 henkilöä sekä järjestäjät 
 
Ohjelma: 
 
Mielakan Rinnekeskuksen toimitusjohtaja Hyyryläinen toivotti paikallaolijat tervetulleeksi talon 
puolesta. 
 
Esitykset: 
 

 Vuorovaikutussuunnittelija Sanna Laukkanen esitteli Kouvolan keskusta-alueen 
metsäsuunnittelun tueksi laadittua metsäkyselyä, johon toivottiin runsaasti vastauksia 
asukkailta ja metsissä liikkujilta 30.4.2017 saakka. 

 
 Metsätalousinsinööri Kirsi Hokkanen kertoi kaupungin metsistä yleensä, metsä-

suunnittelujärjestelmästä sekä esitteli Mielakan hoito-ja käyttötavoitteet. 

 
 Metsäsuunnittelija Ismo Huotari esitteli Mielakan metsä- ja luontoinventoinnin tuloksia 

 
Kysymyksiä ja keskustelua esitysten jälkeen: 
 

 Myrskytuhoja alueella; onko kaatuneita ja katkenneita puita tarkoitus kerätä pois?  
 Vastaus: Yksittäisiä puita ei laajassa mittakaavassa kerätä. Vaaralliset- ja konkelopuut 

kuitenkin kaadetaan niiden vaarallisuuden vuoksi. 
 Metsien raivauksessa pohdittava, kuinka peittäväksi tai avaran selkeäksi maisema halutaan 

tehdä. Asukkaiden toiveena, että pitää olla metsän näköä. 
 Ei tulla tekemään kliinistä siivoamista, ts. raivaukset tehdään ”huonosti”. 

 Angervokujan ja Talvikkitien kohdalla suuria puita, joiden kaatumista kovalla tuulella asukkaat 
pelkäävät. Ei saa kuitenkaan kaataa kaikkia ja tehdä aukiota. 
 Sovitaan kysyjän kanssa katselmus paikan päälle. 

 Uudismaankadun eteläpuolelle jätetty liian paljon isoja puita. 
 Alueella liito-oravia, joille varsinkin isot haavat tärkeitä. 

 Harvennukset huolena: jäljelle jääneisiin puihin kohdistuu tuulituhoja ja varsinkin varttuneen 
kuusikon harvennus lisää kirjanpainajia (mm. Pappikallio). Synkällä kuusikollakin on 
huomioitavaa arvoa. Luontainen uudistuminen olisi parasta.  

 Kangasvuokkoesiintymiä ainakin 3kpl Mielakan rinteissä. 
 Ulkoilureittien ympäristö pidettävä siistinä. Talvella varsinkin liian lähellä latuja kasvavien 

puiden oksat roskaavat latua. Myös oksien väistely hiihtäjille ikävää. 
 Pyöräilijöiden ja muiden alueella liikkujien välillä konflikteja. 
 Ohjeistus kaupungilta annettu pyöräilijöille. Nopeammalla on velvollisuus väistää. 

Jokamiehenoikeudet voimassa. Alamäkiajot järjestetään kesällä vain tiettynä ajankohtana 
ja tietyllä alueella. 

 Polkujen laajeneminen kulutuksen takia on ongelma varsinkin herkillä alueilla.  
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Yhteisen keskustelutilaisuuden jälkeen noin puolet läsnäolijoista osallistui Mielakan pururataa pitkin 
tehdylle metsäkävelylle. Katselmuksen aikana katsottiin yhdessä tarkemmin esityksessä esitettyjä 
hoitokohteita, sovittiin yhteisesti tiettyjen kohtien metsänhoitotarpeesta ja tasosta, sekä keskusteltiin 
yleisesti metsistä ja metsänhoidosta. 
 
 
Muistion kirjasi: Sanna Laukkanen 


