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Hyviä uutisia: Suomalaiset ovat viettäneet enemmän aikaa luonnossa ja luon-
tokohteiden suosio on nousussa. Luonto on ollut monille lohdutuksen ja 
toivon lähde epävarmoina aikoina. Monet pitävät luontoa ja ympäristöasioi-

ta nyt aiempaa tärkeämpänä. 

Huonoja uutisia on se, että näihin havahduksiin vaadittiin koronapandemia. 
Lisäksi virkistysalueiden ja vähäisten luonnonsuojelualueiden ruuhkautuminen on 
johtanut alueiden kovaan kuormitukseen ja ylikäyttöön. Luonnonsuojelualueet on 
perustettu ennen kaikkea luonnon ja lajiston säilymiseksi. Kuinka luontoarvot säily-
tetään tulevaisuudessa kävijämäärien lisääntyessä?

Kaikki osoittaa, että elämyksellisille virkistysalueille ja luonnonsuojelualueille on 
valtava tarve. Luontokohteita on aivan liian vähän. Luontoa pitää löytyä muualtakin 
kuin kaukana olevilta suojelualueilta.

Luonnonsuojeluliitto Nokia on tehnyt vuosikymmeniä työtä sen eteen, että päättäjät, tiedotusvälineet ja kan-
salaiset tunnistaisivat luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen suureksi uhaksi. Ympäristökriisiin olisi voitu vai-
kuttaa jo 30 vuotta sitten, jos ihmisillä olisi ollut pitkänäköisyyttä. Tiedämme mitä pitäisi tehdä. Miten saamme 
päättäjät tekemään nyt vaadittavia jättiläismäisiä askeleita? Välillä tuntuu, että pienetkin askeleet ovat vaikeita.

Tässä lehdessä esittelemme yhdistyksemme toimintaa. Meillä on loistouutisia: vuonna 2015 jätimme 
Nokian kaupungille esityksen Siuron vanhojen metsien suojelemiseksi. Nyt kaupunki esittää metsien suojelua 
noin 75-prosenttisesti. Kaupunginvaltuuston suojelupäätöksistä voi tuntea syvää helpotusta ja iloa. Silti kaupun-
gin päätös jättää Sivakkavuoren metsä ja Markluhdanlahti suojelematta harmittaa kuin liito-oravaa avohakkuun 
reunalla.

Luonnonsuojelussa tulee aina takaiskuja. Silloin toivo antaa voimaa jatkaa. Toivo on sitä, että voi luottaa muu-
toksen mahdollisuuteen. Luonnonsuojelijoille luonnon merkitys on itseisarvo, arvo, jota ei voi mitata rahassa 
ja jota ei tarvitse eikä voi perustella muilla arvoilla. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen on yhteiskunnan 
keskeisiä tehtäviä. Kun pidämme huolta luonnosta, luonto huolehtii meistä. Kun tiedostaa velkansa ja kiitollisuu-
tensa luonnolle, herää tarve suojella sitä.

Edelleen liian moni ajattelee, että luonto on loppumaton lahja, jota ihmiset voivat surutta hyväksikäyttää. 
Säilyneiden alueiden täytyisi pystyä tarjoamaan kaikkea kaikille. Tämä on mahdotonta, kun jo virkistyskäytön 
lisääntyminen suojelualueilla näkyy niiden suojeluarvojen taantumisena. Jäljelle jäävät alueet hupenevat no-
peasti. Luonnonsuojelualueet yksistään eivät hidasta sukupuuttoaallon etenemistä. Valtaosa luonnosta on 
suojelualueiden ulkopuolella ja kaikkien viheralueiden laatuun – metsämaita, puistoja ja pihoja myöten – täytyy 
ehdottomasti kiinnittää enemmän huomiota.

Luonnontilaiset alueet ovat kaikkein viehättävimpiä ja rauhoittavimpia ympäristöjä. Niistä löytyy ihmeellisen 
hienoja puita, eläimiä ja aitoja kokemuksia luonnosta. Viihtyisiä luonnontilaisia tai sen kaltaisia alueita on kuiten-
kin kaikkein vähiten. Avohakkuita ja voimakkaasti käsiteltyjä metsiä on pilvin pimein, mutta niillä ei näy virkistys-
käyttäjiä.

Koronapandemia on osoittanut että elämäntapamme ovat kestämättömällä pohjalla, mutta myös sen että 
isotkin muutokset ovat mahdollisia. Luonto on laitettava keskiöön kaikessa päätöksenteossa. Ihmisten hyvin-
vointi on täysin sidottu luonnon tilaan. Tarvitsemme jatkossa kunnianhimoisempia päätöksiä ja tekoja ympäris-
tön ja luonnon puolesta. Kansalaiset voivat vaatia tätä muutosta. Kuntavaalit ovat ensi vuonna. 

Yhdistyksemme nimi on Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistys eli SLL Nokia. Käytännön 
kielessä käytämme yhdistyksen aiempaa nimeä Nokian luonto ry. ja tässä lehdessä muotoa 
Luonnonsuojeluliitto Nokia tai SLL Nokia.

Kuva: Raisa Kyllikki Ranta

PÄÄKIRJOITUS | Kaarina Davis
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Nokian Lintukoulu on SLL Nokian ja Pirkanmaan lintutieteellisen yhdistyksen kerho, joka tarjoaa lintuhar-
rastustoimintaa kuten linturetkiä, muutonseurantaa, lintuvalokuvailtoja, pönttötalkoita, lintulaskentoja, 
rengastuksia ja muita tapahtumia linnuista ja luonnon monimuotoisuudesta kiinnostuneille. 
Nokian Lintukoulun vetäjinä toimivat Anne Viitalaakso ja Jarmo Koivisto.

Loppiaisen lintukävely 
6.1.2021 klo 13-15 
Lähdemme liikkeelle Kylmän-

ojan sorsien luota (osoite Pinsi-

öntie 1), mikäli korona ei rajoita. 

Halutessasi voit ottaa mukaasi 

linnuille ruoaksi esimerkiksi kau-

raa. Sorsat odottavat nälkäisinä. 
 
 
Koskikara-retki Siuronkoskel-
la helmikuussa 2021. 
 
 
Pöllöretkiä toivomusten mu-
kaan maaliskuussa 2021.

 
Lisää tapahtumia suunnitellaan 
sitä mukaa kun vuosi etenee. Jos 
sinulla on retkitoiveita, ota roh-
keasti yhteyttä. 
 
Tervetuloa!

Tulevia tapahtumia 

Talvilintulaskennat Kauniaisten 
reitillä su 27.12.2020 klo 9-13. 
sekä helmikuussa 2021

 
Nokian kirkon - Pitkäniemen 
reitin talvilintulaskenta on myös 
vuoden vaihteessa
 Ilmoittautuminen Annelle, 
p. 045 888 3720. 
Huom! Säävaraus ja enintään 5 pääsee 
laskentaan mukaan.

Nokian Lintukoulun kuulumisia

Lintukoululaiset tarkkailevat lintujen muuttoa Alasenlahdella. Lintuharrastajat 
tuntevat Alasenlahden Lukkilantiellä sijaitsevan ison punaisen ladon monien 
Lintukoulun tapahtumien tapaamispaikkana. 
Kuva: Anne Viitalaakso

Korea tikli ruokailee talventörröttäjällä. Kuva: Kari Eischer

Kuva: Anne Viitalaakso

Muista turvallisuus
koronauhan vuoksi.

Luonnonsuojeluliiton

retkille tullaan terveinä.

Käsihygieniasta ja 2 metrin

turvaväleistä huolehditaan.

Luonnonsuojeluliitto

suosittelee kasvomaskien

käyttämistä.Tarkista tapahtumatilanne

kotisivuiltamme ennen
retkelle lähtöä.

!

Talvi on hyvää aikaa puhdistaa pönttöjä ja rakentaa uusia. 
Talviruokinta aloitetaan pakkaskelien 
tultua. Sitten on taas kiva levähtää ja 

seurailla talvilintuja kotipihassa.Kaikille terveitä päiviä jaraikkaita säitä!
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Puhtaiden vesien puolesta
www.nokianvesi.fi

Kannamme vastuuta ympäristöstä ja 
toimimme yhdessä asiakkaan kanssa 
ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

Tällä hetkellä Leppäkosken kaukolämpö 
tuotetaan vastuullisesti kotimaisilla 
polttoaineilla paikallisia resursseja hyödyntäen.

Nokialla kaukolämmön tuotannon 
kotimaisuusaste on 98 %.

www.leppakoski.fi
03 4503 399

Energiaa, jolla 
on juuret
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Seuraavassa on taustaa Markluhdanlahdesta ja SLL Nokian, Pirkanmaan
lintutieteellisen yhdistyksen ja Nokian Lintukoulun tekemästä aloitteesta lahden suoje-
lemiseksi. Hanke sai uskomattoman hienon alun, mutta yllättävä käänne pysäytti sen. 

Nokian Pyhäjärven Markluhdanlahti on maakunnallisesti merkittävä lintualue. Siellä levähtää ja 
ruokailee edustava määrä uhanalaisia tai muuten huomionarvoisia lintulajeja. Alue kuuluu Nokian 

arvokkaimpiin lintualueisiin Kaakkurijärvien sekä Kuljunlahden, Kesäniemen ja Piikkilänjärven itäpään 
kanssa. Markluhdanlahdella esiintyy monipuolisesti uhanalaisia ranta-, kosteikko- ja metsäluontotyyppe-
jä, jotka muodostavat arvokkaan luontokokonaisuuden. Lisäksi alueella on havaintoja tiukasti suojelluista 
direktiivilajeista: liito-oravasta, lepakoista, sudenkorennoista ja viitasammakoista. 

Elinympäristöjä tuhoava maankäyttö, ilmastonmuutos, vieraslajit, ympäristön saastuttaminen, uhanalais-
ten lajien metsästys ja luonnonvarojen ylikulutus ovat Nokiallakin jokapäiväistä todellisuutta. Luonto on 
taantunut jo vuosikymmenien ajan. Tilanne on hälyttävä. 

Tiesitkö?
Monet lintulajit pesivät mielellään naurulok-
kikolonioiden suojissa, jotka äänekkäinä lin-
tuina tarjoavat turvaa pedoilta. Naurulokki 
on nykyään vaarantunut laji ja on vähentynyt 
huomattavasti. Suuret yhdyskunnat ovat lähes 
kadonneet, minkä seurauksena muidenkin lin-
tulajien pesimätulos heikkenee. Tänä vuonna 

Valkoposkihanhien muuttoa Kulovedellä Kuva: Matti Myllymäki

1956 

2016 2017 

2016 lokakuu 2017 marraskuu

Alueella on tehty Helsingin yliopiston 
Eläinmuseon talvilintulaskentaa jo 64 
vuoden ajan. Nokian Lintukoulu jatkaa 
kartoituksia edelleen. Alueen luontoar-
voista on tiedotettu Nokian kaupungille 

useasti vuosikymmenien varrella.

Markluhdanlahti valitaan BirdLifen 
MAALI-alueeksi. MAALI-alue tarkoittaa 
tärkeätä lintualuetta, joilla on erittäin 
suuri merkitys maakunnan linnuston 

säilymiselle.

SLL Nokia, Pirkanmaan lintutieteellinen 
yhdistys ja Nokian Lintukoulu tekevät 
Nokian kaupungille esityksen Markluh-

danlahden suojelemiseksi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta 
pyytää lausunnot kaavoitusjaostolta, 
tekniseltä lautakunnalta, Pirkanmaan 

sairaanhoitopiiriltä, Pirkanmaan 
ELY-keskukselta sekä Elenia Oy:ltä, 

kaupungin kaavoitusyksiköltä ja 
infra-palveluilta eikä millään taholla 

ole suojelusta moitittavaa. 

Nokian rakennus- ja ympäristölauta-
kunta esittää yksimielisesti, että 

kaupunki hakisi Pirkanmaan ELY-kes-
kukselta luonnonsuojelualueen perus-
tamista maakunnallisesti arvokkaalle 
lintualueelle kaupungin luontolahjana 

satavuotiaalle Suomelle.
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Naurulokki. Kuva: Xavier Locquet Vandenberghe

Linturetkivinkki:
Helppo tapa tukea Markluhdanlahden alueen säilymistä 
on kirjata alueelta tekemäsi lintuhavainnot Tiira-palve-
luun.
Kun lintuhavainto ilmoitetaan Tiira-lintutietopalveluun
www.tiira.fi, muutkin pääsevät näkemään niitä. Aineis-
toa käytetään muun muassa suojelu- ja tutkimustyös-
sä.

Markluhdanlahti sijaitsee Pyhäjärvessä Nokian kes-
kustan itäpuolella Pitkäniemen kupeessa, Nokian moot-
toritien tuntumassa. Vanha lintutorni on käyttökiellossa, 
mutta hyvä havaintopaikka on Maatialan alikulkusillan 
kohdalla, josta näkee kattavasti koko lahteen.

Merkittäviin ja uhanalaisiin pesiviin lajeihin kuuluvat 
kaulushaikara, härkälintu, silkkiuikku, lapasorsa, haa-
pana, nokikana, ja tukkakoskelo sekä iso silkkiuikku- ja 
naurulokkiyhdyskunta. Näiden lisäksi alueella esiintyy 
muun muassa luhtahuitti,  rytikerttunen, rastaskerttu-
nen, ruskosuohaukka ja laulujoutsen. Rantametsissä 
pesii pikkutikka. Lammashaassa on havaittu vuosittain 
mm. pöllöjä, käki sekä isolepinkäinen. Muutamia vuosia 
sitten sarvipöllö pesi alueella onnistuneesti.  

Markluhdanlahti houkuttelee myös säännöllisesti 
mielenkiintoisia vierailijoita. Esimerkiksi viime kevää-
nä alueella levähtivät mm. harvinainen heinätavi sekä 
jalohaikara. Järven yllä kaartelee usein myös sääksi. 
Rannan koivikoista on myös lukuisia havaintoja valko-
selkätikasta.

2020 

2017 marraskuu
Kaupunginjohtaja Eero Väätäinen tulee 
julkisuuteen 21.11.17 ja esittää asian 
palauttamista takaisin valmisteluun. 

Kaupunginhallitus päättää sen mukai-
sesti ja asia jää odottamaan rantojen 
käytön inventointia ja Markluhdanlah-
den alueen rakentamismahdollisuuk-

sien tutkimista.

Nokian ympäristönsuojeluyksikkö 
esittää Markluhdanlahtea suojelukoh-

teeksi kaupungin luonnon monimuotoi-
suusohjelmassa. Kaupunginvaltuusto 

päättää käsitellä asian sitten kun 
Pitkäniemen vireillä oleva asemakaa-

van muutos on kaupunginvaltuustossa 
hyväksytty ja selviää alueen rakenta-

mismahdollisuudet.

naurulokkeja pesi Markluhdanlahdella noin 
60 paria. Parhaimmillaan naurulokkeja on ol-
lut 800 paria. Silkkiuikkuja on enimmillään 52 
paria, mikä on suurin Pirkanmaalla todettu yh-
dyskunta. Vesilintukantojen romahdus on ollut 
rajua ja sekin on painava peruste Markluhdan-
lahden luontokokonaisuuden suojelulle. 

7



Haluamme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi palvellaksemme jäseniämme ja saadaksemme mukaan lisää luonnosta   kiinnostuneita. Kerro ajatuksesi tai ehdotuksesi yhdistyksemme toiminnasta osoitteeseen: nokianluonto@gmail.com tai 
kirjeitse osoitteeseen: SLL Nokia c/o Timo Lepistö, Aaroninkatu 14, 37130 Nokia

SLL Nokia järjesti vuoden aikana 25 tapahtu-

maa, joihin osallistui 803 henkilöä.

SLL Nokian ja Pirkanmaan lintutieteellinen 

yhdistys ry:n hallinnossa toimivan Nokian 

Lintukoulun tapahtumia oli 17 ja niissä oli 256 

osallistujaa.

SLL Nokian ja Nokian Lintukoulun 

tapahtumien yhteisosallistujamäärä 

vuoden aikana.

Edistimme alkuperäisen luonnon monimu-

otoisuuden säilymistä torjumalla vieraslajeja. 

Kitkimme Utolan luonnonsuojelualuetta 

uhkaavaa jättipalsamia ja muita vieraslajeja Kot-

outtavaa luonnonhoitoa-hankkeen (Kolu) ja Nokian 

kaupungin puistoyksikön kanssa. Yhden iltapäivän 

aikana keräysjätettä kertyi 97 kiloa. Kolu-hankkeen 

kanssa hoidimme myös arvokasta perinnemaisemaa 

Sarkolassa.

Vieraslajien torjuntaa Utolassa.  Kuva: Suomen luonnonsuojeluliiton 
Pirkanmaan piiri/ Kolu-hanke

Teimme yhteistyötä Kankaantaan-Maatialan 

kalastuskunnan, Kotouttavaa luonnonhoitoa 

Pirkanmaalla-hankkeen, Nokian kaupungin 

ympäristönsuojelu- ja puistoyksikön, Nokian Lin-

tukoulun, Nokian Mammat ry.:n, Nuorisoseurojen 

liiton Pirkanmaan ja Satakunnan piirien, Osaran 

maaseutuopetusyksikön, Pirkanmaan ELY-keskuksen 

ympäristövastuualueen, Pirkan opiston, Pirkanmaan 

lintutieteellinen yhdistys ry.:n, Siuron päiväkodin, 

Siuro-Seura ry:n ja Suomen luonnonsuojeluliiton 

Pirkanmaan piiri ry.:n kanssa.

Yhdistyksen hallitus kokoontui 9 kertaa.

Aki Salokatve piti Hetkiä maalla ja merellä -luontokuvaesi-
tyksen. Kuva: Aki Salokatve

Jäsenmäärä kasvussa, hämmästyttävän monipuolista toimintaa ja valistusta luonnon merkityksestä. Näillä 
olosuhteilla mentiin eteenpäin vuodesta 2019.
Toiminnan yhtenä painopisteenä olivat runsaasti osallistujia keränneet retket ja tapahtumat. Edistimme 
luonnon monimuotoisuuden säilymisen ja luonnonsuojelun tavoitteita kirjoittamalla mielipiteitä, tiedot-
teita ja paikallislehden julkaisemia luontoaiheisia juttuja. Nostimme esiin ilmastonmuutoksen hillitsemistä 
maankäytössä, rakentamisessa ja muussa kaupungin toimintojen suunnittelussa.

1056

9

17
25

13

97

Urpiaiskoiraat kisailevat
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Haluamme kehittää toimintaamme entistä paremmaksi palvellaksemme jäseniämme ja saadaksemme mukaan lisää luonnosta   kiinnostuneita. Kerro ajatuksesi tai ehdotuksesi yhdistyksemme toiminnasta osoitteeseen: nokianluonto@gmail.com tai 
kirjeitse osoitteeseen: SLL Nokia c/o Timo Lepistö, Aaroninkatu 14, 37130 Nokia

Kimmo Ohtonen puhuu voimakkaasti luonnon puolesta. 
Illan aikana keskusteltiin petoihin liittyvästä vihasta ja pelosta. Sensaa-

tiohakuinen media ja sosiaalinen media voivat levittää tahallisesti tai 
tahattomasti väärää tietoa. Petouutisia luettaessa kannattaa säilyttää 

kriittisyys. Ohtonen kertoi, että Suomessa ei ole enää laajoja erämaita 
joissa karhut ja sudet voisivat elää luonteenomaisessa ympäristössään. 

Kuva: Kimmo Ohtonen

SLL Nokian aktiivit toimivat oppaina lumijälkiretkellä Siuron päi-
väkodin 5-vuotiaille viskareille ja 6-vuotiaille eskareille. Retkellä 
ihmeteltiin liito-oravan papanoita ja keskusteltiin ketusta, rusakosta 
(pupusta) ja oravasta ja niiden hyppelyjäljistä. Kuva: Laura Blomqvist

Jäsenille lähetettiin vuoden aikana 14 säh-

köpostitiedotetta ajankohtaisista asioista.

edustusta, selvitystä tai raporttia ja 

lausuntoa, mielipidettä tai tiedotetta.

Nokian Uutisissa oli 15 luontoaiheista juttua.

Vuoden kohokohta oli marraskuun Elämää 

karhumetsässä -ilta. Toimittaja, kirjailija 

ja luontokuvaaja Kimmo Ohtonen kertoi

kiehtovia tarinoita ja näytti sykähdyttäviä kuvia. 

Tilaisuudessa Nokian lukion auditoriossa oli 195 

intensiivistä kuulijaa.

Jos olet tyytyväinen toimintaamme, kerrothan siitä muillekin! Anna tämä lehti eteenpäin ja kutsu ystäväsi mukaan jäseneksi,toimintaan ja tapahtumiimme mukaan. Kiitos!
Tutustu sivuihimmeosoitteessa: www.sll.fi/nokia. Sieltä voit lukea jäsenlehtemme myös verkko-julkaisuna ja tutustua tarkemmintoimintaamme.

195
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Nyt on yhdistyksen 45. toimintavuosi. SLL Nokia 

on koko toimintansa olemassaoloaikana tehnyt 

vapaaehtoistyötä luonnon puolesta. Jatkamme 

tärkeää yhteiskunnallista tehtävää luonnon edunvalvojana ja 

luontotiedon lisääjänä.

Koronavirus Covid-19 on vaikuttanut ihmisten 

elämään koko maailmassa. Yhdistyksessä vuosi 2020 

jää mieleen luonnon merkityksen nousuna. 

tapahtumaa jouduttiin perumaan koronan takia.

onnistuneesti järjestettyä tapahtumaa. Turvavälien 

pitäminen onnistuu maastossa helpommin.

Merikotka- ja saukkoretki jouduttiin perumaan, koska 

lunta ja kestävää jääpeitettä ei ollut.

Jäsenmäärämme on noussut yli kahteensataan. 

Hyvä me norppajengiläiset!

Linnavuoren Raiskion niityllä havaittiin kahdeksan 

virnapunatäplää (Zygaena viciae) muutaman vuoden 

tauon jälkeen. Virnapunatäpläesiintymä on löydetty 

vuonna 1995. Toukan ravintokasveja ovat virnakasvit, aikuiset 

perhoset ruokailevat muun muassa pietaryrttien ja horsmien 

kukilla. Koko Pirkanmaalta on ilmoitettu vain toinen esiin-

tymä tänä vuonna Urjalasta. Voimalinjan paahteinen rinne 

virnakasvustoineen on lajin elinympäristöä. Vaikka voimalin-

jaa on silmänkantamattomiin, niin virnapunatäplää esiintyy 

vain noin 100 metrin matkalla Linnavuoren Raiskiossa. 

Kunnostimme aluetta Tampereen seudun työllistämisyhdistys 

Etappi ry:n alla toimivan Retkikunta Kuukkelin kanssa.

Virnapunatäplä. Kuva: Marko Jaakkola

Kuluvan vuoden aikana on tapahtu-
nut paljon maininnan arvoisia asioi-
ta. Työntäyteinen ja mielenkiintoi-
nen vuosi jatkuu edelleen.

45

19

200
2

8

8

15

Nämä ovat vain poi-mintoja kaikesta toiminnas-tamme. ISO KIITOS yhdistys-aktiiveille, vapaaehtoisilleja kaikille jäsenillemme, joita ilman ei olisi SuomenluonnonsuojeluliitonNokian yhdistystä!
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Olemme työskennelleet kymmenissä eri 

yhteistyöprojekteissa, antaneet satoja 

työtunteja vapaaehtoistyöhön, saaneet 

lukemattomia kohtaamisia ja kokemuksia 

ja ennen kaikkea puolustaneet ja autta-

neet luontoa. 

Elokuussa hoidimme uhanalaisen 

palosirkan (Psophus stridulus) kotiketoa 

Siuron Pyymäellä. Poistimme heinää 

juurineen lapioilla ja käsin kitkemällä. 

Alueen heinittyminen on saatu hallintaan 

ja kedolla kasvaa edustava kasvilajisto, 

joka runsastuu entisestään. Palosirkkojen 

lisäksi onnistuimme näkemään kyyn ja 

vaskitsan.

Sitten SLL Nokian sihteeri Kaija Helle 

havaitsi kedolla erikoisen näköisen sienen 

ja pyysi sienituntemuksen grand old man Lasse Kososelta määri-

tysapua. Kyseessä on äärimmäisen uhanalainen (CR) viiruvahakas!

Pyymäen kedon hoito aloitettiin 2004 ja työ on ollut yhdistyksen 

vastuulla vuodesta 2010. Vuosittaiset hoitotoimet jatkuvat jälleen 

ensi vuonna, jolloin siirrämme hoidon painopistettä palosirkkaesiin-

tymän itäpuolelle. 

Tervetuloa mukaan hoitamaan ja löytämään aarteita!

Perinnemaisemanhoitoa Sarkolassa. 
Kuva: Suomen luonnonsuojeluliiton Pirkanmaan piiri/ Kolu-hanke

Viiruvahakas (Hygrogybe spadicea) 
on äärimmäisen uhanalainen (CR) 
sienilaji, jota on tähän mennessä 
löydetty vain kuudelta paikalta 
koko Suomesta. Nokialta viiruva-
hakkaan löysi ensimmäisen kerran 
Tampereen Sieniseuran Unto Sö-
derholm Maatialanharjulta vuonna
1975 ja uudelleen 1977. Tänä 
vuonna Lasse Kosonen havaitsi 
lajin Pitkäniemen hautausmaalta ja 
Kaija Helle Pyymäen kedolta. 
Kuva: Lasse Kosonen

”Ikinä 
ei tiedä minkä aarteen sitä 

eteensä saa ja siinä se on 

tämän jutun suola.” 
– huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. 
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Laitoksen johtaja professori Jouni Taskinen (vasemmassa kuvassa)
kertoi, että raakut on saatu lisääntymään altaissa. Glokidium-toukkia 
on laitettu samoihin altaisiin sekä lohien että purotaimenien kanssa ja 
niitä on päätynyt toivotusti kalojen kiduksiin. Toukat elävät ensim-
mäisen vuotensa lohikalojen kiduksissa. Ensimmäiset raakunpoikaset 
syntyivät Konneveden tutkimusasemalla vuonna 2019 ja palautusta 
kotijokiin kokeiltiin kesällä 2020.

Kun yhden raakkua uhkaavan hankkeen saa 

torpattua, seuraava kolkuttelee o
vella.

Viranomaiset eiv
ät saisi myöntää uhanalaisen raa-

kun elinalueelle en
ää mitään tuhoavia hankkeita 

tai toimia.

K uvat ovat Konnevedeltä Jyväskylän yliopiston lai-

tokselta, jossa hoidetaan rehevöityneiden vesien 

huonovointisia raakkuja. Raakkuja puhdistetaan harjalla. 

Kun raakut pääsevät puhtaaseen virtaavaan veteen, ne 

elpyvät muutamassa kuukaudessa. Osa raakunpoikasista 

on viety jatkokasvatukseen Pohjois-Norjaan Austevollin 

kasvatuslaitokseen. Kun viljelytoiminta jakautuu kah-

teen paikkaan, riskit pienenevät. Tarkoitus on palauttaa 

mahdollisimman pian kaikki tervehtyneet raakut kotijo-

kiinsa. Konneveden tutkimusasemalle on viety raakkuja 

Mustionjoesta, Ähtävänjoesta ja Isojoesta. 

Raakku eli jokihelmisimpukka on sekä Suomessa että 

maailmanlaajuisesti erittäin uhanalainen laji. Nokial-

la raakkuja elää ainoastaan Pinsiön-Matalusjoessa ja 

meillä on vastuu aarteen säilymisestä tuleville sukupol-

ville. Nokialla raakkua ja purotaimenta uhkaavat muun 

muassa valuma-alueen metsien ojitukset, hakkuut, 

alueelle kaavaillut louhokset ja malminetsintäluvat ja 

Tampereen Veden vedenotto Pinsiönlähteestä.

Ensimmäinen palautuskokeilu tehtiin viime kesänä. Tutkimusavustaja 
Sabrina Nykänen (kuvassa) kertoo, että koska jokien ongelma raa-
kunpoikasten kannalta on pohjien liettyminen, niitä ei voida istuttaa 
sinne suoraan, ennen kuin tämä ongelma on poistettu, sillä poikaset 
tukehtuisivat ja Konnevedellä tehty työ menisi hukkaan. Lisäksi ai-
kuiset raakut eivät kykene joessa lisääntymään veden laadun vuoksi. 
Toisin sanoen jokien tilaa pitäisi kohentaa - ja valuma-alueella tehdä 
jokien tilaa kohentavia toimenpiteitä -, ennen kuin kaikki raakut 
voitaisiin palauttaa kotijokiinsa. Tässä voi kestää tahtotilasta riippuen 
jopa vuosikymmeniäkin.

Kuva: Kaija Helle Kuva: Kaija Helle

Kuva raakunpoikasista mikroskoopin alla kuvattuina. 
Niiden seassa olevat vihreät pallot ovat levää. 

Kuva: Sabrina Nykänen.
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N okian kaupungin rakennus- ja ympäristölauta-

kunta myönsi vuonna 2018 Suomen Maa ja Kivi 

Oy:lle luvan kalliokiviaineksen ottoon, louhintaan ja 

murskaukseen sekä ylijäämämaiden vastaanottoon, 

joka heikentäisi merkittävästi Pinsiön Matalusjärven 

ja Kaakkurijärvien luontoarvoja ja Natura 2000 suo-

jelualueita. SLL Nokia teki valituksen yhdessä Kyrön 

Luonto ry:n, SLL Pirkanmaan piiri ry:n ja Pirkanmaan 

Lintutieteellinen yhdistys ry:n kanssa. Toukokuussa 

SLL Nokian vaikuttamistyö Pinsiön-Matalusjoen ja Kaakkurijärvien
Natura-alueen luontoarvojen puolesta tuo tulosta

Kaivostoiminta uhkaa Pinsiötä

S otkamo Silver Oy on helmikuussa 2020 hakenut 

malminetsintälupaa Nokian pohjoisosaan Pinsiön 

Metsäkylään. Malminetsinnästä seuraa etuoikeus 

kaivostoimintaan ja alueella on lisääntynyt kaivos-

toiminnan riski. 

Useat tahot muistuttivat hankkeesta ja SLL Nokia 

laati muistutukseen raakkua ja purotaimenta koskevan 

liitteen 1. Muistutuksissa vaadittiin lupahakemuksen 

hylkäämistä hakemuksen puutteellisten selvitysten 

perusteella. Hakemuksessa ei oltu huomioitu muun 

muassa luontoarvoja, muinaisjäännöskohteita, asu-

tusta ja poraamisen ja kaivannaisjätteiden aiheuttamia 

ympäristövaikutuksia.

Turvall isuus-ja kemikaalivirasto (Tukes) kuulutti 

uudelleen 1.10. Sotkamo Silver Oy:n malminetsintä-

lupahakemuksesta kaivoslain (621/2011) perusteella. 

Alkuperäiseen hakemukseen on tehty muistuttajien 

edellyttämiä muutoksia. Tämä vaikutti siihen, että 

alun perin 22 hehtaarin laajuinen lupahakemuksen 

alue puolittui 11 hehtaariin. 

Lupahakemuksen alue sijaitsee Pinsiön-Matalusjoen 

Natura 2000-alueen valuma-alueella. Toteutuessaan 

hanke olisi vakava riski ja uhka joessa elävälle erittäin 

uhanalaiselle jokihelmisimpukalle ja sen väli-isännälle 

purotaimenelle. Pienenkin kaivoksen vaikutukset 

ulottuvat ainakin 5 kilometrin päähän, suuren hank-

keen 10 kilometrin.

Biokemisti Jari Natunen, SLL Nokia ja muut muu-

toksenhakijat jättivät Tukesin Sotkamo Silver Oy:lle 

myöntämästä malminetsintäluvasta 2.11. valituksen 

Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Perusteena ovat  

muun muassa luvan vakavat puutteet asukkaiden 

kuulemisessa ja turvaetäisyyksien määrittelyssä. 

Ympäristön tilaan ja  uhanalaisten lajien elinympäris-

töön ja luonnonolosuhteisiin kohdistuvien seurausten 

arvioinnit puuttuvat niin ikään. Kemiallisia ympäris-

tövaikutuksia ei ole huomioitu asianmukaisesti, eikä 

kaivoslain edellyttämää kaivannaisjätesuunnitelmaa 

ole laadittu.

Kotisivultamme löytyy Kansalaisten kaivosvaltuus-

kunnan puheenjohtaja Jari Natusen laatima valitus 

liitteineen.

2020 Vaasan hallinto-oikeus kumosi Nokian kaupungin 

päätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi. 

Hallinto-oikeus linjasi, että jos hakija haluaa jatkaa 

hakemustaan, on sen toimitettava lupaviranomaiselle 

uusi Natura-arviointi sekä yksityiskohtainen selvitys 

vesiensuojelutoimista sekä yhteisvaikutus muiden 

päästölähteiden ja ympäristön ti laa heikentävien 

seikkojen kanssa.

www.sll.fi/nokia/2020/11/03/valitus-koskien-tukesin-paatosta-1-10-2020-lupatunnus- 
ml20160014-sotkamo-silver-oy/

www.sll.fi/nokia/2020/05/16/sll-nokian-vaikuttamistyo-pinsion-matalusjoen-ja- 
kaakkurijarvien-luontoarvojen-puolesta-tuo-tulosta
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Kuva lähde: Dreamstime.com

Luontokartoittaja ja eräopas Kaija Helle 
aloittaa harrastuksenomaisesti kääpä-
selvitykset Siuron metsissä.

Luontoselvitykset jatkuvat. Ruutanan luonnonsuojelualuetta 
ympäröivistä metsistä löytyy lukuisia arvokkaita vanhan metsän 
indikaattorikääpä- ja kääväkäslajeja, joista osa on uhanalaisia. 
Huomionarvoista ja merkittävää on, että lähimetsien lajisto on 
vähintään yhtä monipuolista kuin Ruutanan jo suojellulla alueella. 
Ajatus suojelualueen esittämisestä alkaa muhia.

Nyt on aihetta juhlaan! Kaupunginvaltuusto päätti kesäkuussa hyväksytyn 
Luonnon monimuotoisuusohjelman (Lumo) osana Siuron metsien suojelusta 
Riuttan rinteellä, Hakavuoressa ja Intianlahden muinaisuomalla sekä kaupun-
gin esittämillä alueilla Ruumenrapakolla ja Haaparadalla. Seuraava askel on 
ELY-keskuksen METSO-suojeluohjelmasta päättävillä viranomaisilla.
 

2010

2014

2011 2015 tammikuu

2016 lokakuu 2020 huhtikuu2017

2015 kevään aikana

SLL Nokia valmistelee suojeluesitystä yhteistyössä Pirkan-
maan luonnonsuojelupiirin kanssa. Suojeluun ehdotettavat 
metsät sijaitsevat Ruutanan luonnonsuojelualueen lähiym-
päristössä, jolloin suojelualue laajentuisi. Sivakkavuoren 
suojelu muodostaisi ekologisen käytävän Ruutanan ja jo 
suojellun Linnavuoren vanhan metsän välille. Samoihin 
aikoihin Nokian kaupunki esittää Ruutanan suojelualuee-
seen rajautuvia Haaparadan ja Ruumenrapakon metsiä 
METSO-suojeluohjelmaan.

Siuron metsien suojelualoite luovutetaan Nokian 
kaupunginhallitukselle. Esitys sisältää Riuttan 
rinteen, Sivakkavuoren, Hakavuoren ja Intianlah-
den muinaisuoman sekä Kuuro- ja Kiimakallion 
metsäsaarekkeiden alueet. Metsien yhteispinta-ala 
pinta-ala on 85,9 hehtaaria.

Ympäristönsuojeluyksikkö, kaa-
voitusjaosto, tekninen ja va-
paa-aikalautakunta hyväksyvät 
suojeluesityksen. Kaavoitusjaosto 
toteaa, että suojelualueen laajenta-
miselle maankäytön suunnittelun 
kannalta katsoen ei ole estettä ja 
että alue ei sovellu asuntorakenta-
miseen maaston muotojensa vuoksi.

SLL Nokia soittaa sekä Patria Aviation Oy:n 
moottoritehdas ja -huoltamon että AGCO 
Power Oy:n moottoritehtaan johtajille. 
Molemmat yritykset varmistavat, että niillä 
ei ole aikomuksia eikä tarvetta laajentaa 
suojeluesityksen alueiden suuntaan Sivak-
kavuorelle. SLL Nokia luovuttaa adressin ja 
jättää kaupunginhallitukselle oikaisuvaati-
muksen metsien suojelemiseksi.
Oikaisuvaatimus hylätään.

Suomi täyttää 100 vuotta ja tätä juhlistaakseen 
Suomen luonnonsuojeluliitto valitsee Suomen 
luonnon 100 luontohelmeä. Luontohelmet vali-
taan eri puolilta maata ja ne edustavat erilaisia 
luontotyyppejä. Siuron metsät valitaan yhdeksi 
luontohelmeksi sillä perusteella, että metsät 
ovat luontoarvoiltaan ja lajistoltaan yksi mer-
kittävimmistä maakunnan suojelemattomista 
metsistä ja niiden olemassaolo tai luonnontila 
on uhattuna.

Nokian kaupungin monimuotoisuusohjelma 
valmistuu ja siinä esitetään Siuron metsien 
suojelemista.

Koostimme oheiseen grafiikkajanaan historian vaiheita yhdistyksemme työstä Siuron 
vanhojen metsien suojelemiseksi.  

Luonnonsuojelu on hidasta ja kärsivällisyyttä vaativaa työtä ja edellyttää aktiivisia kansalaisia, jotka lähtevät ajamaan 
asioita. Niin luonnonsuojelussa kuin elämässä pätee lainalaisuus: yksittäisten ihmisen aktiivisella toiminnalla on 
merkitystä. Niin hyvässä kuin pahassa. Yhdistyksessä on helpompi edistää tärkeäksi koettua asiaa kuin yksin. Asioi-
den esille tuominen on ratkaisevaa, jotta päättäjät havahtuvat.   

Siuron metsiensuojeluesityksen historiaa
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Jäsenyydelläsi tuet

konkreettisesti työtämme

Nokian luonnon puolesta.

Kiitos kuuluu Sinulle!

Tutustu sivuihimme osoitteessa: www.sll.fi/nokia. 
Sieltä voit lukea jäsenlehtemme 
myös verkkojulkaisuna ja
tutustua tarkemmintoimintaamme.

Suojelu ei ole vielä lainvoimainen. 
Alueille haetaan nyt Pirkanmaan 
ELY-keskuksesta METSO-suojelurahaa, 
sillä valtio maksaa kaupungille suo-
jelun puustosta korvauksen. Tämän 
jälkeen ELY-keskukselta haetaan 
viranomaispäätöstä suojelusta. Tähän 
saattaa mennä pari vuotta. Alueilla 
ei kuitenkaan saa enää tehdä luon-
toarvoja hävittäviä toimia.

Olemme tyytyväisiä, että viimein tapahtuu luonnon kannalta jotakin myönteistä, koska tähän mennessä luontoar-
vot ovat jääneet Nokian kaupungissa kehittämissuunnitelmien jalkoihin. Monen vuoden odotuksen jälkeen Nokian 
kaupunki on tehnyt suojelupäätöksiä, jotka odottavat toteutusta. Kaupungin luonnon monimuotoisuusohjelma 
(LUMO) on hieno asia ja hyvä alku. Onnittelemme kaupunginvaltuustoa työn käynnistämisestä luonnon monimuo-
toisuuden hyväksi! Tästä on hyvä päästä vauhtiin isompien askeleiden ottamiseksi. Tarvitsemme perustavanlaatuisia 
ja suurisuuntaisia toimia, jotta luonto voisi palautua ja monimuotoisuuden tila parantua.

2015 huhtikuu 2016 syyskuu

2020 kesäkuu Tilanne lokakuussa 2020

2015 toukokuu 2016 syyskuu

Rakennus- ja ympäristölautakunta esittää 
kaupunginhallitukselle luonnonsuojelualueen 
perustamista.

Kaupunginhallitus on esittämässä alueen suojelua sillä 
edellytyksellä, että päätös ei aiheuta rajoituksia alueen 
lähistöllä sijaitsevalle yritystoiminnalle. Kaupunginhal-
lituksen jäsen Raija Nurminen esittää Jarmo Korkin 
kannattamana asian palauttamista lisävalmisteluun, 
perusteenaan muun muassa Linnavuoren tehtaiden 
laajennustarpeet, Siuron rakentaminen ja kovakuoriai-
set. Kaupunginhallitus jättää asian pöydälle ja esittää 
kysymyksiä ympäristönsuojeluyksikölle.

SLL Nokia kerää adressilla yli 1 000 
nimeä metsien suojelemiseksi.

Ympäristönsuojeluyksikkö lähettää kaupunginhallituksen kysymyksiin 
vastaukset, joiden mukaan estettä suojeluun ei ole. Kirjanpainaja ei 
esiinny vanhoissa sulkeutuneissa metsissä, vaan on lähinnä paahteisten 
aukkohakkuiden reunojen laji. Kaupunginhallitus käsittelee suojeluehdo-
tusta ja jäsen Raija Nurminen esittää Mika Laakson kannattamana, että 
Pirkanmaan ELY-keskukselta ei haeta suojelualueen perustamista. Jäsen 
Anneli Lehtonen tekee vastaesityksen suojelualueen perustamisesta. 
Asia menee äänestykseen, jonka Nurmisen esitys voittaa 6-3. Kaupungin 
METSO-ehdotus on samassa pakassa.

Kaupunginvaltuusto päättää Lumo-ohjelmasta. Siihen sisältyvät Siuron 
metsien suojelu Ruumenrapakolla, Haaparadalla, Riuttan rinteellä, Ha-
kavuoressa ja Intianlahden muinaisuomalla. Sivakkavuoren metsän 18 
hehtaaria jätetään pois. Tämän lisäksi suojellaan osa Maatialanharjusta 
sekä laajennetaan Utolan rinteen pähkinäpensaan suojelualuetta. SLL 
Nokian suojeluesitykset Siuron metsissä ovat mukana esityksessä noin 
75 prosenttisesti.
Ympäristöministeriön vuoden 2018 selvityksen mukaan vanhat run-
saslahopuustoiset kangasmetsät, lehtomaiset kankaat ja lehdot ovat 
uhanalaisia luontotyyppejä. Siuron metsät vastaavat niiden kuvailua.
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Lisätietoja 

irti turpeesta -kampan-

jasta osoittees
sa:

www.irtit
urpeesta.

fi

Suomen luonnonsuojeluli itto aloitti 20. elo-
kuuta 2020 kansalaisaloitekampanjan turpeen 

polton lopettamiseksi vuoteen 2025 mennessä. 
Kampanjaa tukevat lukuisat muut järjestöt. Turve 
tuottaa vain viisi prosenttia energiastamme, mutta 
12 prosenttia päästöistämme yhtä paljon kuin 
henkilöautoliikenne. Turpeen polttaminen onkin 
ilmastolle jopa haitallisempaa kuin kivihiilen polt-
taminen. Suomi on jo säätänyt lain, joka lopettaa 
kivihiilen energiakäytön. Nyt on aika päästä irti 
myös turpeesta.

Kansalaisaloitteeseen on kerättävä kuuden 
kuukauden kuluessa 50 000 kannatusilmoitusta, 
jotta aloite siirtyy eduskunnan käsittelyyn keväällä 
2021. Kansalaisaloite on kerännyt tämän lehden 
painoon mennessä jo yli 23 000 nimeä. 

MAAILMAN HELPOIN 
ILMASTORATKAISU

Talviaamu suolla. Kuva: Antti Viisteenmäki

Käythän allekirjoittamassa aloitteen verkossa 
kansalaisaloite.fi -palvelussa tai tulosta

paperinen kannatusilmoitus kansalaisaloite-
sivustolta ja postita se osoitteella SLL, Tunnus 

5009174, 00003 vastauslähetys, jolloin
vastaanottaja maksaa postimaksun. Nimiä

kerätään 19.2.2021 asti.! 
Kuva: Jaana Segerberg

www.irtiturpeesta.fi
www.kansalaisaloite.fi


Suojeluun hyväksytyt alueet ovat hyvä alku, mutta toimet 

ovat kuitenkin riittämättömiä. Koko kaupungin pinta-alasta 

on suojeltu nyt 2 %. Nyt perustettavien luonnon moni-

muotoisuuskohteiden (LUMO) jälkeen 2,4 % on suojeltu. 

Kaupungin omistamista maa-alueista on nyt suojeltu 4 % 

ja LUMO-kohteiden jälkeen 7,7 %.

Suojeluprosentti on vähäinen ja osittain myös harhaan-

johtava, sillä metsätalouden harjoittaminen esimerkiksi 

Kaakkurijärvien Natura-alueen suojelualueiden rauhoitus-

päätöksissä on suurelta osin sallittu. Ote Nokian kaupungin 

LUMO-ohjelmasta s.13: ”Alueet, joilla metsätalouden har-

joittaminen esimerkiksi avohakkuin on sallittua, kattavat yli 

puolet Nokian suojelualueiden pinta-alasta. Suojelualueet, 

joissa voimakkaat metsätaloustoimet eivät ole sallittuja, 

kattavat alle prosentin kaupungin pinta-alasta.” 

Luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi ympäris-

töä tulee suojella tulevaisuudessa moninkertainen määrä. 

YK:n vuoden 2016 biodiversiteettisopimuksen tavoitteiden 

mukaan 17 % kuntien luontotyypeistä pitäisi olla suojeltua, 

jotta luonnon monimuotoisuus säilyisi. Sen eteen on paitsi 

virkamiesten myös kaupungin johdon ja kansalaisten tehtävä 

paljon töitä. Vastuu luonnosta ja sen monimuotoisuudesta 

kuuluu kaikille. 

Monet Nokian asuin-, teollisuus- ja palvelualueista 

ovat laajentuneet entisille pelto- ja metsämaille ja alueet 

laajenevat edelleen. Maankäyttöratkaisut ovat johtaneet 

siihen, että luonnon elinympäristöt muuttuvat pieniksi 

saarekkeiksi ja pirstoutuvat. Tämä johtaa lajiston taantu-

miseen ja häviämiseen. Luonnosta ja ympäristöstä käydään 

jatkuvaa kamppailua. Raha ja talous tuntuvat useimmiten 

painavan päätöksen teossa eniten. Toivomme suunnitte-

lijoilta ja päättäjiltä suojelumyönteistä asennetta. Kuten 

koronapandemia on osoittanut, taloutta ei voi olla ilman 

hyvinvoivaa luontoa. Kulutustapojen ja rakenteiden on 

muututtava. Nokialla on sikäli hyvä tilanne, että täällä on 

kiertotaloutta tekeviä yrityksiä ja kaupungilla on käytössään 

sähköautoja, mutta ne eivät yksin riitä. Toiminnan täytyy 

näkyä maankäytössä, uusiutuvan energian käytössä ja esi-

merkiksi puurakentamisena. Tätä voi ohjata asemakaavoilla.

Kaupungin maista Sivakkavuoren ja Markluhdanlahden 

pitäisi olla ensimmäisiä kohteita. Suojelematta jätetyn 

Sivakkavuoren kääpälajisto on yhtä hyvä kuin Ruutanan 

luonnonsuojelualueen. Käävät ovat hyviä metsien luon-

nontilaisuuden osoittajia. Kaupunginvaltuusto rajasi 

Sivakkavuoren LUMO-ohjelman suojelukohteista pois, 

siltä varalta jos AGCO Power laajenee. Nokian kaupungin 

ympäristönsuojeluyksikkö pyysi LUMO-ohjelman valmis-

Artikkeli kuvastaa tilannetta 31.10.2020

Päättäjät suunnittelevat rakentamista eikä kaavoituksen erikoiskieli ole helppoa ymmärtää. 
Alkaa ahdistaa ja päätä pakottaa. Miten tavallinen kansalainen voi pysyä kaikesta kärryillä? 
SLL Nokian sihteeri Kaija Helle vastaa kysymyksiin: 

Kuten tässä lehdessä kerromme, Nokialle peruste-
taan uusia luonnonsuojelualueita. Hienoa! Nytkö 
voimme olla tyytyväisiä, että homma on pulkassa? 

Mitä muita kohteita Nokialla voisi suojella? 

Sivakkavuorelta löytynyt punakarakääpä (Steccherinum collabens) 
on uhanalaisluokituksessa silmälläpidettävä (NT) aarnimetsien indi-
kaattorilaji. Kuva: Kaija Helle.
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telun aikana lausunnon AGCO Power Oy:lta, joka totesi, 

että “esitetty [suojelualueen] laajentamissuunnitelma on 

hyvä ja kannatettava asia. Lausunnon oletuksena kuitenkin 

on, että suojelualueen toteuttamisen jälkeenkin 6 hallia 

on mahdollista laajentaa itään tai länteen tarvittaessa 

ilman merkittäviä ympäristönsuojelullisia toimenpiteitä”. 

Sivakkavuori sijoittuu teollisuusalueesta etelään. Näin ollen 

Sivakkavuoren suojelulle ei ole estettä.

Myös Markluhdanlahden luontoarvot ovat huomattavat 

(ks. tässä lehdessä erillinen juttu).  Alue on kaiken lisäksi 

tulvariskistä savimaata, mutta tämä ei ole pysäyttänyt 

kaupunkia selvittämästä alueen rakentamista.

Taivalkunnan maakunnallisesti merkittävä Römövuoren 

metsä ansaitsee tulla suojelluksi ja myös Ketaranvuoren alue 

Siurossa. Yksityisomistuksessa olevista maista Nokianvirran 

ainutlaatuisen ruhjeen rinteet ovat ykköskohteita jääkauden 

jättämine ravinteisine savimaannoksineen ja merkittävine 

luontoarvoineen.

Luonnon monimuotoisuuden hupenemisen pysäyttämiseksi 

tarvitaan toimia myös metsätalouskäytössä olevilla alueilla. 

Hakkuumetsiä ja heikentyneitä elinympäristöjä voidaan 

ennallistaa. Kaiken maankäytön tulee alkaa luontoarvojen 

selvittämisestä.

Luonnontilaisten tai sen kaltaisten elinympäristöjen määrä 

ja laatu ei saa enää vähetä.

Koska Rantojen Nokia on asetettu Nokian keskeisimmäksi 

tavoitteeksi tulevaisuuden strategiassa, suojellaan rannat! 

Rantaluontoa ei ole Nokialla suojeltu varsinaisesti vielä 

ollenkaan. Nyt suunniteltu kaupungin rantojen käytön visio 

kaventaisi rantojensuojelun mahdollisuuksia peruuttamat-

tomasti. Menetettyä rantaluontoa ei saada koskaan takaisin. 

Tätä ei rantojen käytön visiossa ole otettu lainkaan huomioon.

Kaupungin tavoitteeksi hyväksyttiin vuonna 2017 “Elinvoi-

mainen ja ekologinen Nokia” ja erääksi sen keskeisimmäksi 

tavoitteeksi “Rantojen kaupunki”. Nämä kaksi tavoitetta 

ovat keskenään merkittävässä ristiriidassa. Nokian ranto-

jen käytön visio puolestaan on maankäytön suunnittelua 

ohjaava oikeusvaikutukseton teemasuunnitelma, joka toimii 

strategisen yleiskaavan taustamateriaalina.

Visiossa ranta-alueet on jaettu 13:een kehitettävään 

alueeseen, jotka ovat Nokianvirta, Vihnusjärvi, Pitkäni-

emi, Vihola, Halkoniemi, Liukuslahti, Luodon saari, Melo, 

Knuutila, Ruutana, Siuro, Jokinenjärvi sekä Alinenjärvi. 

Kaupungin pitkän tähtäimen tavoitteena on ottaa rannat 

käyttöön ja saada uutta tonttimaata rannoilta. Samalla 

pyritään valjastamaan herkkä rantaluonto matkailu- ja 

virkistyskäyttöön luontoarvoista piittaamatta.

Toteutuessaan Rantojen Nokia -suunnitelmalla olisi 

valtavat vaikutukset luontoon. Vaikutuksiltaan näin mer-

kittävää ohjelmaa olisi pitänyt esitellä julkisesti ennen 

päätöksentekoa.

Jos kaupunki toimisi Ekologisen Nokian tarkoitusta vas-

taavasti, kaupunki kantaisi vastuuta luonnon monimuotoi-

suuden säilymisestä ja ilmastonmuutoksen hillitsemisestä.

Jotkut alueet ovat niin hienoja, ettei niille pitäisi ihmisten 

mennä ollenkaan, koska väistämättä siitä seuraa luonto-

arvojen tuhoutumista. Nokianvirran muinaisen kanjonin 

Siis mikä Rantojen Nokia ja rantojen käytön visio? 
Tässähän tipahtaa kärryiltä.

Kalliopeili. Kuva: Tapio Perttunen.

Kallioseinämää Hakavuorelta. Kuva: Kaija Helle.
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rannat ovat tällaisia alueita. Rantojen käytön visiossa 

rinteille suunnitellaan rantareittien rakentamista.

Nokian Uutisten toukokuussa 2020 tekemän kyselyn 

mukaan 72 prosenttia vastaajista oli sitä mieltä, että suun-

nitelma Viinikanniemen asuinalueesta omine rantoineen 

ja rantasaunoineen on huono tai epäonnistunut. Tästä 

huolimatta se aiotaan toteuttaa.

Koemme, että kansalaisten kuuleminen on heikentynyt 

muutaman viime vuoden aikana. Periaatteessa kuntalai-

silla on mahdollisuus vaikuttaa kaavoitukseen, mutta 

kannanottojen vaikutukset jäävät usein olemattomiksi. 

Suojelutarpeen lisäämistä ei ole selvitetty. Meillä on 

sellainen tuntuma, että monet nokialaiset haluaisivat 

luonnon säilyvän ja lisätä suojelualueita.

Rantojen käytön visio oli yleisön nähtävänä kevätkesällä 

2020 samoin kuin strategisen yleiskaavan osallistumis- ja 

arviointisuunnitelma. Lausunnoissamme painotimme 

luontoarvojen huomioimista ja ihmettelimme keskenään 

ristiriitaisia tavoitteita, joita syntyy rantojen käytön vision 

ja muun maankäytön suunnitelmista. Luonnon moni-

muotoisuuden säilyminen ja suunnitellut rakentamiset ja 

polkureitit eivät voi toteutua samaan aikaan. Rantaluonto 

tulee turvata kaavoituksella. Tämä olisi vastuullista, pit-

käjänteistä ja ekologisen kaupungin mukaista toimintaa.

SLL Nokian antamat mielipiteet rantojen käytön visiosta 

ja kaupungin strategisesta yleiskaavasta ovat luettavissa 

nettisivuiltamme:
www.sll.fi/nokia/2020/08/20/mielipide-rantojen-kayton-
visiosta
www.sll.fi/nokia/2020/08/28/suomen-
luonnonsuojeluliiton-nokian-yhdistyksen-mielipide-
kaupungin-strategisesta-yleiskaavasta-27-8-2020

Koko ajan on useita kaavoja suunnitteilla. Niistä merkittäviä 

ovat Lehtiniemen, Urhatun ja ympäristön kaavamuutos ja 

vanhaan kulttuuriympäristöön osoitettu Kehon pappilan 

kaavamuutos puistosta pientaloalueeksi. Siuro-Linnavuo-

ri-Kulju ja Lukkila-Hautamoisio ovat myös laaja osayleis-

kaavan muutosalue.

Näiden lisäksi on lukuisia pienempiä asema- ja osayleis-

kaava-alueita. Niitä voi katsoa kaupungin sivulta kohdasta: 

Asuminen/Kaavoitus/Vireillä olevat kaavat. 

Mitä muuta kaavoitusrintamalle kuuluu, onko joitain 
isoja hankkeita tulossa? 

www.molok.fi

MUISTA
KIERRÄTTÄÄ

...myös jouluna!

www.sll.fi/nokia/2020/08/20/mielipide-rantojen-kayton-visiosta
https://www.sll.fi/nokia/2020/08/28/suomen-luonnonsuojeluliiton-nokian-yhdistyksen-mielipide-kaupungin-strategisesta-yleiskaavasta-27-8-2020


Huom! Tulenteko ei ole jokamiehenoikeus. Jos virallisia tulipaikkoja ei 
ole, tulta ei saa sytyttää ilman maanomistajan lupaa. Nokian kaupunki 
ylläpitää neljää virallista nuotiopaikkaa.

  Kivikesku
Kivikeskun 1,4 kilometrin helppokulkuinen reitti kulkee 

rämemetsän ja useiden pienten suolampien ohi.  Keväällä 

ja sadekausilla kannattaa pukeutua vedenpitäviin kenkiin. 

Kivikeskun rannalla on kaksi nuotiopaikkaa. Telttailu on 

kielletty. Auton voi jättää Koukkujärventien parkkipaikalle. 

Kivikesku on osa Kaakkurijärvien Natura- aluetta, joilla on 

pesinyt yksi Etelä- Suomen suurimmista kaakkuripopu-

laatioista. 2010-luvulta alkaen kaakkurien pesivien parien 

määrä on vähentynyt 40 prosenttia. Vetoamme kaikkiin 

retkeilijöihin, että kaakkurien pesimäalueet rauhoitetaan 

kulkemiselta toukokuun alusta elokuun puoliväliin lintu-

jen pesimisen onnistumiseksi. Kulkemisen rajoittaminen 

koskee koko laajan Kaakkurijärvien Natura-alueen järviä. 

Lähtöpisteen Kivikeskulle löydät kirjoittamalla Google 

Mapsin hakuun: 61.529501, 23.520453. 

  Nuijalampi
Laavu sijaitsee noin kilometri Kivikeskulta länteen met-

sätien ja hiihtoladun varressa. Laavulle pääsee parhaiten 

Koukkujärven hiihtomajalta tai Hopeatieltä. Laavulla on 

valmiit nuotiopuut.

  Ruutana
Ruutanajärven 27 hehtaarin suojelualue sijaitsee Siurossa. 

Luontopolku lähtee aivan Haukankadun pohjoispäädyssä 

sijaitsevalta parkkipaikalta (osoite: Haukankatu 40). 

Helppokulkuisen reitin pituus on noin neljä kilometriä 

ja se on merkitty maastoon. Järven ympärillä on vanhaa 

metsää ja monipuolinen linnusto. Laskupuron ympäristön 

rehevässä lehdossa kasvaa komeita pähkinäpensaita. 

Ruutanajärven rannassa on huollettu nuotiopaikka.

  Luodon saari
Pyhäjärven 88 hehtaarin suuruisella saarella on viisi mer-

kittyä ja huollettua tulentekopaikkaa, joista neljässä on 

tilaa telttailla. Leiripaikoilla on polttopuita, saatat tarvita 

niiden pilkkomista varten kirveen. Saarelle päästäkseen 

tarvitsee oman veneen. 

Kuva: Lucas Ludvig/Unsplash

Vetoamme kaikkiin retkeilijöihin, että kaakkurien pesimäalueet rauhoitetaan kulkemiselta tou-kokuun alusta elokuun puolivä-liin lintujen pesimisen onnistumi-seksi. Kulkemisen rajoittaminen koskee koko laajan Kaakkurijär-vien Natura-alueen järviä. 
!
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Osa tiedoista on kerätty Nokian kaupungin verkkosivuilta.

Kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 18. huhtikuuta 2021. Suomen 

luonnonsuojeluliitto ja Nokian yhdistys ovat poliittisesti sitoutumat-

tomia luonnon edunvalvojia. Jokaisen luonnonsuojelijan kannattaa 

äänestää kuntavaaleissa. Äänestämällä jokainen voi vaikuttaa 

ympäristöasioihin.

Kannattaa vertailla puolueiden ohjelmia ja ehdokkaiden vaalikone-

vastauksia. Tavatessasi ehdokkaita kysy heiltä suoraan esimerkiksi 

miten he valtuutettuina pitäisivät kiinni ilmastosopimuksesta, 

edistäisivät luonnon monimuotoisuuden parempaa tilaa ja rajoittai-

sivat luonnonvarojen kestämätöntä käyttöä ja edistäisivät kunnan 

suojelualueverkoston perustamista.

Valitaan edustajia, jotka haluavat puolustaa ympäristöä valtuus-

tossa. Tarvitaan uudenlaista johtajuutta, jossa ympäristöasiat 

nostetaan keskiöön.  

Äänestä ehdokkaita jotka haluavat puolustaa luontoa

Paista 
nuotiolla 
tikkupullia. Kokeile 
valmista croissant- tai 
pakastetaikinaa! Pyörittele taikina 
käsien välissä pyöreäksi 20 sentin nau-
haksi. Hyvä määrä taikinaa yhteen pullaan on 
noin kananmunan kokoinen pala. Kierrä pötkö sormen-
paksuisen puutikun ympäri. Laita taikinan päät kierteen 
sisään, jotta pulla pysyy tikussa paistettaessa Tee kierrokset 
harvaan, jotta pullalla on tilaa kohota paistuessaan. Paista 
hiilloksen päällä noin 10-15 cm etäisyydellä välillä pullaa 
käännellen. Huom! Jos paistat liian nopeasti ja liian kuu-
massa, tikkupulla palaa pinnalta ja jää sisältä raa’aksi.

Tikkupulla-vinkki
Kuva: Jaana Segerberg

Kuvan lähde: Corel Gallery

Kaikissa luontoon ja

yhdistykseen l i ittyvissä

asioissa,  ota yhteyttä:

• www.sll.fi/nokia

• nokianluonto@gmail.com

• p. 044 017 7180 yhdistyksen sihteeri Kaija Helle

Huom! Sähköposteihin vastataan

vapaaehtoistyön ohella, joten joskus vastaus 

saattaa viipyä tovin.

   Hakavuori
Hakavuoren 800 metriä pitkä reitti kulkee muun muassa 

pähkinäpensaslehtojen ja kuivien kankaiden läpi. Vuo-

relta avautuu jylhä näkymä Nokianvirralle ja Kulovedelle. 

Auton voi jättää parkkiin Penttilänmäentielle. Alueella 

on luontopolku (ei nuotiopaikkaa).

  Laajanoja
Asutuksen keskellä luonnontilaisena säilyneen Laajanojan 

varrella kulkee metsäpolku. Alueella on valmistumassa 

uudet pitkospuut ja kyltitykset. Takalauttalankadulta 

lähtiessä edestakaiselle reitille tulee pituutta 3 kilo-

metriä ja Alhoniityn päiväkodin vierestä edestakaista 

matkaa tulee noin 5 kilometriä. Alueella on luontopolku 

(ei nuotiopaikkaa).
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Yhdistyksen hallitus suunnittelee vuodelle 2021 lukuisia tapahtumia, mutta korona-
pandemia vaikuttaa toimintaan ja tilanne elää koko ajan. Noudatamme tapahtumissa 
valtioneuvoston ja kunnan pandemiamääräyksiä.

Lauantaina 30.1. klo 18.00–21.00 
Kuutamoretki Kivikeskulle. 
Tapaamme Kerholan P-paikalla Souranderintie 13. Varus-
teena sään mukainen vaatetus, maastojalkineet ja eväät. 
Retken vetää Kaija Helle, jolle tiedustelut hellekaija@
gmail.com tai 044 0177180.

1.-7.2. Luonto lainassa -viikot (päivämäärä avoin) 
Yhteistyössä Nokian kaupungin pääkirjaston ja Linna-
vuoren kirjaston kanssa. Teemaviikoilla jaetaan tietoa 
virtavesistä, vesiensuojeluteemaisista kirjoista sekä SLL 
Nokian toiminnasta lähiluonnon puolesta, luonto- ja ym-
päristöasioista sekä luontoharrastusmahdollisuuksista.

ma 22.2. klo 18.00 Luento Pohjois-Norjan 
rannikkoreiteistä 
Nokian pääkirjasto Virrassa. Tietokirjailija ja luontokuvaa-
ja Harri Ahonen kertoo Pohjois-Norjan rannikon, vuonojen 
ja saariston kauneimmista päiväretkikohteista sekä sy-
vennytään rannikon ja saariston retkeily- ja suojelualuei-
siin. Pääosassa on lisäksi eläimistö, kuten lunnit, hylkeet 
ja valaat.

su 14.3. klo 10.00–14.00 Talviretki Intianlah-
den kanjoniin ja luonnon ihmeisiin.
Tapaamme Knuutilan P-paikalla Lukkisalmentie 49. Va-
rusteena sään mukainen vaatetus ja eväät. Oppaana on 
Kaija Helle, jolle tiedustelut ja ilmoittautumiset
hellekaija@gmail.com tai 0440177180. 
Retki tehdään yhdessä Siuro-Seuran kanssa.

SLL Nokian tapahtumakalenteri 2021

15.–27.5. Kaakkurin huudosta 
pähkinälehtoon 
– Nokian arvokkaat luontokohteet Nokian geologiaan,
luontotyyppeihin ja luonteenomaiseen lajistoon pereh-
dyttävä kurssi koostuu luentoillasta sekä kolmesta maas-
tokurssipäivästä:

• Torstaina 15.4. klo 18:00–20:30 Johdantoluento Vir-
ta-kirjaston Hiomo-salissa ja maastokurssit su 25.4.,
la 22.5. ja torstaina 27.5. Kurssi järjestetään yhteis-
työssä Pirkan opiston kanssa. Ilmoittautumiset:
www.pirkanopisto.fi/kurssihaku tai puh. (03) 5652
2500. Kurssin tunnus on 410201NK ja kurssimaksu:
40,00 €.

• Helmi-maaliskuussa järjes-
tetään mahdollisesti Me-
rikotkaretki Pyhäjärvelle.
Taivaalla liitelevä merikot-
ka on uljas näky. Merikotka
on levittäytymässä sisä-
maahan ja niitä talvehtii
vuosittain myös Nokialla.
Teemme tutustumisretken
Pyhäjärvelle Sorvaan ja Pirkkalaan. Retken toteutu-
minen edellyttää kestävää ja turvallista jääpeitettä.

• Touko-kesäkuussa mahdollisesti jatkoa supersuositul-
le retkelle Siuron jylhälle Linnavuorelle.

Nokian Lintukoulunvuoden 2021 tapahtumat löytyvätsivulta 4.

Kumisaappaat on aina varma valinta yh-
distyksemme retkille lähdettäessä. 
Kuva: Raisa Kyllikki Ranta.

Tiedotamme tapahtumista 
jäsenkirjeissämme ja koti-sivuillamme: www.sll.fi/nokia.

22



Pysytään kaikki terveinä! t. SLL Nokian hallitus

Saat:
• Luonnonsuojelija-jäsenlehden neljä kertaa vuodessa

• jäsenalennuksen Suomen Luonto -lehden tilaushinnasta

• 10 % alennuksen Luontokaupasta https://www.luontokauppa.fi/

• Suomen luonnonsuojeluliiton uutiskirjeen noin 10 kertaa vuodessa

• 10 % alennuksen Suomen Hostellijärjestön yöpymishinnoista. https://www.hostellit.fi/

• 5 % alennuksen Ruohonjuuren tuotteista. www.ruohonjuuri.fi

• 10 % alennuksen Weecos-verkkokaupassa. https://www.weecos.com/

• 10 % alennuksen Fiksuruoka.fi -verkkokaupassa. https://www.fiksuruoka.fi/

• SLL Nokian jäsentiedotteen noin kerran kuussa, joissa saat ajankohtaista tietoa luonnonsuojelusta ja tapahtumista. Tie-
dotteet lähetetään ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

• Saat tietoa yhdistyksen retkistä ja tapahtumista ympäri vuoden. 

• tilaisuuden tavata samanhenkisiä ihmisiä, luoda ystävyyssuhteita, kokea hienoja luontoelämyksiä ja lisätä tietoa 
ympäristöstä.

• ottaa mukaan perheesi ja ystäväsi – Luonnonsuojeluliiton retket ja tapahtumat ovat kaikille avoimia.

• hyvän mielen tärkeiden asioiden puolesta toimimisesta.

• mahdollisuuden vaikuttaa Nokian yhdistyksen toimintaan.
• vaikuttamiskanavan oman paikkakuntasi, maakunnan ja valtakunnan luonnon tilaan ja tulevaisuuteen.

Tiesithän, että Suomen luonnonsuojeluliiton Nokian yhdistyksen jäsenenä olet mukana tukemassa 
niin paikallista kuin valtakunnallistakin luonnonsuojelutyötä, ja olet oikeutettu jäsenetuihin.

Hallitukselta terveisiä – jäsen- ja yhdistysasioita

Opi ymmärtämään yhdistystä
Onko yhdistystoiminta jäänyt sinulle vieraaksi? Oletko 

joskus ajatellut osallistuvasi aktiivisemmin yhdistyk-

semme toimintaan, mutta kynnys on tuntunut l i ian 

korkealta? Nyt sinulla on mahdollisuus osallistua Visio 

opintokeskuksen etäkurssei l le, joissa käydään läpi 

er i la is ia yhdistystoiminnan perusteita.  Kysy l isää: 

nokianluonto@gmail.com.

Suomen luonnonsuojeluliiton etäkoulutussarja ympäris-

töjuridisiin kysymyksiin liittyen alkaa marraskuussa 2020 

ja kestää huhtikuuhun 2021. Ilmoittaudu mukaan: nokian-

luonto@gmail.com 

Olethan päivittänyt yhteystietosi?
Voit tarkistaa ja päivittää omia yhteystietojasi sähköisessä 

jäsenpalvelussa tai ottamalla yhteyttä SLL:n asiakaspal-

veluun p. 050 361 9547 tai jasenasiat@sll.fi.  

K i r jaudu sähköiseen jäsenpalve luun oso i t teessa:  

https://rekisteri.sll.fi/jasentiedot/. Käyttäjätunnuksena toimii 

ilmoittamasi sähköpostiosoite. Luo salasana ensimmäisellä 

kirjautumiskerralla painikkeesta “Pyydä salasanaa”.

Haluatko yhdistyksen tiedotuslistalle?
SLL Nokian jäsenenä saat sähköpostitiedotteen noin 

kerran kuussa, joissa kerromme ajankohtaista tietoa 

luonnonsuojelusta ja tapahtumista. Tiedotteet lähetetään 

ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jos et saa säh-

köistä jäsentiedotettamme, yhdistyksellä ei ole tiedossa 

sähköpostiosoitettasi. Jos olet jäsen, tarkista jäsentietosi 

edellä mainitun ohjeen mukaan, ja lisää tarvittaessa säh-

köpostiosoite tietoihisi. Jos et ole jäsen, liity jäseneksi 

osoitteessa www.sll.fi/liity tai tämän lehden takasivun 

kaavakkeella. Muista antaa sähköpostiosoitteesi jäseneksi 

liittymisen yhteydessä.

Ota yhteyttä!
Onko sinulla uusi idea yhdistyksen toimintaan, haluatko 

oppia järjestämään tapahtumia tai saada lisäpotkua 

ansioluetteloosi? Etsimme joukkoomme jatkuvasti uusia 

yhdistysaktiiveja.

 

SLL Nokian jäsenlehdet vuosilta 2018-2020 ovat 

luettavissa kotisivuillamme: www.sll.fi/nokia

Tervetuloa mukaan toimintaan!
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Haluan liittyä Suomen luonnonsuojeluliiton jäseneksi. Jäsenmaksu on 38 €/vuosi. 

Tilaan myös Luonnonsuojeluliiton uutiskirjeen sähköpostiini.

Voit liittyä jäseneksi myös osoitteessa: sll.fi/liity

Yhteystietoni

Etunimi _____________________________ Sukunimi _________________________________________________  

Katuosoite _____________________________________________________________________________________

Postinumero ________________________ Postitoimipaikka _________________________________________

Puhelin _____________________________ Sähköposti _______________________________________________

Liity jäseneksi

Suomen luonnonsuojeluliitto 
Tunnus 5009174 
00003 VASTAUSLÄHETYS

Vastaanottaja 
maksaa 

postimaksun

Luonnonsuojelu on harvojen vapaaehtoisten ihmisten varassa. Valtion ja kuntien pitäisi huolehtia luonnon suojele-
misesta, mutta käytännössä keskustelu luonnon tilasta ja toimet luonnon suojelemiseksi on jätetty vapaaehtoistyötä 
tekeville ihmisille ja järjestöille. 

Teemme parhaamme puolustaaksemme luontoa. Sinua tarvitaan! Ilman jäseniä yhdistystä ei olisi. Jäsenmaksut ja aktiiviset 
ihmiset mahdollistavat toimintamme.

Jos et kuulu vielä SLL Nokiaan, asia on helposti korjattavissa. Leikkaa ja täytä alla oleva jäsenliittymiskaavake ja jätä se 
postilaatikkoon. Postimaksu on maksettu puolestasi. Voit liittyä myös sähköisesti osoitteessa: www.sll.fi/liity. Jos haluat 
liittyä SLL Nokiaan vaikkei se ole asuinpaikkakuntasi, kirjoita tällöin kuponkiin “SLL Nokia”. 

Liity jäseneksi osoittaaksesi, kuinka tärkeä luonto on sinulle. Yhdessä meillä on voimaa vaatia päättäjiä investoimaan 
luontoon ja vauhdittamaan siirtymistä kohti kestävämpää elämäntapaa.

Olit sitten tuttu tai tuntematon, olet lämpimästi tervetullut mukaan!

Metsäkurjenpolvi. Kuva: Tapio Perttunen

www.sll.fi/liity



