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Työpajan tavoitteet 

• Ideoida yhdessä, mitä voisimme tehdä lisätäksemme 
hyvinvointitarjontaa arkimetsissä 

• Tunnistaa tärkeitä arkimetsän käyttäjäryhmiä 

• Tuottaa joukko liiketoimintaideoita ja joukko yleishyödyllisiä ideoita, 
joita voimme edistää jatkossa 

• Saada osallistujat pohtimaan arkimetsän hyvinvointivaikutuksia 

• Lopputulokset dokumentoidaan jatkotoimenpiteitä varten 
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Paikalliset asukkaat: Ideat 

Yleishyödyllinen 

• Marjat ja sienet (tarjotaan tietoa ja taitoa) 

• Kannustetaan keräämään arkiruokailun aineksia 
metsästä 

• Kannustetaan paikallisia monikäyttöiseen 
metsätalouteen 

• Onkipaikat ja polut kartalle 

• Asenne kuntoon arkimetsän monipuolista 
hyödyntämistä kohtaan 

• Jaetaan avoimesti oikeata tietoa metsätalouden 
toimista 

• Maiseman hoito on tärkeätä paikallisille 

• Pidetään paikalliset aina mielessä arkiluonnon 
käyttäjinä (ei unohdeta) 

• Retkeilyrakenteet tulisi olla avoimessa käytössä 

• Paikkatietoon perustuvia mobiilisovelluksia (reitit 
ja sijaintitiedot) 

• Metsäpolkuja opasteineen ja rasteineen 

Liiketoiminta 

• Luodaan paikallisille yrittämisen puitteita 

• Viedään ihmisiä metsään pientä vastiketta 
vastaan (metsäretkiä paikallisille) 

• Järjestetään opastettuja sieni- ja marjasafareita 

• Kehitetään paikallisille luonnontuotteiden 
keräämiseen ja myyntiin liittyviä palveluja 

• Metsänomistajat voisivat tarjota myös 
paikallisille asukkaille elämyspalveluja 



Koululaiset: Ideat 

Yleishyödyllinen 

• Metsäalan toimijat tulisi saada vahvemmin 
mukaan oppimateriaalin tekemiseen 

• Joidenkin oppiaineiden opetusmateriaalit voisi 
hankkia metsästä 

• Nimetään kouluille tai luokille oma koulumetsä, 
nimikkometsä, kummimetsä jne., jota he voisivat 
yhdessä hoitaa sekä seurata siellä erilaisia 
luonnonilmiöitä ja metsän kehittymistä ajan 
kuluessa  

• Oppimispolkuja 

• Tutustumispolkuja ja tehtävärasteja 

• Arkimetsät ovat hyviä paikkoja oppimiseen, 
edistävät oppimista 

 

Liiketoiminta 

• Arkimetsän talkootöillä koululaiset voisivat kerätä 
varoja esim. luokkaretken rahastoon 

• Metsäopetuksen tuotteistaminen 

• Koululaiset voisivat rakennella kaikenlaista 
arkimetsissä 



Lapset, nuoret ja lapsiperheet: Ideat 

Yleishyödyllinen 

• Tarjotaan mahdollisuuksia oppimiseen ja 
luontosuhteen syventämiseen 

• Tarjotaan lapsille ja nuorille arkimetsän 
seikkailupaikkoja (majoja, ratoja jne…) 

• Tarjotaan nuotiopaikkoja 

• Opastetaan heitä retkeilyreiteille 

• Lähimetsien hyödyntäminen 

• Hankitaan askartelutarpeita metsistä 

• Arkimetsät ovat hyviä paikkoja rauhoittumiseen 

 

Liiketoiminta 

• Tietotaidon kehittäminen 

• Rakettiretket eli retkellä rakennetaan raketti 
metsän antimia hyödyntäen 

• Arkimetsistä hankitaan lasten lelut, tai ainakin 
osa niistä 

• Tarjotaan tietoa metsistä , lapsissa on tulevaisuus 

• Tarjotaan edullisia palveluja, joihin on kaikilla on 
varaa 



Kansainväliset matkailijat: Ideat 
Yleishyödyllinen 

• Kerrotaan matkailijoille vahvoja tarinoita 
suomalaisesta metsistä ja luodaan 
voimakkaita mielikuvia 

• Kannustetaan puiden halailuun ja saamaan 
sieltä energiaa 

• Arkimetsiinkin pitäisi saada reittiohjeita 
matkailijoille (ei ainoastaan 
matkailukeskuksiin) 

• Matkailijat voisivat hyödyntää rohkeammin 
jokamiehenoikeuksia 

• Ei holhota liikaa matkailijoita 

 

Liiketoiminta 

• Järjestetään matkailijoille retkiä metsätalouden kohteille ja 
näytetään, mitä suomalainen metsätalous on käytännössä 

• Järjestetään Helsingin risteilymatkustajille retkeilyjä 
arkimetsiin ”avaimet käteen” –periaatteella erilaisista 
teemoista (hintahaarukka 10-100 eur) 

• Tehdään metsätalouden toimenpiteistä elämyksiä (istutus, 
hakkuut, metsänhoitotyöt jne) 

• Räätälöidään erilaisille matkailijoille arkimetsän tuotteita ja 
palveluja niin, että he saisivat aitoja kokemuksia 

• Järjestetään opastettuja retkiä arkimetsiin ja kerätään 
sieltä metsän antimia  lopuksi valmistetaan ohjatusti 
villiruokaa (kokin resepti kotiinviemiseksi) 

• Profiloidaan Helsinkiä maailmalla enemmän metsä- ja 
luontopääkaupungiksi  siihen on erinomaiset 
edellytykset 

• Varmistetaan opastuksen helppo saatavuus 

• Järjestetään matkailijoille meditatiivisia kalasafareja 

• Tulevaisuus – tieto – talous 



Yhteenveto 

• Tunnistimme arkimetsän neljä 
tärkeätä käyttäjäryhmää  

• Tuotimme yhteensä 51 ideaa, joita 
voidaan edelleen jalostaa 
arkimetsän hyvinvointitarjonnan 
lisäämiseksi 
– 22 ideaa liittyi 

liiketoimintamahdollisuuksiin 

– 29 ideaa liittyi yleishyödyllisiin palveluihin 

 

Pinnan alla syntyy uutta! 


