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Kiitos avustajille ja asiantuntijoille! Kari Eischer, Kaija Helle,
Sari Hämäläinen, Hannu Järvinen,
Timo Kervinen Juho Kytömäki,
Vesa Mäki, Aleksi Lehikoinen,
Reijo Lähteenmäki,
Panu Oulasvirta, Tapio Perttunen,
Pekka Rintamäki, Kevin Rowland,
Anne Viitalaakso.
Kiitos myös Pirkanmaan luonnonsuojelupiirille, Suomen luonnonsuojeluliitolle sekä Nokian kaupungille lehden valmistamiseen
annetusta tuesta!
SLL Nokian jäsenet ovat samalla
Suomen luonnonsuojeluliiton
jäseniä. Nokian luonto -jäsenlehti
kuuluu jäsenmaksuun. Lehti kertoo
luonnosta, SLL Nokian toiminnasta, luonnonsuojelusta ja luontoharrastuksesta. Toimintamme
tärkeimpinä tavoitteina ovat
luonnon monimuotoisuuden säilyminen sekä viihtyisän ja turvallisen
asuinympäristön edistäminen.
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Sinulla on kädessäsi Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian
yhdistyksen (SLL Nokia) jäsenlehti.
Tämä lehti ilmestyy tavallista suurempana painoksena. Se jaetaan yhdistyksemme jäsenten lisäksi
kaikkiin Siuron alueen talouksiin sekä
muuan muassa Nokian kaupungin
päättäjille ja viranhaltijoille.

lahden muinaisuoma, arvokkaat
linnustoalueet sekä palosirkkaketo. Siksi monet yhdistyksemme luontoretkistä ja tapahtumista suuntautuvat Siuron
suunnalle.

melko hyvin, mutta sen 180 paikallisyhdistystä heikommin. Yhdistyksemme Nokian luonto eli nykyisin
SLL Nokia on kuin hyvin pidetty
salaisuus. Luontoasiat läheisekseen
kokevat tuntevat toimintamme. Jos
kysyt naapurilta tai bussikuskilta yhdistyksestämme, saattaa vastauksena
olla hämmästynyt ilme.

Viidenkukkulankallion louhoksesta,
Pinsiön-Matalusjoen valuma-alueelle
haetusta louhintaluvasta sekä rakentamiseen aiotuista vapaista rannoista,
jotka tähän saakka ovat olleet jokamiehenoikeuksin kaikkien käytettävissä.
Tämän lehden sivuilla kerromme yhdistyksemme toiminnasta
kaikkien nokialaisten luonnon äänitorvena ja elinympäristöjen puolustajana.
Jäsenlehtemme jaetaan myös
Nokian kaupungin päättäjille. Luontoalueet eivät säily vuosisatoja meidän
jälkeenkin, ellemme varta vasten niitä
säilytä. Yhdistyksemme antaa mielellään monipuolisen luonto-osaamisensa päättäjien käyttöön.
Tätä kaikkea – ja paljon
muuta, mitä ei lehteen mahtunut –
me teemme Luonnonsuojeluliitto

!
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Pääkirjoitus

Taitto ja ulkoasu:
Anu Toivola
anutoivola@gmail.com
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Sisällys

Hyvin pidetty salaisuus
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Päätoimittaja ja tekstit:
Kaarina Davis
nolujasenlehti@gmail.com
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Julkaisija:
Suomen luonnonsuojeluliiton
Nokian yhdistys ry.
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Nokian luonto -lehti

Ehkä nokialaiset eivät
tiedä mitä kaikkea heidän ”taka-

pihoilleen” suunnitellaan. Tämän

Suomen luonnonsuojelu- lehden sivuilta voit lukea akuuteista
liitto ja sen norppalogo tunnetaan uhista, kuten Siuroon myönnetystä

Me SLL Nokian vapaaehtoiset olemme hämmästyneitä

siitä, mitä kaikkea saamme aikaan ihmisten, elinympäristön ja luonnon
hyväksi verraten pienin taloudellisin
resurssein. Sen vuoksi haluamme jakaa tätä lehteä laajemmin, jotta juuri
sinä löytäisit meidät ja kiinnostuisit
toiminnastamme.
Sijaintinsa vuoksi Siurossa
on erityisen paljon ainutlaatuisia
luontokohteita: Siuron vanhat metsät,
tulivuoriperäiset kalliot ja sen Intian-

Nokiassa ja toivomme tekevämme tulevaisuudessakin entistä suuremmalla
joukolla.
Kiitos jäsenillemme luottamuksestanne! Kiitos aktiivisille
luonnon puolesta vapaaehtoistyötä
tekeville! Te mahdollistatte yhdistyksemme toiminnan.
Toimintamme ei tarvitse olla
hyvin pidetty salaisuus. Siitä saa kertoa muillekin!
Anna lukemasi lehden kiertää, kiitos!
Löydät jäsenkupongin lehden takasivulta. Lämpimästi tervetuloa Norppa-jengiin!
SLL Nokian hallitus

Yhdistyksemme on tähän asti tunnettu nimellä Nokian luonto ry. Uusi nimemme on Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys ry eli SLL Nokia. Käytännön kielessä ja tässä lehdessä yhdistyksestä
käytetään sekä aiempaa muotoa Nokian luonto ry. että Luonnonsuojeluliitto Nokia tai SLL Nokia.
Nimiuudistuksen tavoitteena on luonnonsuojelupiirien ja paikallisyhdistysten nimien yhtenäistäminen
niin, että nimistä ilmenee että olemme yhtä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa. Norppa on hyvin
tunnettu logo.
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Tekosaaria ja pitkä kiitorata!
Näin Pekka Rintamäki kertoo kaakkureista

I

Pekka Rintamäki,
kuvannut Aleksi
Lehikoinen

so käsisaha, rautakanki, lapio ja kumivene, pitkä köysi
ja samanlaisella pelimannihengellä varustettu kaveri. Siinä apuja,
kun Pekka Rintamäki rakentaa
kaakkureille tekosaarekkeita. Tekosaarien rakentaminen auttaa kaakkurien
pesimämenestystä ja poikasten selviämistä.
– Kaksi paria Koukkujärvellä, yksi
pari itäisellä Heinijärvellä, yksi Pitkälammella, Korpilammella sekä Kiimalammella eli kuusi onnistunutta

pesintää, nokialainen luontokartoittaja Pekka Rintamäki luettelee viime
kesän poikkeuksellisen onnistunutta
kaakkurin pesintävuotta.
Nokian Kaakkurijärvistä puhuttaessa tarkoitetaan kuudentoista järven
aluetta Nokian Porintien pohjoispuolella. – Tosin kolmella näistä järvistä
pesii kuikka ja silloin kaakkuri väistää,
Pekka selventää. Mikä tahansa lampi
ei käy, sillä molemmat lajit tarvitsevat
rauhallisen pesimäpaikan, sekä pitkän kiitoradan päästäkseen siivilleen.
Kaakkuri, joka on kuikkaa pienempi
lintu, pärjää hiukan pienemmillä vesialueilla. Kesäisin voi nähdä kaakkureiden lentävän Nokian taivaalla
päivittäisillä kalastusmatkoillaan Pyhäjärvelle ja takaisin.

Tekosaarekkeita rakennetaan sen
vuoksi, että rantapesät sisältävät kaakkureille liikaa stressiä ja riskejä. Kaakkuri pakenee esimerkiksi järvien virkistyskäyttäjiä ja koiranulkoiluttajia.
Joka kerran kun kaakkuri lähtee pesältä, haudonta jää kesken ja munat
jäähtyvät.
Ystävänsä Harri Laurilan kanssa
he sahaavat, työntävät ja vetävät monisatakiloisia rahkasammalmönttejä
veden varaan. – Minä ohjastan niitä
pitkän köyden kanssa rannalta ja
Harri vetää ja soutaa, Pekka selostaa.
– Viemme tekosaarekkeet niin kauas
rannoilta, kuin mahdollista. Kerran
Heinijärvellä kävi hyvä tuuri ja säästyimme rahkasammalmättään sahaamiselta. Siellä oli luonnostaan ran-

nasta irronnut rahkasammalsaareke.
Saarekkeeseen kiinnitetään naru ja se
ankkuroidaan kivellä. Harri Laurilan
ja Jari Salosen vuonna 1978 ankkuroima luonnonsaareke oli irronnut
pari kesää sitten ja se seilasi järvellä.
Ankkuroimme saarekkeen uudestaan
ja se toimii edelleen.
Kaakkurit pesivät myös luonnonsaarekkeissa. Toisin kuin joskus luullaan laulujoutsen ei ole kaakkurille
uhka. Päinvastoin se tarjoaa suojaa
monille muillekin lintulajeille, kuten
sinisorsille, taveille ja telkille. Pekka
on todistanut kaakkurin ja laulu-

joutsenen pesivän parhaimmillaan 20
metrin päässä toisistaan sulassa sovussa.
Aina luonnonsaarekkeita ei ole.
Eräänä keväänä paikalliset asukkaat
olivat ilmoittaneet Tampereen ympäristösihteerille Halimasjärvellä viihtyvästä kaakkuripariskunnasta, jotka
olivat pesimähaluisen oloisia mutta
pesäpaikkaa vailla. Pekan pesänrakennuspartio hälytettiin apuun.
–Kaakkuripariskunta seurasi lähietäisyydeltä touhujamme koko
sen monien tuntien ajan jonka me
sitä saarta rakensimme, Pekka ker-

too. – Parhaimmillaan linnut olivat
meistä vain noin 70 metrin päästä.
Tuntui siltä että linnut ymmärsivät
mitä teimme. Heti kun saimme pesän tehtyä ja lähdimme pois, linnut
menivät tutkimaan työmme tulosta.
Se kelpasi. Pesintä onnistui ja maailmalle pääsi syksyllä taas kaksi uutta
poikasta. Sellaisten tilanteiden vuoksi
tätä työtä jaksaa tehdä.

Kaakkuri rauhoitettiin ampumiselta vasta vuonna 1961.
Koko Pirkanmaalla kaakkureita arvioidaan olevan noin 60–70 paria, näistä merkittävä osa, parhaina
vuosina kymmenkunta paria, pesii Nokian Kaakkurijärvillä.
Kaakkuri on pitkäikäinen lintu mutta munii vain 1-3 munaa kerrallaan.
Ihmisen tahaton häirintä on merkittävin syy kaakkurien pesinnän epäonnistumiseen.
Touko-, kesä- ja heinäkuu ovat pesinnän onnistumisen kannalta kriittisintä aikaa, jolloin kaakkurien
pesimäjärvet pyydetään rauhoittamaan ihmisten kulkemisen ja toiminnan aiheuttamilta häiriöiltä.

Saarekkeen vetoa oikein olan takaa.
Kuva: Pekka Rintamäki
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Itäisen Heinijärven tekosaarekkeen tyytyväinen asukas.
Kuva: Pekka Rintamäki
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Ruskosuohaukka. Kuva: Kaarina Davis

Mikä ihmeen Lintukoulu?
Täytyykö istua pulpetissa ja päntätä?

E

i hätää, tästä koulusta ei tule
punakynämerkintöjä, jälkiistuntoa, luokalle jäämistä tai
pistokokeita. Nokian Lintukoulu on kerho kahden eri taustayhdistyksen sisällä. Nokian Lintukoulun
tarkoitus on tuoda käytännön vapaamuotoista toimintaa lähemmäs yksittäistä ihmistä ilman yhdistysbyrokratiaa, kokouksia tai sääntöjä.
SLL Nokia ja Pirkanmaan Lintutieteellinen Yhdistys toimivat Nokian
Lintukoulun emoyhdistyksinä tarjoten selkänojaa ja huolehtien sääntömääräisistä asioista sekä esimerkiksi
vapaa-ajan vakuutuksesta joihin jokainen tapahtumiin osallistuva on
oikeutettu. Näin Lintukoulu saa vapautta olennaiseen: lintuihin.
Kerhonvetäjinä toimivat Anne

Viitalaakso ja Jarmo Koivisto sekä
tilanteen mukaan monet muutkin
luontoalan konkarit.
Nokian Kuljunkylässä asuva Anne
työskentelee Tampereen Luontokoulu
Korennon opettajana. Tietoa hänellä
on lintumaailmasta niin paljon, että
hän jakaa sitä mielellään vapaa-aikanaankin.
– Lintukoulun ansiosta saan toteuttaa unelmaani ja käyttää vapaaaikaani yleishyödyllisesti lintuharrastukseen. Samalla voin järjestää
lintutapahtumia, kun itse havainnoin
lintuja ja luontoa, Anne kertoo. –
Yksi tulevaisuuden haaveeni on, että
kaikki luontojärjestöt yhdistyisivät
valtakunnallisesti niin, että yhdellä
jäsenmaksulla voisi liittyä paikallisiin
tai alueellisiin lintu-, kasvi-, sieni-,

hyönteis-, ym. yhdistyksiin tai saisi
rastittaa lomakkeelta ne, joihin haluaisi liittyä.
Nokian Lintukoulu teki Markluhdanlahden alueesta suojeluesityksen Nokian kaupungille SLL Nokian ja Pirkanmaan Lintutieteellisen
Yhdistysten kanssa luontokartoittaja
Pekka Rintamäen luontoselvityksen
innoittamana.

Suurin osa lintujen tunnistamisesta perustuu jonkinlaiseen omakohtaiseen vaikutelmaan – tapaan,
jolla lintu liikkuu, kääntää päätään, lentää ja kääntyilee, pieniin välähdyksiin eri kulmista, erilaisten
muotojen ja näkymien sarjaan. Kaikki tuo yhdistyy ainutlaatuiseksi mielikuvaksi linnusta, ja tuota
mielikuvaa ei oikeastaan pysty paloittelemaan ja kuvaamaan sanallisesti. Kun katsoo lentävää lintua,
ei ennätä analysoida sitä ja sanoa, että näkyy tätä, tätä ja tätä ja että siksi sen on oltava tuota laji.
Tunnistaminen on luonnollisempaa ja vaistomaisempaa. Pitkän kokemuksen jälkeen katsot lintua ja
pienet vivut kääntyvät aivoissasi. Se näyttää oikealta. Tiedät yhdellä silmäyksellä mikä se on.
- Lintutieteilijä David Sibley

Anne Viitalaakso

Kuva: Kaarina Davis

upungin päättäjät
Lue sivulta 13 miten Nokian ka
kohtelivat suojeluesitystä!
• Nokian Lintukoulun mottona on edistää lintujen
ja ihmisten hyvinvointia.

• Toiminta sisältää retkiä, lintuvalokuvailtoja,
pönttötalkoita, lintulaskentoja, rengastuksia ja
monia muita tapahtumia linnuista ja luonnon
monimuotoisuudesta kiinnostuneille.

• Lintukoulu on toiminut jo vuodesta 2003.
• Sen retkillä kuljetaan kimppakyydein Nokialla
ja sen lähialueella.

• Se on kaikille ja kaikenikäisille suunnattua
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avointa ja maksutonta toimintaa.
Telkänpoikanen

Linturetkellä. Kuva: Anne Viitalaakso
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Miten kohtelemme metsiä?
S

uomalaisista 70 % ei
hyväksy avohakkuita ja
metsänomistajista runsas neljännes olisi valmis siirtymään
metsien jatkuvaan kasvatukseen. Silti
edelleen pääosa hakkuista tehdään
avohakkuisiin päätyvällä ratkaisulla.
Metsätalous muuttaa puulajisuhteita yksipuolisiksi ja puuston ikärakennetta tasaikäisiksi. Hakkuumetsiin
jää liian vähän lahopuuta. Nämä ovat
Kuva: Kaija Helle

ensisijaisia syitä useille sadoille pulassa
oleville vanhojen metsien lajeille.
Jokainen nokialainen on metsänomistaja, sillä Nokian kaupunki omistaa 2 500 hehtaaria metsää. Näistä
on suojeltu noin 75 hehtaaria. Metsien käsittelytapojen pitäisi olla meidän kaikkien yhteisesti päätettävissä.
Nyt niistä päättää Nokian kaupungin
infrapalvelut kuulematta asukkaita.
SLL Nokia ehdottaa, että kun-

nan metsien käsittely avataan keskustelulle. Esitämme jatkuvaa kasvatusta
kuntametsien käsittelyn ja korjuun
ensisijaiseksi menetelmäksi talouskäytössä oleviin kaupungin metsiin
ja FSC-sertifioinnin hakemista. Kesäaikaisista hakkuista on luovuttava
täysin ja annettava eläimille pesimärauha. Toinen vaihtoehto on, että
kunnan metsiä ei enää lainkaan hakata talousmielessä.

Kesähakkuu. Kuva: Kevin Rowland

Pikakurssi metsien hakkuukäsittelyjen perusteista maallikolle
Tasarakenteinen kasvatus
Tunnetaan myös nimellä tasaikäiskasvatus, puupelto, jaksollinen kasvatus ja plantaasimetsätalous.
• Puut ovat samanikäisiä ja niitä on yleensä vain yhtä lajia, esimerkiksi kuusta tai mäntyä,
monotoninen metsä.
• Vuosina 1948–2014 tämä nähtiin ainoana tapana ”hoitaa” metsää, kun tavoiteltiin teollisuuden etua,
joka haluaa helposti hakattavaa tasarakenteista ja tietyn kokoista puuta. Menetelmä on lisännyt
metsäorganisaatioiden valtaa, taimikauppaa ja koneyrittäjiä, mutta aiheuttanut metsälajien
sukupuuttoaallon.
• Metsä avohakataan säännöllisesti. Sitten maa muokataan, istutetaan, täydennysistutetaan, heinitetään,
perataan ja harvennetaan. Avohakkuu on sama kuin päätehakkuu tai siemenpuuhakkuu.
• Tehokas puuntuotanto keskittyy kuutiomääriin ja rahaan. Se tapahtuu aina jonkin muun kustannuksella kun
jätetään huomiotta haittoja joita syntyy ihmisten mielelle ja muulle terveydelle. Avohakkuualat aiheuttavat
suoranaisia taloudellisen arvon menetyksiä ja tappioita viereisille asumuksille, kesämökeille ja naapureille.
• Hakkuissa tutut ulkoilu-, marjastus-, ja sienestysmetsät ja kauniit maisemat häviävät kertaheitolla.
Maasto muuttuu kulkukelvottomaksi ja jopa vaaralliseksi liikkua.
• Avohakkuut tuhoavat tuhansista lajeista koostuvan ekosysteemin, joka pitää metsän terveenä.
• Kasvavan metsän arvoa ei lasketa, vaan taimikot ja nuoret puut kaadetaan keskenkasvuisina.
Vankkaa tukkipuuta ei synny.
• Puun laatu on heikkoa, kun kasvu on nopeaa. Sahoilla tukkipuun puutetta on jouduttu korvaamaan
liimausmenetelmin.
• Avohakkuualojen reuna-alueilla syntyy paljon tuulituhoja.
• Avohakkuun jälkeen niin sanotut uudistusalueet ovat hurjassa kunnossa ahdistavina raiskioina.
Hirvet syövät männyntaimet, joka usein johtaa uusintaistutuksiin tai siihen, että istutetaan kuusta paikoille,
jonne se ei sovellu.
• Metsän vesitalous menee sekaisin. Monitoimikoneen ajojälkiin kertyy vettä. Maanmuokkausten
aiheuttamat mineraalihuuhtoumat ja kiintoaineksen valumat ovat huimia. Ne kulkeutuvat vesistöihin ja
huonontavat maaperän ravinnetasapainoa. Metsäojien kaivuu on kallista.
• Nyt tehdään selvityksiä metsätalouden avohakkuiden ja maan muokkausten aiheuttamista raskasmetallien
vapautumisesta, vesistöjen rehevöittämisestä, maaperän köyhtymisestä ja hiilen vapautumisesta.
Jo nyt tiedetään niiden olevan huomattavasti suurempia, mitä aiemmat laskelmat osoittavat.
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Eri-ikäinen sekametsäkasvatus

Ohjeita:

Kutsutaan myös nimellä jatkuva kasvatus ja peitteinen kasvatus sekä poiminta- tai harsintahakkuu.
• Metsälain muutos vuonna 2014 teki jatkuvasta kasvatuksesta sallitun.
• Jatkuvan kasvatuksen metsässä kasvaa useita eri puulajeja ja eri-ikäisiä puita. Puuston latvus ulottuu eri
korkeuksille ja on vaihtelevaa.
• Metsä säilyy aina puustoisena sekametsänä ja tarjoaa eliölajeille elinympäristön, jolla on suotuisa vaikutus
lajiston säilymiseen.
• Poimintahakkuissa tehdään isojen puiden poistoja noin 25 vuoden välein. Avohakkuita ei tehdä ollenkaan.
Harsintahakkuussa saadaan joka kerralla tukkipuuta, mikä parantaa hakkuiden kannattavuutta.
• Jatkuva kasvatus yhteensovittaa monia metsään asetettuja toiveita ja tavoitteita. Se antaa kaikissa eri
puulajivaihtoehdoissa suuremman arvon kuin avohakkuuratkaisu.
• Se huomioi myös metsien ekologiaa, fysiikkaa, biologiaa, matematiikkaa, kansantiedettä ja monitieteisyyttä.
• Hakkuissa vältytään maiseman rajuilta muutoksilta ja maisema säilyy kauniina.
• Menetelmä turvaa vesien laatua ja kulttuuriperintöä
• ja ylläpitää paremmin ihmisen luonnosta saamia aineellisia ja aineettomia hyötyjä ja luonnonvaroja kuten
happi, makea vesi, veden puhdistus, energia ja raaka-aineet, kasvien pölytys, ravinteiden kierto, fotosynteesi,
syötävät luonnonvarat, ilmakehää lämmittävän hiilen sitoutuminen.

• “Kehittyäkseen ja säilyäkseen metsä ei tarvitse hoitoa. Metsä ja metsän eliöstö voivat sitä paremmin, mitä
vähemmän ihminen hoitaa niitä. Metsä ei tarvitse ihmistä yhtään mihinkään, mutta ihminen tarvitsee metsää.
Jos Suomen metsien käsittelyssä otettaisiin huomioon muutkin metsän antimet ja hyötyvaikutukset kuin puu,
ja rahan tuhlauksen sijasta ajateltaisiin kannattavuutta, päädyttäisiin meilläkin nykyistä vähähoitoisempaan ja
luonnonmukaisempaan metsätalouteen. ” - Timo Pukkala, Metsätalouden suunnittelun professori
• Jos päätyy metsän hakkuisiin, kannattaa suosia jatkuvaa kasvatusta.
• Usean puulajin metsät ovat vaihtelevia, lajistoltaan rikkaita ja monimuotoisia. Tähän metsät pyrkivät
palautumaan sekä luonnon itsensä, että ihmisen aiheuttamien häiriöiden jälkeen.
• Jatkuvaa kasvatusta voidaan tehdä missä tahansa metsässä, vaikkapa avohakkuun jälkeen taimikosta lähtien.
Se on paljon helpompaa kuin metsäammattilaiset ja viranomaiset antavat julkisuudessa ymmärtää.
• Harvennukset on syytä tehdä yläharvennusperiaatteella eli poimimalla kookkainta puustoa. Näin edistetään
metsän erirakenteisuutta, sekapuustoisuutta ja puuston laatukehitystä. Hakkuun suorittajan mahdolliset
vaatimukset ilmaiseksi syntyneen alikasvoksen eli taimikon raivaamisesta pitää estää ja kieltää jyrkästi. Jos
ostaja ei siihen suostu, kannattaa siirtää hakkuita tai etsiä toinen puun ostaja.
• Hakkaa tukkipuita ja kasvata taimikoista uusia tukkipuita.
• Ostajaksi kannattaa mahdollisuuksien mukaan valita sahayritys. Sahat ovat hyvin kiinnostuneita
puhdasrunkoisista, oksattomista puista.

• Kasvualusta ja maapohja säilyvät ehyenä, jolloin maaperässä elävät kunttamadot ja muut eliöt säilyvät.

• Oleellista on, että on riittävän iso kone joka pystyy poimimaan puut kauempaakin.

• Puskurikyky muun muassa myrskytuhoja vastaan on parempi.

• Monitoimikoneen kuljettaja pitää ensin kouluttaa poimintahakkuisiin. Poimintahakkuu on nopeampaa kuin
huonon avohakkuun tekeminen. Tukkikertymä ja tulo ovat merkittävästi suurempia, kun risusavotat jäävät
pois. “Tienvarsihinta” eli hakkuussa tielle toimitetun puun hinta on sama riippumatta siitä, ovatko puut avovai poimintahakkuusta.

Jatkuva kasvatus ei yksiselitteisesti turvaa kaikkia monimuotoisuuden mittareita.
Siinäkin on huolehdittava siitä, että metsiin jää riittävästi lahopuuta ja maisemapuita.
Lisäksi tarvitaan myös metsiensuojelualueita.

• Luonnonmukaisemman metsänhoidon menetelmiä tulee edelleen kehittää ja seurata metsäluonnon itsensä
näyttämää tietä.
• Tehometsätalouden ja metsänhoitoyhdistysten taholta tuleva kritiikki kannattaa jättää omaan arvoonsa.
Kannustukseksi riittää, että tiedät ponnistelevasi metsäluonnon hyväksi.
Lähteet ja suositeltavaa lukemista:
Suomalainen metsäsota, miten jatkuva kasvatus voitti avohakkuun, Erkki Lähde 2015.
WWF:n Metsänhoito-opas www.fi/mediabank/8468.pdf, Alikasvoksesta ylispuuksi, Olavi Laiho
Metsän jatkuva kasvatus, Pukkala-Lähde-Laiho; 2011, Hyvä metsänhoito,
Laiho, Lähde, Norokorpi, Ekometsätalouden liitto, SLL, Jatkuvan kasvatuksen seminaari 7.12.2017
aineisto: www.sll.fi/mita-me-teemme/metsat/jatkuvan_kasvatuksen_seminaari
Tapio julkaisu: Metsätalouden suositukset. Eri-ikäisrakenteinen metsänkasvatus.

Metsähiiri. Kuva: Kaarina Davis
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Eri-ikäistä puustoa. Kuva: Kaija Helle
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Kaavoituksen siansaksaa
suomeksi

Päättäjät suunnittelevat nokialaisten takapihoille ties mitä
eikä kaavoituksen erikoiskieli ole helppoa ymmärtää.
Alkaa ahdistaa ja päätä pakottaa.
Miten tavallinen kansalainen voi pysyä kaikesta kärryillä?
Luonnonsuojeluliitto Nokian
sihteeri Kaija Helle vastaa
kysymyksiin:
Linnavuoren asukkaat saivat
shokkiuutisen viime vuonna, kun Viidenkukkulankalliolle haettiin maa-aines- ja ympäristölupaa 10 hehtaarin
alueelle kallion louhimiseksi ja murskaamiseksi. Aiottu louhos sijaitsee vajaan kilometrin päässä Linnavuoren
Raiskionpolusta. Moni lähialueen kodeista jäisi louhinnan melualueelle.
Olemme ihmeeksemme huomanneet, että Nokian rakennus- ja ympäristölautakunta

(RAKLA)
myönsi
Landlady
Oy:lle Viidenkukkulankalliolle
louhintaluvan. Miten tässä näin
on voinut käydä?
Nokia luonto ry. kuuli ensimmäisen kerran asiasta, kun linnavuorelainen asukas otti minuun yhteyttä. Ilmeni, että juuri louhittavaksi tulevalta
alueelta oli löytynyt arviolta 4-6 000
vanha kivikirves. Kävin tutustumassa
alueeseen ja kehotin asukkaita ottamaan yhteyttä Museovirastoon.
Hakemuksesta tehtiin 19 eli poikkeuksellisen monta muistutusta ja
linnavuorelaisten adressiin kerättiin
lähes 300 nimeä. Jätimme Nokian

luonto ry:n nimissä 8-sivuisen muistutuksen, jossa edellytimme suunnitelmalle lisäselvityksiä.
RAKLA laittoi asian pöydälle selvitysten ajaksi. Museovirastosta käytiin tekemässä kahden tunnin (sic!)
katselmus ja todettiin, että alueella
ei ole merkkejä kiinteistä muinaisjäännöksistä. Kahdessa tunnissa ei voi
tehdä kunnollista selvitystä.
Maan edellisen ja nykyisen hallituksen aikana on heikennetty sekä
ympäristö- että kulttuuriministeriön
resursseja ja samaan aikaan tehtäviä
on lisätty. Museoviraston viranomaiset muun muassa ovat ylityöllistettyjä.

Linnavuori on ollut yksi Riihimäeltä Kaustisten Pauanteelle ulottuneista puolustuslinnakkeista ja
merkkitulipaikoista. On hyvin todennäköistä, että Viidenkukkulankallio
on ollut yksi Linnavuoren tukikohdista.
Aktiivinen nokialainen on tehnyt
Nokian kaupungille aloitteen Hietaanojan purotaimenkannan selvittämiseksi sähkökalastuksella. RAKLA
on hyväksynyt esityksen ja ympäristönsuojeluyksikkö pyrkii selvittämään
asian vuoden 2018 aikana.
Louhoslupaa hakeva oriveteläinen
Landlady Oy on varaton ja konkurssikypsä, mikä tarkoittaisi pahimmassa
tapauksessa louhosjälkien korjaamiskustannusten kaatumista kuntalaisten
vastuulle. Kaikesta tästä huolimatta
RAKLA hyväksyi louhosluvan ja esittää Vaasan hallinto-oikeudelle, että
Landlady Oy:n maa-aines- ja ympäristöluvasta tehdyt valitukset hylätään
perusteettomina. Nyt sitten odotellaan hallinto-oikeuden päätöstä.
Kuntalaiset ovat ilmaisseet pettymyksensä siitä, että heidän muistutuksiaan ja adressiaan ei ole otettu
huomioon. Asukkaat voivat vaikut-

taa hankkeiden kuulutuksen yhteydessä, mutta jäävät usein tulematta
kuulluiksi. Tämä on huolestuttavaa.
Kunnan suunnittelu- ja päätöksentekokulttuurin pitäisi olla avointa ja
vuorovaikutteista.
Tästä Viidenkukkulankallion
aiotusta louhoksesta noin 2000
metriä koilliseen on haettu louhoslupaa Pinsiön-Matalusjoen
valuma-alueelle. Onko todella
näin?
Valitettavasti kyllä. Suomen Maa
ja Kivi Oy on hakenut aiemminkin samalle paikalle louhintalupaa
vuonna 2014. Silloin Nokian luonto
ry. muistutti asiasta yhdessä Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen
ja Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin
kanssa. Edellytimme Natura-arvioinnin tekemistä Kaakkurijärvien alueelle. Luvanhakija ymmärsi tuolloin
vetäytyä hankkeesta ja näytti siltä,
että yritys kantaisi vastuuta ainutlaatuisista lajeista jokihelmisimpukasta,
purotaimenesta ja kaakkurista.
Nyt Suomen Maa ja Kivi Oy hakee uudestaan louhintalupaa - vielä
suuremmalle louhintamäärälle. Jyväs-

kylän yliopiston tutkijoiden mukaan
kaikki Matalusjoelle kohdistuvat ravinteiden ja pölyn kaltaisen kiintoaineksen valumat pitää ehkäistä, jotta
vesi puhdistuu uhanalaisille lajeille
soveliaaksi.
Holtittomasti myönnettyjen louhoslupien sijaan meidän pitää lakata
käyttämästä soraa ja muuta maa-ainesta kertakäyttöluonteisesti. Kiviainekset pitää kierrättää. Rakentamisessa tulee suosia entistä enemmän
puuta.
Tästä odotellaan RAKLAN päätöstä.
Mitä
ihmettä
tapahtui
Markluhdanlahden
suojelualoitteelle?
Sitä
mekin
ihmettelemme.
RAKLA oli pyytänyt lausunnot kaavoitusjaostolta, tekniseltä lautakunnalta, Pirkanmaan sairaanhoitopiiriltä
(Pitkäniemen sairaalalta), Pirkanmaan ELY-keskukselta sekä Elenia
Oy:ltä. Tämän jälkeen oli neuvottelu
kaupungin kaavoitusyksikön ja infrapalveluiden kanssa eikä niillä ollut
moitittavaa. Alue on maakunnallisesti
tärkeä linnustoalue ja siellä on tehty

Kuva: Kaarina Davis
Jokihelmisimpukka. Kuva: Panu Oulasvirta
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Auto, näätä ja ihminen.
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Suojeluesitys Siuron metsäkohteista,
karttarajaukset: Juho Kytömäki

linnustotutkimusta ja seurantaa jo 80
vuoden ajan.
Nokian kaupungin ympäristönsuojeluyksikkö teetti alueelle luontoselvityksen ja hoitosuunnitelman,
jolla umpeutuneet rantaniityt ennallistetaan laiduntamalla avoimiksi. Samalla suojelualue tukee Pitkäniemen
rantavyöhykkeellä valtakunnallisen
rakennetun kulttuuriympäristön maisemanhoitotavoitteita.
Viime kesänä alueella laidunsi
jo lampaita ja kaikki näytti hyvältä:
RAKLA hyväksyi suojeluesityksen ja
myös kaavoitusyksikkö puolsi sitä.
Sitten kaupunginjohtaja Eero
Väätäinen tuli julkisuuteen (NU
27.11.17) ja esitti asian palauttamista
takaisin valmisteluun. Kaupunginhallitus päätti niin ja nyt asia on siirtynyt
hamaan tulevaisuuteen odottamaan
rantojen käytön selvitystä ja mahdollista rakentamista.

Ruutananjärvi. Kuva: Anne Viitalaakso

Kuinka Siuron vanhojen metsien suojelualoitteen kanssa
kävi?
Nokian luonto ry. ja Pirkanmaan
luonnonsuojelupiiri tekivät aloitteen
Siuron metsien suojelusta vuonna
2015. Suojeluun ehdotettava alue sijaitsee Ruutanan luonnonsuojelualueen vieressä ja lähiympäristössä, jolloin suojelualue laajentuisi.
Ympäristönsuojeluyksikkö valmisteli asiaa ja pyysi lausuntoa kaavoitusjaostolta sekä tekniseltä ja vapaa-aikalautakunnalta. Niillä ei ollut
asiasta huomautettavaa. Kaavoitusjaosto totesi, ettei suojelualueen laajentamiselle maankäytön suunnittelun kannalta katsoen ole estettä ja että
alue ei soveltuisi hyvin asuntorakentamiseen maastonmuotojensa vuoksi.
Valtion METSO-ohjelma oli
maksamassa Siuron metsien suojelemisesta Nokian kaupungille 162 000
euroa. Nämä ovat viimeisiä metsä-

luontohelmiä jotka Etelä-Suomessa
ovat jäljellä.
RAKLA esitti kaupunginhallitukselle luonnonsuojelualueen perustamista. Kaupunginhallitus päätti suojella alueen sillä edellytyksellä, että
päätös ei aiheuta rajoituksia alueen lähistöllä sijaitsevalle yritystoiminnalle
ja sen kehittämiselle. Kaikki oli hienosti siihen saakka.
Toukokuussa 2015 kaikki tyssäsi siihen kun kaupunginhallituksen
kokouksessa Raija Nurminen esitti
Jarmo Korkin kannattamana asian
palauttamista lisävalmistelua varten.
Kaupunginhallitus laittoi asian pöydälle.
Nurmisen perusteena olivat metsänhoitoyhdistyksen edustajien suorittama
pelottelu
kirjanpainajakuoriaisen aiheuttamilla tuhoilla,
rajoitukset Linnavuoren yritystoiminnalle ja Siuron rakentamispaineet.
Kirjanpainajalla pelottelua oli esitetty

paikallislehdessä ja siinä ”unohdettiin” mainita, että se ei ole vanhojen
metsien, vaan hakkuukäytössä olevien
yhden puulajin tasaikäisten metsien
ongelma.
Nokian luonto ry. soitti sekä Patria Aviation Oy:n moottoritehdas ja
-huoltamon että Agco Power Oy:n
moottoritehtaan johtajille ja molemmat yritykset varmistivat, että niillä ei
ole aikomuksia eikä tarvetta laajentaa
suojeluesityksen alueiden suuntaan
Sivakkavuorelle. Keräsimme adressiin
tuhat nimeä ja luovutimme sen kaupunginhallitukselle. Metsät ovat edelleen suojelematta. Edellä kuvattujen
asioiden saamaa kohtelua seuratessa
yleinen oikeustaju on koetuksella.
Haastattelu kuvastaa tilannetta
18.12.2017.

”Vasta kun viimeinen puu on kaadettu.
Vasta kun viimeinen kala on pyydetty.
Vasta kun viimeinen joki on myrkytetty.
Vasta sitten te huomaatte, ettei rahaa voi syödä.”
Cree-intiaanien ennustus
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Retki Lapinvuorelle. Kuva: Kaarina Davis
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“Pohjois-Dakotan Mustilla vuorilla on mineraaleja
joiden rahallinen arvo on huomattava.
Kaivosalan yritykset haluaisivat aloittaa siellä toiminnan,
mutta lakotojen heimonvanhimmat pitävät vuoria pyhinä paikkoina.
Aivan niin kuin Vatikaani on pyhä katolisille. Osaatteko kuvitella että
Vatikaani purettaisiin maan tasalle jotta alueelle voitaisiin perustaa
uraanikaivos?”
-Bear Heart

Pähkinäpensaan lähiympäristössä
tai itse pensaalla viihtyy useita uhanalaisia eliöitä.

Kuvat yllä ja alla: Kaarina Davis, viereisen sivun kuva: Kaija Helle

Suurin osa ihmisistä haluaa suojella luontoa,
mutta yhteiskuntamme arvot ovat muuttuneet sellaisiksi
ettei sen toteuttaminen ole kovin helppoa.

Puut voivat jäädä pystyyn tien vieressä, kun vallalla on oikea tahtotila.
Huomaa puihin ripustetut lepakonpöntöt. Me päätämme millaisen tulevaisuuden luomme.

Tahdotko takapihallesi linnunlaulua, metsien huminaa ja luonnonrauhaa?
Silloin sinun pitää ymmärtää kaavoituksesta ainakin nämä asiat.
• Elinympäristöllä on ihmisen hyvinvoinnille suuri merkitys ja sen käyttöä ohjataan kaavoituksella. Kaavoitus on
ympäristön tilaan vaikuttavaa politiikkaa. Politiikka ohjaa kenen ehdoilla toimitaan.
• Kaupungin maat ovat kuntalaisten omistamia. Kaavoituksella voidaan turvata arvokkaat alueet tai tuhota ne.
Kaavamääräykset antavat suuntaa, miten alueita käytetään ja miten luonnonarvot voidaan säilyttää.
• Kunnan asukas on oman elinalueensa asiantuntija. Asukkaat tietävät esimerkiksi missä mikäkin eläin tai
kasvilaji elää ja heillä on sellaista tietoa ja ymmärrystä alueensa ympäristöstä ja luonnosta, jota kaavoittajalla
ei ole. Ne tuhoutuvat kaikessa hiljaisuudessa, jos sinä et anna paikallistuntemustasi käyttöön.
• Laki turvaa jokaiselle perusoikeuden osallistua, saada tietoa ja vaikuttaa omaa ympäristöä koskevaan
päätöksentekoon ja sen valmisteluun. Tätä oikeutta kannattaa käyttää.
• Osallistumisoikeutta ei ole rajattu asuinkuntaan. Osallistumalla saat tuoda mielipiteesi esille esimerkiksi
naapurikunnan alueella vireillä olevaan kaavahankkeeseen, jolla voi olla vaikutusta omaan ympäristöösi.
• Kunnan kaavoituksesta saa tietoa kunnan kaavoituskatsauksesta, kaavoitusohjelmasta ja
maankäyttöohjelmasta sekä kunnan viralliselta ilmoitustaululta, mutta se edellyttää aktiivista seurantaa. Voit
ottaa yhteyttä myös kaavoittajaan Nokian kaavoitusyksikköön.
• Kunnan tulee vähintään kerran vuodessa laatia kaavoituskatsaus, jossa kerrotaan lähiaikoina vireille tulevat
kaavahankkeet. Suositeltavaa on, että kaavoituskatsaus jaetaan joka kotiin, ja se on saatavissa esimerkiksi
kunnan palvelupisteestä.
• Kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja lautakunnat jäsenet käyttävät keskeistä valtaa keskeisissä kaavoitusta
koskevissa päätöksissä. Kunnan viranhaltijat, esimerkiksi ympäristöpäällikkö, toimivat kunnanhallituksen ja
lautakuntien esittelijöinä ja valmistelevat päätösesitykset.
• Ole heihin yhteydessä. Päätöksistä pitää saada keskustelua ja perätä luottamushenkilöiltä vastuuta. Kerro
heille millaisessa ympäristössä ja arvomaailmassa haluat elää. Kukaan ei ole ajatustenlukija.
• Kuntalaisena voit tehdä kaavoitusaloitteita ja ehdotuksia suunnitteluperiaatteiden kehittämiseksi.
• Kirjoita mielipidekirjoituksia lehtiin tai ”someta”, nosta esiin asioita, jotka katsot tärkeiksi. Vaikuta!

Nokialaiset arvostavat luontoaan. Tämä nousi esiin kaupungin strategian yleisöpalautteessa, mutta strategiassa ei ole mainintaa luonnosta tai sen suojelua koskevista tavoitteista. Tätä on todellisuus.
Kunnan viranomaisille kuuluu ympäristön- ja luonnonsuojelun edistäminen alueellaan. Kunnan tulee suojella ekologisesti merkittävät alueet. Nokian lähikunnat ovat perustaneet suojelualueita. Ainakin Lempäälä,
Sastamala, Tampere ja Ylöjärvi ovat suojelleet luontoa vuoden 2015 jälkeen METSO-rahoituksella tai omalla
päätöksellään. Nokialla viimeinen suojelupäätös on vuodelta 1999 ja kunnan pinta-alan suojeluprosentti 2,3
on vaatimaton. Olemme kaukana EU:n ja Suomen valtion sopimista tavoitteista, joiden mukaan luonnon
monimuotoisuuden häviäminen pitää pysäyttää.
Toivomme, että Nokiallakin tuuli kääntyy suojelumyönteiseksi ja lähitulevaisuudessa tehdään suojelupäätöksiä kunnan ekologisesti arvokkaan luonnon säilymiseksi. Nokian kaupungilla on mahdollisuus nostaa profiiliaan suojelemalla aluksi Ruutanan ja Römövuoren METSO-ehdotuksen ja Siuron 100:n luontohelmen metsät
sekä Markluhdanlahden linnustoalueen.
Nokian kaupunki tarvitsee luonnonsuojeluohjelman ja ekologisen viheralueiden verkoston.
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Nokian kunnan alueella tapahtuvasta luonnonsuojelusta on kyse myös laajemmasta jopa maailmanlaajuisesta
luonnonsuojelusta, esimerkiksi muuttolinnut ja nisäkkäät eivät noudata valtioiden eivätkä kuntien rajoja.

• Ympäristöhallinnossa on menossa isot muutokset. Ympäristövalvontaa ja valitusoikeuksia on heikennetty ja
säädöksiä puretaan, jotta luonnonvaroja päästäisiin hyödyntämään vähemmällä valvonnalla. Tulee olemaan
yhä vaikeampi seurata, ketkä päätöksiä tekevät, onko heillä sidonnaisuuksia tai kytköksiä ja ketkä heitä
lobbaavat.
• Kansalaisten ja yhdistysten rooli päätösten seuraamisessa tulee entisestäänkin korostumaan.
• Älä oleta, että joku muu tekisi jotain. Meitä pitäisi olla vapaaehtoisten armeija, jotka seuraisivat suunnitelmia
ja kaavoitustilanteita. Jokaisen vastuulla on puuttua epäkohtiin, ei vain pienen porukan.
• Yksittäiset henkilöt ja vapaaehtoiset yrittävät vaikuttaa asioihin, kun oma työpäivä on ohi ja lapset saatu
nukkumaan. Vastapuolella toimivat lakipykälien asiantuntijat virka-aikana ja valtion varoilla.
• Saat apua Nokian luonnolta, Pirkanmaan luonnonsuojelupiirin aluesihteeriltä ja Suomen luonnonsuojeluliiton
työntekijöiltä.
• Liity jäseneksemme, yhteistyö kannattaa! Jäsenmaksujen ansiosta Suomen luonnonsuojeluliitto on palkannut
lakimiehen auttamaan meitä ympäristöoikeudellisissa asioissa.
Lähteet:
Suomen luonnonsuojeluliiton kaavoituskoulutuspäivä 9.12.2017
Osallistun kaavoitukseen, Kuntalaisen opas, 2016 Merja Halliseva-Soila (toim.)
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Puheenvuoro: Varokaa metsänhoitoyhdistyksiä!

Tositarina Siurosta.
Pari vuotta sitten touko-

kesäkuussa parhaimpaan lintujen ja
eläinten pesimäaikaan tehtiin eräällä
metsäpalstalla kesähakkuuta. Soitin
metsänhoitoyhdistykseen asiasta vastanneelle Markku Uosukaiselle.
Kauhistelin, kuinka hän voi suositella
metsänomistajille kesähakkuita.
Tämän nimenomaisen hakkuun
kohteena oli upea vanha metsä, jossa
oli hienot luontoarvot. Valtio olisi
ostanut sen mieluusti suojelualueeksi,
koska sellaisia metsiä on enää vähän.
Kysyin Uosukaiselta, oliko hän
kertonut metsänomistajalle METSOohjelman tarjoamasta suojeluvaihtoehdosta. Siinä metsälle ei tehtäisi mitään ja metsänomistaja saisi puustosta
käyvän korvauksen.
– Kerroin omistajalle kaikki tarpeelliset tiedot, hän vastasi.
– Tarkennan vielä ja kysyn uudestaan: kerroitko nimenomaan
METSO-ohjelmasta ja kysyitkö mitä
mieltä hän olisi suojelusta?
– No, en kertonut, kun ei kysynyt, Uosukainen vastasi.
– Kuinka tohdit katsella itseäsi aamuisin peilistä, kysyin.

Metsäkauris. Kuva: Kaarina Davis
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– Kyllä Siurossa näitä suojeltuja
metsiä on jo ihan riittämiin, hän vastasi.
Sain yhteyden metsänomistajaan
ja mainitsin, mitä hänelle oli jätetty
kertomatta ja että hänellä oli mahdollisuus perua vielä toinen hieman myöhemmin tulossa oleva avohakkuu.
Metsänomistaja voihki kesähakkuiden kamaluuksia, piti sydänalaansa ja
sanoi sukunsa kääntyvän haudassaan,
kun he näkevät mitä hän on mennyt
metsälle tekemään. Hän vaikersi ettei
metsänhoitoyhdistyksellä ollut kuulemma muulloin aikaa kuin nyt kesällä.
Vaikka kuinka yritin selostaa asiaa
vanhalle ihmiselle, hän ei ymmärtänyt, että hänellä oli metsänomistajana
kaikki valta ja oikeus puolustaa maitaan, määrätä hakkuiden ajankohdat
ja perua leimikot. Mutta ei. Hän uskoi sinisilmäisesti metsänhoitoyhdistyksen miestä.

Metsänomistajan täytyy
olla tiedostava osatakseen valita jatkuvan kasvatuksen tai suojelun
metsissään, sillä metsänhoitoyhdis-

tykset laiminlyövät lakisääteistä velvollisuuttaan kertoa vaihtoehtoisista
käsittely- tai suojelutavoista.
Monet eri alojen tutkijat ovat sitä
mieltä, että Suomessa ilmastonmuutoksen edetessä metsänomistajien
kannattaisi varautua erilaisiin uhkiin
ja tuhoihin pitämällä metsä monimuotoisempana ja kasvattamalla jatkossa eri-ikäisiä sekametsiä. Ilmastonmuutos vaikuttaa ääriolosuhteiden
lisääntymiseen: kuivuuteen, runsassateisuuteen, talvien hakkuuolosuhteisiin ja myrskyjen määriin. Jatkuvan
kasvatuksen metsänkäsittelyllä riskit
hajautuvat.
Toisenlaisia
metsänhoitopalveluita tarjoavia yrityksiä on esimerkiksi
Innofor, Arvometsä ja Ekometsätalouden liitto.
Metsäkasvillisuudeltaan ja eläimistöltään lajirikkaat, runsaspuustoiset metsät ovat nopeasti katoamassa.
Valtio maksaa metsänomistajalle vanhojen metsien suojelusta.
Lisätietoa:
http://www.metsonpolku.fi/fi-FI

Kari Eischer

- mies yhdistyksen logojen takana

K

ari Eischer antaa panoksensa luonnonsuojeluun
tuottamalla
positiivisia
mielikuvia valokuvien ja maalausten
kautta. Logojen luonnostelussa hän
pyrkii selkeyteen ja yksinkertaisuuteen.
Nokian Kauniaisten kartanon lähellä Piikkilänjärven rantamaisemissa
vaimonsa kanssa asuva rakennus- ja
suunnittelualan yrittäjä Kari Eischer
on suunnitellut Luonnonsuojeluliitto
Nokian ja sen yhteydessä toimivan
Nokian Lintukoulun logot.
Eischer on aiemminkin suunnitellut ja piirtänyt yhdistyslogoja, esimerkiksi Pirkanmaan Lintutieteellisen yhdistyksen huuhkajalogon.
Palosirkka-logo oli haastavampi
kuin kaakkuri-logo, Kari kertoo.
– Tein kymmenisen hahmotelmaa ensin tussilla valokuvieni avulla. Aluksi

luonnokset muistuttivat perhosta,
joten korostin sirkan vahvoja reisiä.
Yllätyin, kun pienellä nivelten kulman muutoksella lopputulos alkoikin
näyttää kypäräpäiseltä laskuvarjohyppääjältä tai nykyajan Ikarokselta.
Tietokoneohjelmalla Kari sai
väännettyä sirkan jalkoja eri asentoihin kunnes oikea olemus ja hyppyyn
ponkaisu tuli esille. – Kunpa vielä
tunnusomainen lentorätinä kuuluisi
joka kerta logon ilmaantuessa näkyviin, Kari naurahtaa. - Palosirkka on
upea laji, josta kannattaa olla nokialaisena ylpeä.
– Nokian Lintukoulun kaakkurilogo oli helpompi hahmotella kaakkurin lajityypillisen punaisen kurkkulapun ja yläviistoon suuntautuvan
nokan ansiosta, Kari sanoo. – Koska
kyseessä on “lintukoulu”, liitin emon
mukaan kaksi “oppilasta” eli harmaata
poikasta. Valokuviani mallina käyttäen tein linnuille voimakkaat ääriviivat ja nappisilmät, joilla hahmoja sai
korostettua.
Kari Eischer on piirtänyt ja maalannut lintuaiheisia
kuvia
lapsuudestaan
lähtien ja
on järjes-

tänyt maamme muiden lintumaalareiden kanssa yhteisnäyttelyitä.
Piirtämisen kipinä lähti sallivista vanhemmista, jotka antoivat luvan Karillle ja hänen veljelleen maalata lastenhuoneensa seinät ja kaappien ovet
täyteen pöllöjen, haukkojen, tikkojen
ja muiden lintujen kuvia.
– Oli se hieno huone pienille ornitologeille! Iltaisin nukahdimme aidon näköisen huuhkajan ja lapinpöllön tuijotukseen, Kari kertoo.
– Olen ollut luontoharrastaja koko
ikäni eli lähes 60 vuotta. Opin lukemaan 3-vuotiaana ja osasin kaikkien
Suomen lintujen tieteelliset nimet jo
vuosia ennen kansakouluun menoa.
Tahto oppia oli niin kova. Linnut ovat
edelleen harrastuksissani pääosassa,
mutta tietysti kaikki luontoon liittyvä
kiinnostaa.
Luontokuvausta 45 vuotta harrastaneen Karin vaikuttavia nettisivuja pääsee ihailemaan osoitteessa:
www.rantalat.eu
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SLL Nokian ja Nokian Lintukou lun tapahtumakalenteri 2018
Lisätietoa tapahtumista saat SLL Nokian Kaija Helteeltä p. 044 017 7180
nokianluonto@gmail.com ja Nokian Lintukoulun Anne Viitalaaksolta
p. 045 888 3720 tai nokianlintukoulu@gmail.com.
Retkistä ja tapahtumista voi esittää myös toiveita.

5.-28.2.

Luonto lainassa -teemaviikot
Nokian pääkirjastossa, Nuijamiestentie 9, Nokia sekä Linnavuoren
kirjastossa, Linnavuorentie 12,
Nokia.
Nostamme esiin luontoaiheista
kirjallisuutta lainattavaksi, samalla
esittelemme SLL Nokian toimintaa.

11.2.

Koskikararetki Siuronkoskella
klo 13.00–15.00
Nokian Lintukoulun ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen yhteistyönä. Kokoonnumme
Siuronkosken sillalla. Etsimme koskikaroja ja tämän jälkeen teemme
lintukävelyn lähistölle Siuron
alueella. Tapahtuma sopii hyvin
lapsiperheille ja lintuharrastuksen
alkutaipaleella oleville. Yhteyshenkilönä Anne Viitalaakso.
Pirkanmaalla järjestetään jokatalviseen tapaan tehostettu koskikaraseuranta, tänä vuonna se on

10.–18.2.
Koskikara on löytänyt vesihyönteisen.
Löydämmekö me retkellämme
koskikaroja kosken kuohuista?
Kuva: Reijo Lähteenmäki

24.2.

Talviretki erämaiselle
Haaparadalle ja
Ruutanajärvelle
klo 10.00–14.00
Tapaamme klo 10.00 Siuron kaupan edessä Siurontie 45.
Sään mukainen varustus, talvijalkineet ja eväät. Ruutanalla on nuotiopaikka tulistelua ja evästelyä
varten. Retken oppaana on Kaija
Helle, jolle tiedustelut ja ilmoittautumiset hellekaija@gmail.com.

3.3.

Helsingin Eläinmuseon
linnustonseurannan talvilintulaskenta Kauniaisten reitillä
klo 9.00–13.00
Nokian Lintukoulun laskentaan
pääsee 5 laskijaa. Kysy lisää
Annelta!

Puropuistossa pääset lähelle luontoa
keskellä kaupunkia. Puropuisto on
esimerkki luonnontilaisuuden merkityksestä eläimille, kasveille ja muille
metsän asukeille. Retkillämme ei koskaan tiedä minkä luontoaarteen sitä
edestänsä löytää ja siinä se on tämän
jutun suola! Kuva: Vesa Mäki

21.3.–26.5.

Kaakkurin huudosta
pähkinälehtoon - Nokian arvokkaat luontokohteet
Nokian arvokkaisiin luontokohteisiin perehdyttävä kurssi koostuu
neljästä luentoillasta (ke-illat)
21.3., 28.3., 4.4. ja 11.4. klo
18–20.30 Nokian lukion luokassa
113, Kylmänojankatu 3 sekä kolmesta maastokurssipäivästä 21.4.,
19.5. ja 26.5. klo 9.00–15.00.
Maastopäivinä tutustutaan muun
muassa Siuron palosirkkaketoon,
Sarkolan Lapinvuoreen ja veneillä
Luodon saareen. Kurssi toteutetaan Pirkan opiston ja SLL Nokian
yhteistyönä.
Kurssimaksu on 40,00 € ja kurssin
tunnus 4102017NK.
Ilmoittautumiset Pirkan opistoon
11.3.2018 mennessä.
www.opistopalvelut.fi/pirkanopisto/course.php?l=fi&t=59464
tai www.pirkannopisto.fi
Lisätietoa Kaijalta.

22.3.

Suomen luonnonsuojeluliiton
Nokian yhdistys ry:n
kevätkokous
klo 18.00
Kerholassa Souranderintie 13.

14.-20.5.

Lasten lintuviikko
Seuraa ilmoittelua
Nokian Uutisissa lähempänä
ajankohtaa.
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14.4.

Muutontarkkailua
klo 12.00–14.00
Alasenlahdella Nokian Lintukoulun ja Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen yhteistyönä.
Tapaamme vanhan ladon kohdalla osoitteessa Lukkilantie 65.
Oppaina ovat Pirkanmaan Lintutieteellisen Yhdistyksen puheenjohtaja Jukka T. Helin sekä Anne
Viitalaakso ja Jarmo Koivisto
Nokian Lintukoulusta.

20.5.

Puropuistossa Nokian Lintukoulun ja SLL Nokian yhteinen
Lasten lintupäivän tehtävärastitapahtuma
klo 10.00–12.00
Tapahtumaan ovat kaikki tervetulleita vauvasta vaariin. Aloituspaikkana Kerholan P-paikka, Souranderintie 13, Puropuiston vieressä.
Yhteyshenkilönä Anne.

27.5.

Retki Siuron jylhälle
Linnavuorelle
Tutustumme muinaisen Linnavuoren historiaan, geologiaan
ja monimuotoiseen luontoon.
Maastoretken vetää Kaija, jolle
tiedustelut ja ilmoittautumiset
hellekaija@gmail.com.

17.6.

Pohjoismainen
luonnonkukkapäivänretki
Aika ja paikkatiedot tulevat nettisivulle kevään aikana, lisätietoa
myös kevään Luonnonsuojelijalehdessä. Anne toimii retkenvetäjänä.

30.6.

14.7.

Peukaloisen retki
klo 10.00–12.00.
Oletko kuullut peukaloisen riemuisan ja monivaiheisen säkeen luonnossa? Kokoonnumme Nokian
Lintukoulun heinäkuiselle retkelle
Sora-ahteen puomilla (Kuljuntie
157), josta jatkamme Siuron
Vaunuvuorelle. Eväät mukaan.

Nokian Lintukoulun Kehrääjäretki Nokian Hempunmaalle
klo 23.00
Kokoontuminen Koukkujärventiellä (Hirvisuon tienhaara).
Yhteyshenkilönä Anne.

Tältä näyttävät peukaloisen laulunuotit. Peukaloinen on nimensä mukaisesti
peukalon kokoinen ja Suomen toiseksi
pienin lintu (pituus: 9–10,5 cm, paino
8–11,5 g).

4.8

19.8.

Pyymäen kedon hoitotalkoot
klo 10.00–14.00
Hoidamme uhanalaisen palosirkan
kotiketoa. Kokoonnumme Siuron
koululla klo 10.00. Kuljuntie 34.
Varusteena työvaatteet ja rukkaset. Tarjoamme talkooeväät,
minkä vuoksi pyydämme ilmoittautumiset osoitteeseen
nokianluonto@gmail.com.
Retkeltä.
Kuva: Hannu Järvinen

Päiväperhosretki
klo 9.00
Tutustumme yleisimpiin päiväperhosiin ja hyönteisiin retkenvetäjä
Marko Jaakkolan johdolla. Mukaan
mahtuu 10 henkilöä. Ilmoittautumiset nokianluonto@gmail.com.
Kokoonnumme Hirviniityntien
päässä Linnavuoren ampumaradan parkkipaikalla.
Huom! Säävaraus.
Retki peruuntuu, jos sataa.

2.6.

Nokian Lintukoulun
Yölaulajaretki
klo 22.00–24.00
Nokian Kuljun Kesäniemessä
osoitteessa Kesäniementie 82.
Yhteyshenkilönä Anne.
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Kolumni

SLL Nokian
tulevia tapahtumia

Nokian Lintukoulun tulevia tapahtumia

Kesäkuussa viikolla 25 vieraslajien kitkentätapahtuma
Haaviston lehdon ympäristössä
ja elokuussa perinnemaiseman
hoitotapahtuma Ala-Mikkolan
haassa
Tapahtumat järjestetään yhteistyössä Kotouttavaa luonnonhoitoa
Pirkanmaalla -hankkeen kanssa.
Lisätietoa hankkeesta:
www.sll.fi/pirkanmaa/toiminta/
kolu

Lintuvalokuva-illat
kevättalvella ja loppusyksystä
Nokian Kerholassa

Elo-syyskuussa Sienitapahtuma
K-market Löytiksen aulassa
Kyyninkatu 22
Suomen luonnon päivän retki
elo-syyskuussa
Syyskuussa raivaustalkoot
Siuron satamassa palosirkan
esiintymällä

Pöllöretket
pikkuporukoilla maaliskuussa
toivomuksien ja pöllötilanteen
mukaan
Kanalinturetki
maalis-huhtikuussa lumitilanteen
mukaan.
Kerholan seinä. Monet luontokuvaajat
ovat vuosien varrella käyneet esittelemässä lintukoululaisille upeita luontokuviaan. Kuva-illat pidetään Kerholassa (Souranderinkatu 13).
Kulkiessasi Kerholan ohi, seuraa
tuuletusritilöistä pesilleen sujahtavia
pikkulintuja. Maali on kulunut kohdasta
josta pikkulinnut kulkevat.

Syksyllä järjestettävään Sienitapahtumaan saa tuoda sieniä tunnistettavaksi.

Kevät- ja syysmuuton seurantaa
Pönttötarkistukset ja rengastusretket

27.–28.10.

BirdLifen
Joutsenbongausviikonloppu
Teemme joutsenlaskentaretken.
Lintukoulun pikkujoulut
Kerholassa marraskuussa
Ilmoitamme taphtumista Nokian
Uutisissa, Luonnonsuojelija
-lehdessä, SLL Nokian sivuilla
www.sll.fi/nokia, sekä Tiira-lehdessä ja Lintuviestissä.
Lisätietoa tapahtumista saat
SLL Nokian Kaija Helteeltä p. 044
017 7180 nokianluonto@gmail.
com ja Nokian Lintukoulun Anne
Viitalaaksolta p. 045 888 3720 tai
nokianlintukoulu@gmail.com

Lämpimästi tervetuloa
kaikkiin tapahtumiimme!
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Unelmat toteutuvat kun ne lausutaan ääneen
Kaikki alkoi ruskosuohaukoista kymmenisen vuotta
sitten, kun halusin oppia tuntemaan niitä paremmin. Tai
oikeastaan siitä kun minua haastateltiin lehteen toteuttamastani unelmasta elää luonnonläheisemmin. Sen artikkelin perusteella eräs yhdistyksen aktiivi otti minuun
yhteyttä ja pyysi toimintaan mukaan. Olin Suomen luonnonsuojeluliiton jäsen, mutta en tiennyt paikallisyhdistyksen tai luonnonsuojelupiirin olemassaolosta. Lähdin silti
mukaan, kun kerran pyydettiin. Pääasiallisena vaikuttimenani oli saada lisää tietoa ruskosuohaukoista.
Pian minut oli ympäripuhuttu luonnonsuojelupiirin
hallitukseen, paikallisyhdistyksen sihteeriksi ja vapaaehtoistoiminnan kehittämisryhmään. Ja siitä se sitten lähti.
Olen oppinut näiden vuosien aikana valtavasti. Järjestötyöstä ja sääntömääräisistä asioista mutta myös niistä
ruskosuohaukoista. Vuosittaista jäsenmaksua vastaan olen
saanut ilmaista koulutusta, käydä luennoilla ja luontoretkillä. Saan sellaista tietoa luonnosta, jota en saisi mistään
muualta. Olen saanut paljon ystäviä.
Olen oppinut asioita joita ei kouluissa opeteta - tai
joista yhteiskunta yrittää meitä suorastaan poisopettaa.
Luin tukka pystyssä eri puolilla maakuntaa olevista kaavoitussuunnitelmista ja vireillä olevista kauhistuttavista
hankkeista.
En ollut ikinä aiemmin tullut ajatelleeksi, että tärkeä
osa luonnonsuojelua on kaavoitukseen vaikuttaminen.
Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenmäärä on hämmästyttävän pieni, alle 30 000. Pirkanmaan alueella Luonnonsuojeluliiton jäseniä on noin 3 000, joista nokialaisia
on reilu 140. Se on aivan liian vähän aikana jolloin luontoa yritetään yhä voimallisemmin hyödyntää.
Toistaiseksi vain vähemmistö on jaksanut vaikuttaa
kaavoitukseen ja maankäytön suunnitteluun. Siltä maisemat alkavat näyttääkin. Toisaalta, jos jokin maisema tai
alue säilyy vuodesta toiseen samanlaisena, ei alueen asukkaat välttämättä tiedosta miten monen vuoden työ yksittäisillä ihmisillä ja vapaaehtoisjärjestöillä on saattanut olla
alueen säilyttämiseksi.
Kun mikään ympäristössä ei muutu, ei tuota näkymätöntä työtä edes tiedetä tehtävän, saati että sitä osattaisiin
arvostaa.
Luonnonsuojeluyhdistyksissä tavalliset kansalaiset
ottavat vastuuta ja tekevät asioita, jotka kuuluisivat valvoville viranomaisille. Ilman Suomen luonnonsuojeluliiton, sen piirien ja paikallisyhdistysten toimintaa Suomen
luonto olisi paljon lohduttomammassa tilassa. Luonnonsuojeluyhdistykset antavat mielellään asiantuntemustaan päättäjien käyttöön. Miksi he eivät hyödynnä sitä?

Johtuisiko se samanlaisesta tietämättömyydestä josta minäkin kärsin silloin kymmenisen vuotta sitten?
Moni päättäjistä ei osaa esimerkiksi kertoa mistä vanhan metsän tunnistaa, koska he eivät ole sellaisissa koskaan
liikkuneet. Silti he tekevät päätöksiä meidän veronmaksajien yhdessä omistamiemme metsiemme kohtaloista.
Elinympäristöistämme päätetään joskus hyvin sattumanvaraisin ja puutteellisin perustein.
Joskus tulee sellainen olo, ettei yksi pieni ihminen voi
vaikuttaa asioihin, kun seuraa nykymaailman menoa. Totuus kuitenkin on, että yhden ihmisen teoilla on suuria
vaikutuksia. Kuten tämän lehden sivuilta voit todeta, yksilöt muuttavat maailmaa kaiken aikaa. Me valitsemme käytämmekö energiamme hyvään vai pahaan.
Unelmat toteutuvat kun ne lausutaan ääneen. Minä
unelmoin siitä, että me havahtuisimme huomaamaan
luonnon ihmeet. Asioita joita arvostaa ja joista tuntee kiitollisuutta, tahtoo vaalia.
Kyselyt osoittavat, että ihmiset lähtevät mukaan vapaaehtoistoimintaan ja liittyvät jäseneksi, jos joku vain
pyytää heitä mukaan. Millaiseksi elämäni olisi muodostunut, jos minusta ei olisi sattumalta tehty lehtijuttua, eikä
kukaan olisi sattumalta pyytänyt minua mukaan luonnonsuojelutoimintaan? Niin epävarmaa elämänkulku ei saisi
olla.
Sen vuoksi minä pyydän nyt vuorostani sinua: rakas
lukija, tule mukaan Luonnonsuojeluliitto Nokian toimintaan ja liity jäseneksemme, jos et ole jo. Yhdistyksemme
auttaa rakentamaan parempaa maailmaa ja mahdollistaa
unelmia.
Tutustu tämän lehden tapahtumakalenteriin - ja tule!
Yksin, perheesi ja ystäviesi - ja unelmasi - kanssa. Osallistuaksesi sinun ei tarvitse osata luonnosta mitään eikä ketään tarvitse ennestään tuntea. Me viemme sinut luontoon
ja pääset kokemaan asioita, joista et ole osannut kuvitellakaan.
Pyydä sitten sinä vuorostasi jotakuta liittymään jäseneksi. Pidetään hyvä kiertämässä. Luodaan yhdessä unelmista totta.
Kaarina Davis
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SLL Nokian hallitus tiedottaa
Mitä pidit tästä lehdestä?
Terveisiä yhdistykselle?
Anna palautetta osoitteeseen: nolujasenlehti@gmail.com
tai kirjeitse yhdistyksen osoitteeseen. Kiitos!

Hallituksen jäsenet vuonna 2018:
Timo Lepistö (puheenjohtaja),
Annikki Antila, Kaija Helle,
Marko Jaakkola, Tapio Perttunen,
Keijo Rantanen sekä varajäsenet
Kaarina Davis ja Timo Tuomisto.

Jäseneksi liittyminen käy helposti:
Täytä tämän lehden takakannessa oleva jäsenhakemuslomake
ja jätä se postilaatikkoon. Postimaksu on maksettu puolestasi.
Toimimme täysin jäsenmaksujen ja lahjoitusten ansiosta. Liittymällä jäseneksi tuet toimintaamme
ja varmistat yhdistyksen tarjoamat maksuttomat palvelut. Voit liittyä SLL Nokiaan vaikka se ei olisi
asuinpaikkakuntasi, kirjoita tällöin kuponkiin “SLL NOKIA”.
Liittyminen onnistuu myös sähköisesti sivuilta: www.sll.fi/liity

Kuva: Kaarina Davis

SLL Nokia
c/o Timo Lepistö
Aaroninkatu 14
37130 Nokia

Kuva: Kaarina Davis

Nolu:n sähköpostilista
Liity SLL Nokian sähköpostilistalle niin
pysyt ajan tasalla toiminnastamme.
Tiedotamme kerran pari kuussa ajankohtaisista asioista. Listalta voi poistua milloin
tahansa. Pääset listalle lähettämällä viestin
osoitteeseen: nokianluonto@gmail.com

Tutustu kotisivuihimme osoitteessa:
www.sll.fi/nokia
Sieltä voit lukea tämän lehden myös verkkojulkaisuna sekä tutustua tarkemmin lausuntoihimme
ja mielipidekirjoituksiimme.

Vuoden 2017 ympäristöpalkinto
myönnettiin
Myllyhaan päiväkodin Harakkamyllyn
henkilökunnalle ja lapsille. Ryhmässä
tehdään hyvää työtä luontosuhteen
edistämiseksi mm. metsässä liikkumalla, luontoa havainnoimalla ja
tunnistettu erityisesti lintuja, hyönteisiä ja kasveja.

Kuva: Kaarina Davis

Kerro viestikentässä mihin tarkoitukseen
haluat lahjoitusvarat suunnattavan.
Summat käytetään lyhentämättömänä juuri
siihen tarkoitukseen.
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Sydämellinen kiitos tuestasi!

Haluamme huomioida 5.6.2018 Maailman ympäristöpäivänä luonnon- ja ympäristönsuojelua myönteisellä
tavalla edistävän yksittäisen henkilön tai yhteisön
(esim. työyhteisö, yhdistys, joukkue).

Tee ehdotuksesi vuoden 2018 ympäristöpalkinnon
saajaksi 15. huhtikuuta mennessä sähköpostitse
lankkaritapio@gmail.com tai kirjeitse osoitteeseen:

Ilmoita havaintosi nokianluonto@gmail.com.

SLL Nokia c/o Tapio Perttunen,
Erkinkallenkatu 1 A 3, 37140 Nokia

Kiitos!
Kuva on Ala-Mikkolan
haasta, jossa ketoneilikat
ja monet muut ketokasvit
ovat säilyneet perinnemaiseman hoidon ansiosta.
Kuva: Kaija Helle

Kenestä vuoden 2018 Ympäristöpalkinnon saaja?

Ilmianna teko! Paljasta kuka tai ketkä ovat tehneet
luonnonsuojelullisesti merkityksellistä Nokialla
01.06.2017- 15.04.2018.

Ketoneilikka on ketojen keulakuva
Ketoneilikkaa on luonnehdittu kasvistomme punaisimmaksi kukaksi. Se on harvinaistunut nopeasti kasvupaikkojensa kiihtyvän umpeenkasvun vuoksi.
Ketoneilikka on valittu ketojen ja niittyjen ahdinkoon
joutuneiden perinnekasvien keulakuvaksi.
Oletko nähnyt ketoneilikkaa Nokialla?

Halutessasi voit tehdä lahjoituksen
tilillemme: IBAN: FI36 4726 0010 0475 58

Etsintäkuulutus!

tai 040 720 5481.

Kiitos!
Koiraspalosirkka
Kuva: Timo Kervinen

Kuva: Kaarina Davis

Liity jäseneksi
◊

Haluan liittyä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Jäsenmaksu on 35 €/vuosi.

Vastaanottaja
maksaa
postimaksun

Jäsenetuna saan mm. Luonnonsuojelija-lehden ja uutiskirjeet sekä 10 % alennuksen
Luontokaupan tuotteista sekä Suomen Luonto -lehden jäsenhintaan.

Yhteystietoni
Etunimi				Sukunimi					
Katuosoite								
Postinumero			

Postitoimipaikka				

Puhelin				Sähköposti			

◊ Minulle saa lähettää tietoa Luonnonsuojeluliiton toiminnasta
ja tukimahdollisuuksista.

Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa: //sll.fi/liity//

Suomen luonnonsuojeluliitto
Tunnus 5009174
00003 VASTAUSLÄHETYS

