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Gammelbackan kartanon puistometsä 

Alueen esittely 
Gammelbackan kartano on kulttuurihistoriallisesti merkittävä. kartanolla oli 1800-luvulla 

puutarha ja puisto sekä laaja puistometsä, joka ulottui tornikalliolle ja meren rantaan asti. 

Nykyisin metsä on pääasiassa varttunutta kuusikkoa, kallioisten mäkien ylärinteillä kasvaa 

myös männiköitä. Vanhan kartanopuiston alueella on komeat tammet, lehmukset ja 

lehtikuuset sekä lampi, puulaji- ja luontopolut. Keskeisten alueiden yleiskaavassa 

puistometsä on lähivirkistysalue, jolla on erityisiä ympäristöarvoja. Rannassa on 

pienvenesatama. Tornikallio on lisäksi luonnoltaan arvokas alue. Kallion etelärinteellä on 

kaksi pronssikautista kiviröykkiötä, Urheilukentän vieressä on muutamia ajoittamattomia 

muinaismuistoja, kiviröykkiöitä ja kiveyksiä. 

Kysymys kuinka saavut alueelle?  
 Kävellen 62% ,  

 pyörällä 24 %,  

 autolla 10%,  

 muulla tavalla 5% (mm hiihtäen)  
 

Merkitse kartalle mielipaikka ja kehittämisehdotus tai kirjoita siitä, 31 vastausta 
 10 mielipaikka   

 10 kehittämisehdotusta  

 11 kirjoitettua vastausta 

  



Mielipaikkojen selitys 
Maisemat! 
Näköalan ja luonnon vuoksi 
alueen runkopolkujen valaistus ja talvikunnossapito. 
Uimapaikka hieno. 
Esteettömät näköalat merelle. 
Näköalat merelle. 
Mukavaa lähiliikuntametsää. 
Lähiliikuntametsää. 
Rauhallinen ja mukava ranta. 
Upeat kalliot. Kunpa tämä pysyisi näin - täällä saa hengittää hetken ja katsella merta. 

 

Kirjoitetut vastaukset mieluisista paikoista ja ehdotuksia uudesta toiminnasta  
 

1. Asun Gammelbackassa ja koko metsä on mieluinen paikka. Ymmärrän ja en ymmärrä 

jatkuvan tehokäytön lisäämistä, siltä tämä vaikuttaa. Tarkoitan sitä että luonto on hieno 

ihan sellaisenaan eikä sitä tarvitse sisustaa. Sitten on sellainenkin asia, kun noihin 

paikkoihin nyt ilmeisesti haluttaisiin suuria määriä ihmisiä vaeltelmaan, niin miten 

suojataan luontoa kulumiselta? Esimerkiksi Gammelbackan metsää rasittaa polkujen 

tekeminen sinnetänne ja pääpolut ovat jo melkoisen leveät. Siellä ja ainakin Uddaksen 

metsässä myösajellaan mopoilla ja jopa autoilla. Samalla kun voimakkaasti kehotetaan 

luontoalueiden käyttöön pitäisi mielestäni myös muistuttaa miten siellä ollaan ja että se on 

myös metsän eläinten koti. Hiukan nyt huolestuttaa että luonto häviää tässä myllytyksessä 

taas. 

2. Gammelbackan kalliot ovat suosittu retkikohde. Alue kuitenkin vieraampi itselleni. 

3. Gammelbackan kartanon metsiä kävelin asuessani länsirannan puolella. Hienoa metsää. 

Kävelyteiden verkosto on tosin siellä kovin monihaarainen ja yksin pelkäsin eksyväni. 

Voisiko joihinkin kävelyteiden risteyksiin laittaa viittoja? Vaikkapa mikä vie venerannan 

suuntaan, Hamariin, koululle päin, kirkolle päin tms. Entä joku luontopolun kaltainen tai 

jokunen opastaulu vanhojen kartanon rakennusten raunioiden kohdalle? Luulen kyllä että 

nämä tällaiset pian tuhoutuisivat turhautuneen nuorison käsittelyssä... 

4. Koskee kaikkia kansallisen kaupunkipuiston alueita: missään ei lue, että saavutaan 

kansalliseen kaupunkipuistoon. opastauluja pitää olla. 

5. Kuten moni muukin kyselyn alueista, tämä sopii hienojen metsäpolkujen ansiosta upeasti 

maastopyöräilyyn. Ne voisi merkitä. 

6. Pyörätie Hamariin voisi mennä kokoajan rantaa pitkin, uddaksen kohdallahan se kiertää 

sisämaahan. 

7. Skogen bör skötas enligt anvisningarna "jatkuva kehitys" 

8. Talvella kunnossapidettävä hiihtolatu valaistuksineen välille G-backa-Hamarin kenttä. 

9. Tornberget borde skyddas med trätrappor och räcken. Nu går folk uppe till berget var som 

helst. Det skulle vara en livsviktigt sak för staden att skydda det känsliga området. 

10. Tornikallion rinteestä puusto pois joka peittää komean kallionäkymän. Mäntymetsä kallion 

päällä säilytettävä. 

11. Vanha metsä on herkkää luonto-aluetta ja näinollen mielestäni sitä EI pitäisi rasittaa 

lisäämällä toimintaa siellä. Näinä neljänä vuotena jolloin olen päivittäin kävellyt siellä olen 

huomannut että sinne on esim. "ilmestynyt" uusia polkuja ja kasvusto on muutenkin 

rasittunutta ja kärsinyt liiallisesta kulutuksesta. Huonosti hoidettu sairaiden kuusien hakkuu 



ja hakkuujätteiden (oksat, risut)jättäminen lojumaan metsään eivät auta parantamaan 

metsää! Eli : mielestäni olisi paras jättää puistometsä niin vähälle toiminnalle kuin suinkin 

(siellähän jo suunnistetaan, juostaan ja pyöräillään kilpaa) 

 

Karttaan merkittyihin pisteisiin kirjoitettuja huomautuksia: 

 ”Valaistupolku välille Gammelbacka-Hamarin urheilukenttä. Ja talvella hiihtolatu samaiselle 

polulle ja sen kunnossapito. Muutenkin metsänhoitoa! Siellä täällä vaarallisesti 

kaatumaisillaan olevia puita!” 

 

Yhteenveto Gammelbackan metsästä saaduista vastauksista 
 

Metsä on mieluinen paikka luonnon vuoksi (9 vastauksessa mainittu) ja tornikallio 

näköalapaikkana. Metsässä on hyvät ja riittävät kävelytiet, ladut ja polkuja maastopyöräilyyn. 

Joku reitti metsän läpi olisi hyvä valaista ja aurata pimeän ajan ja talven kävely- ja 

juoksulenkiksi. Polkujen varsille kaivataan opasteita ja kartanon puistoon tietoa alueen 

menneisyydestä.  

Kehittämistoiveita: 

 Skogen bör skötas enligt anvisningarna "jatkuva kehitys" 

 Luonnoltaan arvokkaat kohteet hoidetaan luontoarvojen mukaan. 

 Olemassa oleva puistokäytävien verkostoa jäsennetään eri käyttömuotojen välillä ja 

tarvittaessa täydennetään palauttamalla avoimiksi puiston vanhoja käytäviä tai 

vahvistamalla maastoon syntyneitä polkuja. 

 Jokin kävelytie valaistaan välillä Gammelbacka-Hamarin kenttä   

 Jokin reitti aurataan kävelyyn ja lenkkeilyyn välille Gammelbacka-Hamari 

 Lisää toimintoja Hamarin kentän yhteyteen ja perusparantamista. 

 pyöräilyreitin täydennykseksi suora yhteys Uddaksenpolulta rantalepikon läpi 

ulkoilutielle. 

 


