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Pääkaupunkiseudun luonnon-
suojeluyhdistysten yhteistyönä 
tehty jäsenlehti, City-Huuhkaja 
on kokenut muodonmuutok-

sen. Myös tekijätiimi on vaihtunut.
Lehden tämänkertainen teema ei 

liene yllätys – kaavoitus. Se on ollut 
vahvasti esillä pääkaupunkiseudun 
medioissa. Luonnonsuojelu- ja asukas-
yhdistykset ovat voimakkaasti vastus-
taneet muun muassa Helsingin kaupun-
gin suunnitelmia rakentaa arvokkaille 
luontokohteille. Kädenvääntöä on käyty 
etenkin Meri-Rastilan ja Kivinokan ra-
kennussuunnitelmista.

En ole varmasti ainoa, joka häm-
mästelee päättäjien hinkua viedä kau-
punkilaisilta hienot luonto- ja virkis-
tyskohteet. Metsät ovat terveyden ehto 
-jutussamme kerrotaan, kuinka metsissä 
samoilu edistää stressistä palautumista. 
Liiallisen stressinhän tiedetään aiheut-
tavan erilaisia sairauksia.

Koska raha ratkaisee politiikassa, 
hämmästelenkin kuinka kaupunkien 
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Talvehtivat allit 
Helsingissä

päättäjät eivät ymmärrä rahan päälle! 
Useiden tutkimusten mukaan luonnolla 
on kaikin puolin terveyttä edistävä vai-
kutus. Kun asukkailla on mahdollisuus 
päästä kotinsa lähellä luontoon, vähe-
nee sairastelu ja kaupungit säästävät 
terveysmenoissaan.

On myös hyvä muistaa, että luonto 
ei ole meidän ihmisten yksityisomai-
suutta. Me emme voi vain tylysti, euron 
kuvat silmissä kiiltäen, jyrätä sitä oman 
etumme nimissä. Meillä on oikeus naut-
tia luonnosta, mutta velvollisuus pitää 
siitä huolta.

Taina Tervo
päätoimittaja

Kuva: Jarmo Nieminen
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Auringonnousunranta ja näköala-
tasanne Horisontti valmistuivat 
Vuosaaren sataman itäpuolelle 

vuonna 2009. Reittiopas tai Helsingin 
kaupungin karttapalvelut eivät tunne 
kohdetta, mutta googlettamalla löytyvät 
fillaristien antamat kehut ja koordinaa-
tit.

 Pyörällä pääsee paikalle Tryvikinti-
en kautta. Kävelijä voi mennä bussilla 78 
Hansaterminaaliin ja oikaista Gatehou-
se-tornitalosta lähtevän Porvarinsillan 
kautta sataman itäpuolelle.

 Kävelymatkaa Hansaterminaalista 
näköalatasanteelle on noin kaksi kilo-

Tiina Raivikko on löytänyt kiinnostavan
tulokaskasvin.

Helsingistä Vuosaaren sataman liepeiltä löytyy kaksi hienoa  
kohdetta, joita kovin moni ei ole vielä löytänyt. Ne tarjoavat 
retkeilijälle ainutlaatuisen tunnelman ja hienot näkymät.

Valkoposkihanhet tulossa Horisontista?

Teksti Mirja Reijonen Kuvat Marianne Niemelä

Auringonnousunranta
ja Horisontti 
ovat oivallisia retkikohteita

metriä. Reitti on esteetön lukuun otta-
matta 15 metriä korkean tekomäen yli-
tystä ja näköalatasanteelle kiipeämistä.

 
Tulokaskasveja ja 
polskivia vesilintuja
 Miksi tuonne periferiaan kannattaa vai-
vautua? Siksi, että kuntolenkin ja luon-
nontarkkailun lisäksi siellä voi nauttia 
ainutlaatuisesta tunnelmasta, joka syn-
tyy, kun kävelee 13 metriä korkean ja 
noin kilometrin mittaisen melumuurin 
vieressä. Vaikka muurin ja merenlahden 
välinen penger on saanut nimekseen 
Auringonnousunranta, uintiin se ei sovi. 

Veteen pulahtavat vain linnut.
 Kasveista kiinnostuneille riittää tu-

lokaslajeja tutkittavaksi. Vesilintujen 
elämän seuraaminen ja merimaisemasta 
nauttiminen auttavat kestämään pitkän 
hiekkatien yksitoikkoisuuden. Matkan 
puolivälissä on penkkejä joilla voi le-
vähtää. Lopuksi on vielä kavuttava Hori-
sonttiin, jotta saa nauttia upeista näky-
mistä niin merelle kuin satamaan.

 Nyt Horisonttiin kannattaa kiiruh-
taa kameran kanssa. Näkymät muuttu-
nevat pian, sillä satama-alueelle aiotaan 
lähivuosina rakentaa uusi jättimäinen 
voimalaitos.

Kapuaisinko katselemaan Helsingin Vuosaaren maisemia 
Horisonttiin vai lähtisinkö hämärän hiipiessä tutustumaan 
lepakoihin Håkasnbölen kartanonpuistoon Vantaalle? 
Jospa menisinkin Espooseen ihastelemaan vapaana vir-
tavaa Glimsinjokea. 

Pääkaupunkiseudun
vähemmän tunnetut retkikohteet
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Gubbmossen, Hämevaara
Alkukesällä suopursun tuoksu ja karpa-
lon kukinta tervehtivät Gubbmossenilla 
retkeilijää. Harvoin tulee ajatelleeksi, 
että pääkaupunkiseudulla voi tehdä 
retken suolle, mutta Vantaalla siihen 
tarjoutuu hyvä tilaisuus. Suon kasvil-
lisuus on monipuolista, reunamat ovat 
isovarpuista rämettä ja keskellä on jopa 
pieni avosuo. Tarkkaavainen kulkija 
löytää kihokkeja ja kaksi karpalolajia. 
Hyönteismaailma on monipuolinen: ko-
rentolajeja on useita, ja suolla voi nähdä 
jopa merisinikorennon. Nuolihaukkakin 
voi tulla korentojahtiin, ja metsäkirviset 
lennähtävät jankkaavaan laululentoonsa.

Kalkkikallion luonnon-
suojeluale, Kuninkaala
Kalkkikallion korkeimmat huiput kohoa-
vat lähes 65 metrin korkeuteen meren-
pinnasta. Kasvillisuus vaihtuu rehevän 
lehtomaisesta karuun kallion samma-
likkoon. Suuret siirtolohkareet ja niiden 
väliin jäävät luolat sekä jääkauden ai-
kaansaama rantakivikko ovat hyviä koh-

Vantaalta löytyy hyvin erilaisia luontokohteita. Monilla alueilla 
voi havaita harvinaisiakin eliölajeja.

 Naarasmerisinikorento Gubbmossenin suolla.

Sulkukotilon voi löytää Kalkkikalliolta.

Vantaan luonto
tarjoaa monenlaisia elämyksiä

Teksti Leena Luoto Kuvat Heikki Luoto

teita geologiasta kiinnostuneille. Alueen 
sammallajisto on kartoitettu hyvin. 
Lehtokasvien parhaimmistoa edustavat 
mustakonnanmarja, lehto-orvokki, leh-
toleinikki ja lehtosinijuuri. Kanahaukka 
ja käpytikka ovat alueen vakioasukkeja. 
Kivenkoloissa viihtyvät matelijat ja pie-
net jyrsijät.

Håkansbölen  
kartanopuisto, 
Hakunila
Keskikesän yön mainio ret-
kikohde on Håkansbölen 
kartanopuisto. Opastetuilla 
retkillä kuulostellaan lepa-
koiden lentoääniä ja ihas-
tellaan valolle lentäneitä 
yöperhosia. Kartanopuis-
ton lähistön kasvillisuus on 
monipuolista, ja ketoalueil-
la viihtyvät päiväperhoset. 
Pihapiirissä laulelee kulta-
rinta, ja hyvällä tuurilla voi 
nähdä nokkavarpusen.

Kormunniitynoja mutkittelee kohti 
Krapuojaa. Puron varressa kasvaa uha-
nalaisluokituksessa silmälläpidettäväksi 
luokiteltua ojatädykettä. Luonnonku-
kilta löytää runsaasti hyönteisiä, muun 
muassa muutama vuosi sitten Suomeen 
levittäytyneen pyjamaluteen.
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Jorvinkosken sillalta avautuva näkymä  näkymä ylävirtaan.

Glimsinjoki

Jokivarren polku etenee mutkitte-
levien suvantojen, tulvaniittyjen 
ja koskipaikkojen sivuitse. Jokea 

reunustavat monin paikoin jyhkeät ter-
valepät ja käppyräiset tuomet. Luonnon-
tilainen puusto laho- ja liekopuineen on 
tärkeä osa jokiekosysteemiä ja samalla 
runsaan ja monilajisen linnuston koti. 
Joessa ui geneettisesti arvokas taimen-
kanta, ja töyräillä voi tavata muun muas-
sa saukon.

Glimsinjoen luontokohteet ovat ko-
konaisuutena enemmän kuin osiensa 
summa, sillä jokiympäristö reunamet-
sineen muodostaa toimivan ekologisen 
yhteyden Träskändasta Jorviin ja Kasa-
vuoreen. Glimsinjoki todettiin Espoon 
virtavesiselvityksessä 2008 valtakun-
nallisesti arvokkaaksi virtavesikohteeksi 
siellä havaittujen uhanalaisten luonto-
tyyppien ja lajien vuoksi. Jokivarressa on 
neljä luonnonsuojelualuetta.

Vuonna 2010 Espoon ympäristö-
keskus listasi Glimsinjoen kaupungin 
arvokkaimpien luontokohteiden jouk-
koon. Silti joen luonnontilaa nakertavat 
postimerkkikaavoitus ja rakentaminen, 
jotka lisäävät kiintoaineen huuhtoumaa 
jokeen ja voivat häiritä luontaista tulvi-
mista. Joen idylliä uhkaavat myös hank-
keet, kuten Jorvin sairaalan laajennuk-
seen liittyvä väliaikainen parkkipaikka. 
Sen lupa raukeaa 17.4.2018, ja edelly-
tetty ennallistaminen niittyalueeksi voi 
alkaa.

Glimsinjoen retkelle opastaa 
Glimsinjoen luontopolkuopas. Se si-
sältää kartan ja kohdeselostukset, 
joiden aiheina ovat virtavesiluonto, 
jokivarsimetsät ja joen merkitys ihmi-
selle. Opas on ladattavissa osoitteessa 
www.proespoonjoki.fi

Solisevat, vapaasti uomansa 
valitsevat virtavedet ovat 
Etelä-Suomessa käyneet 
vähiin ja ne ovat jo lähes 
katoamassa. Glimsinjoki 
on virkistävä poikkeus, sillä 
jokiosuus on harvinaisen 
luonnontilainen, samoin kuin 
jokivarren puusto.

Teksti Virpi Sahi Kuva Aki Janatuinen

– kolme kilometriä virtavettä keskellä Espoota 

Vuonna 2010 Espoon ympäristökeskus listasi Glimsinjoen
kaupungin arvokkaimpien luontokohteiden joukkoon.

MILLAINEN ON  
LUONNONTILAINEN  
VIRTAVESI?

• jokea ei ole kahlittu ja se on itse   

 valinnut uomansa

• virrassa on kuohuvia koskia, mutta  

 myös rauhallisia suvantoja

• keväisin tulva voi yltää järvimäisiin  

 mittoihin

• jokivarsimetsät ovat olennainen   

 osa luonnontilaista virtavettä

Lähde: Glimsinjoen luontopolkuopas
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Vantaan Kaivokselan koulun kak-
kosluokka saapuu luontokoulul-
le talvisena päivänä innokkaana 

ja tarmokkaana. On vuorossa kolmas 
luontokoulukerta, jolla tutustutaan eläi-
miin talvisessa metsässä. Luokassa oli 
etukäteen perehdytty aiheeseen, ja 
otukset olivat ennakkoon selvillä, myös 
englanniksi, sillä kyseessä on kielikylpy-
luokka.

Aloitusleikin jälkeen lähdettiin 
pienissä ryhmissä lumiseen metsään. 
Tarkkaavaiset luonnontieteilijät löysi-
vät hyvin jälkiä: parhaiten edustettuina 
olivat jänis, orava ja kettu. Lintujen tark-
kailun ja houkuttelun jälkeen lähdettiin 
luontokoululle evästauolle. Luontokou-
lun tukikohtana on vanha kansakoulu, 
Sottungsby småskola vuodelta 1905. 

Luontokoulussa tutustutaan metsään ja sen asukkeihin muun muassa etsimällä 
eläinten jälkiä. Tällä kertaa metsässä oli tassutellut ainakin kettu.

Eläinten 
Vantaan luontokoulussa

 jäljillä

Teksti Olli Viding Kuva Kimmo Jääskeläinen

Makkara maistuu luontokoululaisille 
jännittävän päivän tiimellyksessä.

VANTAAN  
LUONTOKOULUSSA
TAPAHTUU:

Case forest -menetelmä: Lapsi-
lähtöinen oppiminen metsässä 
-kurssi (opettajille ja varhais-
kasvattajille) 26. ja 27.4.2014, 
klo 9.30–16 ja 9.30–14
“Kurssilla perehdytään motivoi-

vaan ja innostavaan oppimisme-

netelmään, joka perustuu lasten 

omiin kysymyksiin. Oppimispro-

sessi etenee ohjatusti yhdessä 

tutkien, pohtien ja ihmetellen.” 

(Vantaan luontokoulun kotisivut)

Luontotaidetta kaikin aistein 
tiistaina 13.5.2014, klo 16–19
“Kurssilla tehdään taidetta luon-

non innoittamana kaikkia aisteja 

hyödyntäen. Kurssi soveltuu kaikil-

le luontotaiteesta kiinnostuneille, 

ja menetelmät ovat sovellettavissa 

myös lasten kanssa toteutetta-

viksi.” (Vantaan luontokoulun 

kotisivut)

 

Lisätiedot:

 www.vantaanluontokoulu.fi

Pönttöuunin loimussa vietetyn evästau-
on jälkeen vietettiin välitunti mäessä 
liukurilla laskien. Iltapäivällä etsittiin 
eläimille ateria. Tehtävä ei ollut talvella 
helppo, mutta hyvällä yrityksellä onnis-
tuttiin. Sitten olikin jo aika lähteä bus-
silla koululle.

Vantaan luontokoulu on Suomen 
luonnonsuojeluliiton Vantaan paikallis-
yhdistyksen (SLL Vantaa) perustama ja 
ylläpitämä maailman vanhin suomen-
kielinen luontokoulu. Luontokoulussa 
käy vuosittain noin 3 600 vierailijaa, suu-
rin osa vantaalaisia koululuokkia ja päi-
väkotiryhmiä sekä aikuisia kurssilaisia. 
SLL Vantaan hallituksen väki järjestää 
luontokoululla Luontokoulusunnuntai- 
tapahtumia kaikille kiinnostuneille.
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Allien talvielämästä Suomen vesillä tiedetään vähän. Ilmiö on uusi. Lintujen sosiaa-
lisuus on uskomattoman monimuotoista. Helsingin edustalla allit viihtyvät erityi-

sesti 3–10 metrin syvyisten matalikkojen päällä, samoilla paikoilla päivästä toiseen. 
Pohjassa täytyy olla hyvät saalistusmaat.

Merisavun keskeltä kuuluu allien 
rytmikäs laulu auli-a-uli-auli-a-auli. 

Pakkasta on kaksikymmentä astetta, 
meri savuaa valkoisena pumpulina. 
Tammikuun 13. on talven viimeinen 

kuvausretkeni avomerelle. Itä-
Villinki–Rysäkari-rannikkokaistalla on 

marraskuusta lähtien talvehtinut 
12 000–14 000 allia.

Talvehtivat allit 
Helsingissä

Teksti ja kuvat Jarmo Nieminen
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Joku ohjaa samanaikaisesti samaan suuntaan uivia tuhansia lintuja, kuin antilooppilaumoja Afrikan savanneilla. Sama näytelmä toistuu lennossa. Linnut 
lentävät kuin valtaisa mehiläisparvi, kaartelevat, nousevat ja syöksyvät kuin yhteisen ohjaussauvan määräämänä. Yksikään ei törmää.

Miksi allit kokoontuvat merellä muodostelmiin, joissa linnut ovat 
ahtautuneet yhteen, kuin kiehuvaan kattilaan? Parvista suurin, noin 
8 500 lintua, on ollut viikkoja Katajaluodon vesillä.

Kotkat saalistavat alleja. Ne painostavat allilaumaa sukeltamaan ja 
sukeltamaan, jos vaikka joku heikkovoimaisempi lintu jäisi saalistajan 
kynsiin. Kun parvi vihdoin lähtee lentoon kotkan alta, allit kaartavat 
hetken kuluttua, kuin hornetit muodostelmassa, huippunopeudellaan 
päin kotkaa.
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Puheenjohtajat
lausuvat 

1. Miten luonnonsuojeluyhdistyksenne toimii?
2. Miten toimintaanne pääsee mukaan?
3. Mikä juuri nyt on toiminta-alueellanne ajan-
kohtaista?

1. Hyvin toimii, vakaan rau-
hallisesti ja jatkuvasti uu-

distuen! Yhdistyksen hal-
litus kokoontuu kerran 
kuukaudessa. 

2. Helpointa on seurata net-
tisivuja ja tulla tutustumaan 
meihin johonkin tapahtumaan. 
Lisäksi Sll Vantaalla on ollut 
noin vuoden ajan käytössä 
sähköpostilista, johon kuuluu 
noin 200 sähköpostiosoitteen-
sa antanutta jäsentä. Jäsenten 
on mahdollista aktivoitua myös 
tätä kautta. Kaikki uudet aktii-
vit ovat erittäin tervetulleita!

3. Kaavoituksen suhteen ei 
ole isoja ongelmia, mutta pie-
nvesien ja hulevesien hoitoa 
pidämme erityisesti silmällä. 
Pääkaupunkiseudun yhteistoi-
minnan kehittäminen on myös 
tärkeää.

Kimmo Jääskeläinen, Suomen luonnonsuojeluliitto Vantaa (SLL Vantaa)

1. Espyy pitää ympäristöasioita esil-
lä paikallisissa tapahtumissa, kuten 
huhtikuussa pidettävässä Meistä on 
moneksi -tapahtumassa. Näiden li-
säksi meillä on kerran kuussa kaikille 
avoimia kokouksia, joissa kehitellään 
toimintaideoita. Seuraamme myös Es-
poon kaavoitustilanteita ja pyrimme 
vaikuttamaan niihin monella tavalla. 
Kevään kokousaikataulun näet yhdis-
tyksen netti- ja facebook-sivuilta.

2. Seuraamalla fb-sivustoamme, ot-
tamalla yhteyttä puheenjohtajaan ja 
liittymällä tiedotuslistallemme. Lisäksi 
voi osallistua kokouksiimme. Yhdistyk-
sen verkkosivusto remontoidaan maa-
liskuun aikana, jonka jälkeen sitä käy-
tetään aktiivisemmin tiedottamiseen.

3. Isoimmat asiat kaa-
voituksen puolella ovat 
Lommilan kauppakes-
kus, Blominmäen veden-
puhdistamo, Espoonväy-
lä ja Raide-Jokeri.

Stephen Venn, Espoon ympäristöyhdistys ry (Espyy)

1. Helsyllä on toi-
mintaryhmiä, jot-
ka muun muassa 
järjestävät retkiä 

ja talkoita, tekevät 
kaupunkivaikutta-

mista ja kaavalausun-
toja, organisoivat erilaisia 

tapahtumia ja tempauksia sekä 
jakavat tietoa ajankohtaisista ja 
tärkeistä teemoista.

2. Helpoiten ajan tasalla pysyy 
tilaamalla uutiskirjeemme, Hel-
syviestin. Siitä saa tietoa Helsin-
gin ajankohtaisista ympäristöön 
ja kaupunkiin liittyvistä tapah-
tumista ja uutisista. Toiminta-
ryhmistämme voi lukea lisää 
netistä www.helsy.fi. Jos haluat 
kuulla lisää toiminnasta ja siihen 
osallistumisesta, laita ihmeessä 
viestiä osoitteeseen helsy@sll.fi.

3. Ajankohtaisia asioita Helsin-
gissä ovat yleiskaava, metsäinen 
suojeluverkosto, vuoden 2014 
retkitoiminta ja tapahtumat.

Jarmo Nieminen, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys (Helsy)
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Espoon Finnoosta löydettiin yli 500 kovakuoriaislajia

Tiina Raivikko

Helsingin luonnonsuojeluyhdis-
tyksessä Helsyssä pitkään ja an-
siokkaasti toiminut Tiina Rai-

vikko kuoli kotonaan yllättäen 4.5.2013.
Tiina oli paljasjalkainen helsinki-

läinen, joka lapsena 1950-luvulla asui 
tuolloin vielä maaseudun ympäröimässä 
Puotinharjussa ja kävi koulua Vartioky-
län yhteiskoulussa. Koulutukseltaan hän 
oli laborantti. Viimeisessä työpaikassaan 
Ilmatieteen laitoksella hän työskenteli 
pitkään, ensin laboranttina sittemmin 
ylivirastomestarina.

Luonteeltaan Tiina oli valpas ja kai-
kesta kiinnostunut. Luonnon lisäksi 
kielten opiskelu, matkustaminen ja kult-
tuuri kuuluivat hänen harrastuksiinsa. 
Kasvit, linnut ja kaiken karvaiset ötökät 
olivat Tiinalle tärkeitä jo lapsena. Hän 
oli nähnyt “Itä-Stadin” kasvavan ja le-
vittäytyvän tuttuun maalaismaisemaan. 
Ehkä Tiinan rakkaimmat retkipaikat ai-
kuisiälläkin olivat lapsuudenmaisemien 
rippeet, nykyiset luonnonsuojelualueet 
Mustavuorella ja Uutelassa. 

Helsingin purot olivat yksi Tiinan 
lempilapsista. Muuttaessaan kymme-
nisen vuotta sitten Kannelmäkeen tuli 

sekin seutu hänelle tutuksi. Hän toimi 
reittimestarina Mätäjoen luontopolkua 
suunniteltaessa. 

Tiina suunnitteli ja veti Helsyn ret-
kiä kymmeniä vuosia retkivastaavan 
asemassa. Satojen luontoretkien op-
paana hän tuli tutuksi laajalle joukolle 
helsinkiläisiä luonnonystäviä, joita hän 
innosti kotiseudun kasvien ja eläinten 
opiskeluun. Tiinan pääkaupungin tunte-
mus oli myös verraton. Hänen kanssaan 
ei koskaan eksynyt.

Tiina oli luonnonsuojelija isolla L:llä. 
Hänen rauhallinen ja sovitteleva asen-

teensa saavutti arvostusta niin luonnon-
suojelijoiden, virkamiesten, poliitikko-
jen kuin luonto-oppaiden keskuudessa.

Tiinan poismeno oli Helsylle suuri 
menetys. Torpan ”emäntä” Anneli Mik-
konen sen sanoi: ”Kaikki se henkilökoh-
tainen tieto, jota Tiinalla oli varsinkin 
Helsingin luonnosta, on meiltä hänen 
myötään nyt poissa”. 

Tiinan pitkäaikaisten yhteistyökumppa-
neiden puolesta,
Christina Lindén ja Kaisa Hauru

• Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheen- 
 johtaja v. 1997
• SLL:n Uudenmaan piirissä erilaisissa vastuuteh- 
 tävissä v. 1996–2013, mm. hallituksessa
• Suomen luonnonsuojeluliiton  
 luottamustehtävissä v. 1998–2002,   
 mm. liittovaltuustossa, liittohallituksessa sekä  
 erilaisissa työryhmissä
• Sai SLL:n hopeisen ansiomerkin v. 2010
• Palkittiin luonnonrauhaan vievien retkien  
 kehittäjänä SLL:n Uuden maan piirin Hiljainen  
 haavanlehti  -hiljaisuuspalkinnolla v. 2011 

in memoriam

”Tiinan rakkaus luontoon ilmeni muun muassa siten, että hän 
oli pyyteettömästi valmis kartoittamaan aloittelijan – siis minun 
– kanssa niiden retkien reittejä, joista olin vastuussa. Muistan, 
kuinka innostuneita olimme etsiessämme idänkattaraa, jonka 
tiesimme kasvavan jossain Myllypuron linnoituskallioilla. Tiina 
sen äkkäsi ja minä pystyin myöhemmin ylpeaänä esittelemään 
sen retkeläisille.” - Mirja Reijonen

Tiina Raivikko Talissa siirtolapuutarhan kerhora-
kennuksen portailla. Kuva: Leena Virkkunen

Talin purolehdoissa luontopolkua tekemässä. Tiina Raivik-
ko Mätäjoella elokuussa 2010. Kuva: Christina Lindén
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Yleiskaavan tavoitteena
ON HUONO KAUPUNKI

Helsinki on vielä luonnonlähei-
nen kaupunki. Viheralueiden 
kiilat yhdistävät Helsingin suo-

malaiseen metsäluontoon ja ne ovat 
saaneet olla melko koskematta, tosin 
rispaantuen reunoiltaan siellä täällä. 
Saaristovyöhyke kaupungin edustalla on 
tarjonnut myös luontoyhteyden.
 Nyt tämä kaikki muuttuu, jos hyvän 
kaupunkiympäristön puolustajat eivät 
ole hereillä. Viime vuonna päätettiin 
katkaista yksi viherkiila Meri-Rastilassa, 
ja kaupunkisuunnittelulautakunta esit-

tää massiivista rakentamista kallioiden 
ja metsien Vartiosaareen.

Ylimitoitettu tavoite
Viime vuosi oli alkupaukku yleiskaaval-
le, jossa päätetään, missä luonto joutuu 
väistymään rakentamisen tieltä. Yleis-
kaava on kaupunginvaltuustossa ensi 
syksynä, joten vaikuttamiseen on aikaa 
enää vähän.

Yleiskaavan ainoaksi suunnittelu-
periaatteeksi valittiin nopean kasvun 
vaihtoehto, 250 000 asukkaan lisäys Hel-

sinkiin vuoteen 2050 mennessä. Tutkijat 
pitävät todennäköisenä puolta pienem-
pää kasvua. Heidän arvioimansa perus-
vaihtoehdon mukaan asukkaita tulee 
olemaan 750 000. Nopean kasvun tavoite 
on 870 000.

Viime vuonna Helsingin väestö kas-
voi alle perusvaihtoehdon oletuksen. 
Väestön arveltiin kasvavan kymmenellä 
tuhannella, lisäys jäi 8 600 asukkaaseen. 
Helsingin väestöä kasvattaa paljolti 
maahanmuutto, jonka ennakoidaan vä-
henevän kaikissa Pohjoismaissa.

Helsingin lähimetsien ja luontoparatiisien tuhoaminen 
ei poista asuntopulaa. Se vain tekee kaupungista 
ankeamman paikan asua.

Teksti Antti Halkka, Mikko Niskasaari Kuvat Jarmo Nieminen ja Eero Haapanen

Meri-Rastilan metsä. Kuva: 
Jarmo Nieminen
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Metsäntutkimuslaitoksen (Metla), Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen ja Tampereen yliopiston yhtei-
sessä tutkimuksessa on ollut koekaniineina 80 Helsin-
gin kaupungin työntekijää. Kovan työpäivän jälkeen 
heidät vietiin erilaisiin ympäristöihin: kaupungin kes-
kustaan, isoon rakennettuun Alppipuistoon ja Keskus-
puiston metsään. Iso rakennettu puisto auttoi palau-
tumaan stressistä, mutta vielä tehokkaammin auttoi 
metsä. Samaa ovat osoittaneet aiemmat tutkimukset.

Kaupunkisuunnitteluvirasto on markkinoinut 
virkistysmetsien hävittämistä iskulauseella ”virkis-
tysalueilla on painotettava laatua määrän sijasta”. 
Tutkimus osoittaa, ettei iskulause toimi. Ollakseen 
virkistäviä alueiden on oltava riittävän laajoja, met-
säisiä ja lähellä. Tutkimusta tekevä Metlan professori 
Liisa Tyrväinen ihmettelee kaupunkisuunnitteluvi-
raston visioita.

”Vartiosaari ja Kivinokka ovat tärkeitä paitsi vir-
kistysympäristöinä myös kulttuurihistoriallisia ja 
monimuotoisia luontoalueita. On käsittämätöntä, jos 
tällaisia helmiä lähdetään ottamaan rakentamiskäyt-
töön”. (Helsingin Uutiset 3.1.2014)

Tutkimus vahvistaa saman, jonka useim-
mat tietävät omasta kokemuksestaan: 
metsät vaikuttavat ihmisen terveyteen. 
Virkistysalueiden hävittäminen merkit-
see huonompaa kaupunkia, ja se voi 
käydä terveyden päälle.

Ongelma on, etteivät 
yleiskaavat muutu tonteiksi 
ja erityisesti se, ettei tonteille 
nouse taloja niin ripeästi kuin 
pitäisi.

Siinäkin tapauksessa, että Helsin-
gin väki lisääntyisi 36 vuoden aikana 
tavoitteen mukaisesti, kaupungilla ei 
ole järkevää tarvetta ottaa virkistysalu-
eita asutukselle. Vuoden 2012 lopussa 
Helsingillä oli jo hyväksytyissä ja val-
misteilla olevissa yleiskaavoissa varattu 
asuntoalueita 10,4 miljoonan kerros-
neliön rakentamista varten ja saman 
verran työpaikkojen rakentamiseen. 
Varaukset riittävät noin 230 000 uudel-
le asukkaalle. Täydennysrakentaminen 
kattaa lopun tarpeen.

Espoolla ja Vantaalla on vastaavissa 
kaavoissa varattu asunnoille 11,1 mil-
joonaa kerrosneliötä ja työpaikkoja var-
ten liki 20 miljoonaa. Kolmen kaupungin 
yhteisillä varauksilla voidaan asuttaa 
yhteensä 470 000 ihmistä; melkein ny-
kyisen Helsingin verran.

Ongelma ei siis ole asuinalueiksi 
yleiskaavoitettujen maiden puute. On-
gelma on, etteivät yleiskaavat muutu 
tonteiksi ja erityisesti se, ettei tonteille 
nouse taloja niin ripeästi kuin pitäisi.

Helsingin tavoitteena on ollut 
2000-luvulla rakentaa asuntoja 450 000 
kerrosneliötä joka vuosi, mutta siitä on 
toteutunut vain reilu puolet. Noin 50 
000 ihmisen asunnot ovat jääneet raken-
tamatta. Espoossa ja Vantaalla raken-
netaan yhteensä paljon enemmän kuin 
Helsingissä, absoluuttisesti ja suhteelli-
sesti.

Samaan aikaan kun Helsingissä on 
valtava pula kohtuuhintaisista asun-
noista, asuntoja rakennetaan paljon vä-
hemmän kuin olisi mahdollista. Raken-
taminen on pääosin muutaman suuren 
yhtiön käsissä, ja pitämällä tuotannon 
alhaalla, ne pitävät hinnat ylhäällä.

Metsät ovat
terveyden ehto

Teksti Mikko Niskasaari Kuva Jarmo Nieminen

Himmeneekö retkeilijöiden ja 
mökkiläisten hohtava helmi –  
Kivinokka, saako Helsingin kau-
punki toteuttaa kaavoitussuunni-
telmansa? Kuva: Eero Haapanen
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Vartiosaari tuhottaisiin 
turhaan
Virkistysalueita, kuten Vartiosaari ja 
Kivinokka yritetään rakentaa, koska ne 
ovat rantoineen helppo alue rakentaa 
ja myydä asunnot hintaan, jonka yhtiöt 
niistä haluavat. Nykyisten ja tulevien 
kaupunkilaisten asuntopula ei sillä rat-
kea, eivätkä kohtuuttomat hinnat laske. 
Tuloksena on vain aiempaa ankeampi 
kaupunki.

Yleiskaavasta on julkaistu vasta vi-
sio, joka on luonnon ja Helsingin ystä-
välle järkyttävää luettavaa. Alustavassa 
sijoittelukartassa Vanhankaupunginlah-
delle rakennetaan muun muassa Por-
naistenniemen ja Kivinokan tervalep-
pälehdot, Viikin peltojen petolintujen 
ruokailualueen olennainen osa ja Hert-
toniemen ja Vanhankaupunginlahden 
välinen metsä.

Myös merellä on outoja suunnitel-
mia. Uima- ja ulkoilusaarena tunnettua 
Pihlajasaarta kohden kurottaa Herne-
saaresta uuden asutuksen vyöhyke. Se 
lyö kiilan Helsingin merimaisemaan yh-
dessä sen arvokkaimmista kohdista.

Yleiskaavassa käydään kamppai-
lu Helsingin viherluonteesta – ja sen 
kamppailun aika on nyt.

Pornaistenniemen monimuotoinen luonto on uhattuna Helsingin kaupungin yleiskaavasuun-
nitelmien vuoksi. Tämäkin räkättirastas voi joutua etsimään "kämppänsä" jatkossa muualta. 
Kuva: Eero Haapanen

Helsingin yleiskaavan visiossa suunnitellaan asutusta monille perinteisille alueille. Yleiskaavan 
visioijat ovat sijoittaneet punaisia asutuspalloja jopa suojeluohjelmaan kuuluvien Pornaistennie-
men ja Kivinokan tervaleppälehtojen päälle. Vision ohjaaminen myös luonnon kannalta kestävälle 
tielle on vielä tehtävissä tänä vuonna. Pohjakartan metsäalueet: Metla.

1.

2.

3.

5.

4.

6.

7.

8.

Kivinokka kivitaloille

Pornaistenniemen luonnon-
suojelualue rakennetaan

Lehtisaaren luonne muuttuu

Hernesaaren kärkeen täyttömaata 
ja asuntoja lähelle Pihlajasaarta

Vartiosaari betonilähiöksi

Meri-Rastilan rakentaminen

Taloja Herttoniemen länsiosan 
metsään

Massiivinen lähiö Vanhankaupungin-
lahden laitaan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Viherkansia ja -siltoja Espooseen?

Espoo on valinnut jatkuvan asukas-
määrän kasvun visiokseen. Vuo-
sittain väkimäärä kasvaa 4 000 

hengellä, ja vuonna 2025 espoolaisia 
olisi jo 300 000. Tämä tarkoittaa raskasta 
maankäytön suunnittelua – ei rakenne-
ta vain asuinalueita, vaan kaikenlaista 
kunnallistekniikkaa, uusia väyliä, erilai-
sia palveluja ja työpaikka-alueita. Espoo 
mainostaa tekevänsä ekologisesti kestä-
vää kaupunkia. Jääköhän luonnolle enää 
tilaa ollenkaan?

 Espoon ympäristöyhdistys on pyy-
tänyt kaavoittajaa huomioimaan vihe-
ryhteydet ja luontoalueet. Yhdistys on 
muistuttanut ja valittanut maakunta- ja 
yleiskaavojen vastaisista asemakaavois-
ta. Tärkein ekologinen yhteys Nuuksi-
osta Näkinmetsän ja Keskuspuistojen 
kautta Finnoonlahdelle on jälleen uhat-
tuna monesta kohtaa Blominmäen, Es-
poonväylän ja Finnoo–Kaitaa-alueen 
kaavahankkeissa.

 – Espoossa olisi mahdollista toteut-
taa eri hankkeiden yhteydessä viher-
kansia ja -siltoja ekologisten yhteyksien 
kohdalle, sanoo Espoon kaupungin tek-

nisen toimen johtaja Olavi Louko.
Loukon mukaan Espoonväylän suun-

nittelun yhteydessä pitäisi tutkia use-
an leveän viherkannen rakentamista, 
jolloin Keskuspuistojen välinen yhteys 
paranisi huomattavasti. Toinen tärkeä 
viherkannen paikka on Kehä III:n yli Nä-
kinmetsän kohdalla.

LISÄTIEDOT:
Espoossa on käynnissä 214 kaavoitushanketta. 
Espoon karttapalvelusta näet ajankohtaisen 
kaavoitustilanteen (http://kartat.espoo.fi).

Espoon väkimäärän ennustetaan kasvavan voimakkaasti seuraavan 
kymmenen vuoden aikana. Kasvupaineen alla uhkaavat kaupungin 
viheryhteydet ja luontoalueet jäädä rakentamisen jalkoihin. 

Teksti ja kuvat Pasi Raipola

lman viherkantta ekologinen yhteys katkeaa 
Näkinmetsän ja Blominmäen kohdalla.

Hallavantorpan kaava-alueella 
on kaavamerkintä SL eli  
säilytetään luonnontilaisena!

Espoo mainostaa tekevänsä 
ekologisesti kestävää 
kaupunkia. Jääköhän 
luonnolle enää tilaa 
ollenkaan?
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Nyt voimassa olevassa yleiskaa-
vassa Vantaan nopea kasvu 
suunnattiin olemassa olevien 

junaratojen sekä uuden Kehäradan 
varsiin. Samalla poliittisesti hyvinkin 
yksimielisesti pää-
tettiin säästää ra-
kentamiselta muun 
muassa nykyisen 
Sipoonkorven kan-
sallispuiston alue 
sekä sitä reunusta-
vat virkistysalueet ja 
maaseutumaisemat 
etenkin Sotungin 
kylän alueella. Samoin rakentamiselta 
on pääosin säästetty luonnolle tärkeä 
Vestra-Petikon alue Kehä kolmosen poh-
joispuolella.

Myös luonnonsuojelualueiden ja 
niin sanottujen luo-alueiden määrä on 
Vantaalla kasvanut vauhdikkaasti yleis-
kaavan mukaisesti. Tällä hetkellä luon-
nonsuojelulailla rauhoitettuja alueita on 
paikallisen ympäristökeskuksen mukaan 
noin 1250 hehtaaria ja lisäksi satoja heh-

TEHOKAS LUONNONSUOJELIJA

taareja luo-alueita. Yleiskaavan periaat-
teiden mukaisesti noin 95 prosenttia 
luo-alueiden metsistä on jäänyt samalla 
hakkuiden ulkopuolelle. Suojelualueita 
on tulossa lisää.

Vantaan metsänhoidon 
ohjausryhmässä on myös 
luonnonsuojelijoita
 Lisäpisteitä Vantaa saa siitä, että se myi 
hyvin edulliseen hintaan valtiolle luon-
nonsuojelutarkoituksiin suurimman 
osan laajasta ja paljon arvometsiä sisäl-
täneestä Bjursin ulkoilualueestaan In-
koossa. Kaupungilla on myös melko hyvä 
uhanalaisten eliölajien tutkimus- ja seu-
rantajärjestelmä. Samoin siellä ovat tie-
dossa ja suhteellisen turvassa petolintu-
jen sekä liito-oravien esiintymispaikat 
kaupungin omilla alueilla. Vantaa oli 
myös ensimmäinen pääkaupunkiseudun 
kaupungeista, jossa toimi niin sanottu 
metsänhoidon ohjausryhmä. Luonnon-
suojelijoilla oli siellä vahva edustus.

 Tämä kaikki ei tarkoita, ettei ongel-
mia edelleen olisi. Kaupungin viheryksi-
kön kanssa on yhä toistuvia ristiriitoja 
muun muassa kaupungin purovarsien 
ja eräiden muiden metsien hakkuista. 

Hki-Vantaan lento-
asema valuttaa yhä 
glykoli- ja liukkau-
dentorjuntavesiään 
Vantaan puroihin, 
eikä hulevesien hoi-
to asianmukaisesti 
ole edennyt toivot-
tavaa vauhtia.

Silti muutos pa-
rempaan suuntaan on ollut huomatta-
va 1990-lukuun verrattuna. Kiitos tästä 
kuuluu luonnonsuojeluyhdistyksen ja 
Vantaan ympäristökeskuksen lisäksi 
myös eräille aktiivisille kunnallispoliiti-
koille, jotka vaikuttivat Vantaan politiik-
kaan etenkin 2000-luvun alkupuolella. 
Luonnonsuojeluhenkistä linjaa ei ole 
vastustettu oikeastaan missään puolu-
eessa.

Vantaalla ei viime vuosina ole 
nähty samanlaisia kaavakiis-
toja luonnonsuojelullisesti 
tärkeiden alueiden rakentami-
sesta kuin vaikkapa Helsingis-
sä. Ansio tästä kuuluu paljolti 
vuonna 2007 vahvistetulle 
yleiskaavalle.

Vantaa on tukenut voimakkaasti 
muun muassa Sipoonkorven 
kansallispuiston perustamista ja 
kehittämistä. 

Vantaan yleiskaava - 

Teksti ja kuva Ismo Tuormaa

Vantaa oli myös ensimmäinen 
pääkaupunkiseudun kaupun-
geista, jossa toimi niin sanottu 
metsänhoidon ohjausryhmä. 
Luonnonsuojelijoilla oli siellä 
vahva edustus.
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Töölö-Seuran viljelyalueen perustamista kesällä 2013.
Kuva: Pinja Sipari

Dodo ry:llä on Pasilassa kaupunkiviljelyn kokeilupiste Kääntöpöytä, jossa on 
muun muassa  laariviljelmiä, kasvihuone sekä kahvila- ja tapahtumatoimintaa.
Kuva: Kirmo Kivelä/Dodo.org

Viljelyä ja sadonkorjuuta 

Teksti Miia Iisakkila Kuvat  Kirmo Kivelä/Dodo.org ja Pinja Sipari

Huoli ruuan alkuperästä ja laadusta on saanut monet kaupunkilaiset 
kiinnostumaan lähiruuasta. Omia ruokavarastojaan onkin mahdollista 
täydentää myös kaupunkialueelta korjatulla sadolla.

Helsingin, Espoon ja Vantaan 
kaupunkien palstaviljelykseen 
varaama maa ei riitä kaikille 

halukkaille. Viljelystilaa ensi kesäksi 
kannattaakin kysellä vaikka kaupun-
ginosayhdistyksiltä. Niistä monella on 
erilaisia palsta-, laari- tai säkkiviljelmiä.

 Hyvä mahdollisuus saada kasvimaata 
on ilmoittautua netissä kaupunkirengik-
si. Viime kesänä avattu palvelu saattaa 
yhteen kaupunkiviljelystä kiinnostu-
neet sekä oman pihan omistajat, jotka 
kaipaavat apua sen hoidossa. Kaupunki- 
renki-palvelu toimii pääkaupunkiseu-

dulla. Jos haluaa oikeisiin peltotalkoisiin 
ja suuremman sadon, kannattaa tutus-
tua Herttoniemen ruokaosuuskunnan 
toimintaan. Sillä on Vantaan Korsossa 
biodynaamisesti viljelty vuokrapelto.
 
Satoa omasta mullasta ja 
kaupungin mailta
Jos suunnitteilla on uuden palstavil-
jelmän perustaminen, on selvitettävä 
tarvittavat luvat sekä muut käytännön 
asiat. Tähän tarkoitukseen ympäristö-
järjestö Dodo ry ja Helsingin kaupungin 
rakennusvirasto julkaisevat keväällä tie-

topaketin Opas yhteisö- ja pienpalstavil-
jelmien perustamiseen. Se löytyy myös 
julkaisijoiden nettisivuilta.

 Satoa voi korjata myös ilman kit-
kemistä ja kastelua. Helsingin, Es-
poon ja Vantaan kattava satokartta 
netissä näyttää julkiset ruokapuut ja 
-pensaat, joista saa käydä keräämäs-
sä satoa. Villivihanneksiakin voi kerätä 
kaupungeissa, kunhan pitää etäisyyttä 
vilkasliikenteisiin teihin. Kursseja villi-
vihannesten tunnistamiseen ja käyttöön 
löytyy muun muassa työväenopistoista ja  
www.hortoilu.fi-sivustolta.

Lisätietoa:
www.dodo.org

www.kaupunkirenki.fi
www.ruokaosuuskunta.fi

www.satokartta.net
www.hortoilu.fi

KAUPUNGISSA
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Suomenlahden rantavaltiot ja Suo-
men ympäristökeskus (SYKE) viet-
tävät myös Suomenlahti-vuotta. 

Toivottavasti vuosi tuottaa konkreettisia 
tuloksiakin, sillä Itämeri on maailman 
saastunein ja rehevöitynein merialue.

Mitä sitten pitäisi tehdä, että meri 
saataisiin kuntoon? Lajeja ja luontoa 
on suojeltava perustamalla esimerkiksi 
Porkkalan kansallispuisto. Meriluontoa 
pitää suojella myös Uudenmaan valmis-
teilla olevassa vaihemaakuntakaavassa. 
Suojelu parantaa eliölajien, muun muas-
sa taimenen ja lohen, simpukoiden ja 
rakkolevien menestymismahdollisuuk-
sia. Kun ekosysteemi saa toimia rauhas-
sa, myös sen heikoimmilla lenkeillä on 
paremmat oltavat.

Keinoja Itämeren
suojelemiseksi
Ollaanko meren suojelussa jo liian myö-
hässä? Ei suinkaan! Uudenmaan piirin 
mielestä maatalouden ravinnekuormi-
tusta voi vähentää tehokkaasti kohdis-
tetuilla tukitoimilla, esimerkiksi suo-
javyöhykkeillä ja nitraattiasetuksella. 
Jätevedenpuhdistamojen ylivuodot on 
saatava kuriin ympäristöluvilla.

Rantojen ruoppaus vaikuttaa haital-
lisesti paikalliseen ekosysteemiin. Tur-
haan ei kannata ruopata, koska pohjan 

ravinteet lähtevät kiertoon ja eliöstö 
yksipuolistuu. Veneily ja muu virkistys-
käyttö tuo melua ja häiriötä luonnolle. 
Mökkiläisetkin voivat parantaa jäteve-
sien hallintaa. Kuivakäymälät ovat ran-
nikolla ja saaristossa hyvä vaihtoehto.

Kunnat taas voisivat jättää rannat 
rauhaan kaavoituksessa, jotta vapaita 
rantoja jäisi yleiseen virkistyskäyttöön 
ja viheryhteyksiksi. Myös metsien luon-
nonmukaisempi hoito vähentäisi ravin-

Suomenlahti-vuosi 2014:
tavoitteena uusi kansallispuisto Porkkalaan

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri viettää kansain-
välistä Suomenlahti-vuotta. Piirillä on kova tavoite: uusi kansal-
lispuisto Porkkalaan. Lobbaustyö jatkuu. Pääkaupunkiseudun 
Viherkehä täydentyisi hienosti, kun saisimme merellisen kansal-
lispuiston. Piiri järjestää myös keskustelutilaisuuksia sekä Pork-
kala-näyttelyn, joka kiertää kunnissa.

Teksti ja kuva Ursula Immonen 

Lisätietoa:
www.sll.fi/uusimaa

Porkkalan kansallispuisto: 
www.sll.fi/uusimaa/toiminta/porkkala

SYKE: Suomenlahti-vuosi 2014: 
www.gof2014.fi/fi

nepäästöjä vesistöihin ja sen myötä me-
reenkin.

Piiri vaikuttaa myös Itämeren meren-
hoitosuunnitelmaan ja Kymijoki-Suo-
menlahden vesienhoitosuunnitelmaan. 
Niiden luonnoksista voi jokainen lausua 
mielipiteensä!

Suomenlahden suojelu kuuluu kai-
kille. Ota yhteyttä ja tule mukaan toi-
mintaan!

Tee lahjoitus Uudenmaan luonnolle!
Vuoden teemana on Suomenlahden suojelu.

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n 
keräystili: (IBAN) FI19 5542 2320 2737 58 
Merkitse viitteeksi lahjoituskohde:
esim. ”Suomenlahti”

Rahankeräyslupa nr. 2020/2013/3088
Lisätiedot: http://www.sll.fi /uusimaa/lahjoita

Kiitämme lahjoituksestasi!

Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri ry:n 
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– Ostin ensimmäisen avokanootin vuon-
na 1978. En tiennyt, “ettei se kuulu me-
relle”, mutta lähdin kuitenkin. Heitin 
kanootin Lauttasaaressa joko vesille tai 
auton katolle ja meloin eri kohteissa. 

Pesosen retket ovat suuntautuneet 
enimmäkseen Porvoosta Hankoon ulot-
tuvalle alueelle sekä saaristomerelle 
Nauvon suuntaan. 

Kolmen vuosikymmenen aikana lii-
kenne vesillä on lisääntynyt.

– Veneväyliä pitää varoa, ja laivois-
ta syntyvät isot aallot voivat olla vaa-
rallisia. Kanootilla on parempi meloa 
rannansuuntaisesti. Siinä kohtaa, missä 
saaret loppuvat ja horisontti alkaa, on 
kiva mennä, sanoo Pesonen.

Melojan pitää huomioida 
myös luonnonsuojelulli-
set seikat
Viime vuosina on rakennettu runsaasti 
uusia leiripaikkoja, mikä helpottaa ve-
sillä liikkumista. Samalla tapa liikkua on 
muuttunut:

– Melonta on retkeilyhenkisempää 
kuin aiemmin, jolloin näillä vesillä oli 
paljon erilaisia kilpailutapahtumia.

Vesilläliikkujan tulee huomioida 
myös luonnonsuojeluun liittyviä nä-
kökohtia, kuten lintujen pesimärauha, 
suojelualueet sekä sallitut leiriytymis- ja 
maihinnousupaikat.

– Useimmissa paikoissa on opasteet, 

mutta karttaa kannattaa katsella siltä 
varalta, että vesistössä ei ole esimer-
kiksi poijurivistöä osoittamassa suoje-
lualueen rajoja. Ja muutenkin karttaa 
aina tarvitaan, vaikka olisi ”gepsit” ja 
muut vempaimet, tähdentää Pesonen

Leuto sää mahdollisti sen, että syk-
syn 2013 viimeinen melontaretki suun-
tautui merelle tapaninpäivänä.

Martti Pesonen on melonut 
avokanootilla 1970-luvun 
lopusta lähtien. Eläkkeellä 
oleva arkkitehti on harrastanut 
luonnossa liikkumista 
koulupojasta asti, jolloin 
kiinnostus lintuihin vei 
Pohjois-Karjalan soille ja 
järville.

Avokanootilla
Suomenlahdella

Teksti Miia Isakkila Kuva Henrik Kettunen

Siinä kohtaa, missä saaret 
loppuvat ja horisontti alkaa, 
on kiva mennä, sanoo 
Pesonen.
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Maan  hiljaiset

Ennen parittelua kuherrellaan. Rus-
kea kyynaaras on harmaata koirasta 
isompi ja häntä on vain lyhyt nysä. 
Tarkoituksenmukaista, tilavaan var-
taloon mahtuu enemmän poikasia. 
Kuva: Jarmo Latva



21C-H 1/2014

Tarkkanäköistä rantakäärmettä on 
vaikea lähestyä. Se paistattelee 
kotikolon edustalla ja peruuttaa 

sinne vaaran uhatessa. Rantakäärmeel-
lä on monta temppua hankaliin tilan-
teisiin. Se kiertyy keoksi ja kurkistelee 
vartalonsa alta tai pullistaa kurkkunsa, 
sihisee ja jäljittelee kyytä. Se voi myös 
vääntyä kuolinkouristukseen, paljastaa 
vatsasuomunsa ja heittäytyä täysin vel-
toksi eli valekuolleeksi. Kun saalistaja 
katsahtaa muualle, luikahtaa kuollut 
vauhdilla pakoon. Kastiketemppukin 
toimii: käärme ruiskauttaa päälleen pa-
hanhajuista nestettä ja muuttuu syömä-
kelvottomaksi.

Parittelukasat ovat häkellyttävä 
näky, sillä naaraan päällä luikertelee 

joskus kymmenenkin innokasta sulhoa. 
Rantakäärme munii komposteihin tai 
mätäneviin merilevävalleihin ja jättää 
munat hautumaan.

Kyy on mainettaan
pienempi
Kyy on karaistunut ja heräilee pääkau-
punkiseudulla lumen keskelle usein jo 
maaliskuun lopussa. Kyykoiraat paistat-
televat keväisin nipuissa ja vaihtelevat 
paikkoja – kasan lämpimään keskustaan 
on tunkua. Kyyt myös levyttävät: levittä-

KIINNOSTUITKO?
Pääkaupunkiseudulla on paljon matelijoita. Matelijoiden 
tarkkailu on helppoa ja hauskaa ja sopii koko perheelle. Suomen 
käärmeet ja liskot -kirja auttaa alkuun. Siinä on tunnistusohjeita 
ja neuvoja matelijoiden löytämiseen sekä kuvia ja tietoa niiden 
kiehtovasta elämästä.

Ei äiti lapsineen, vaan uhkea rantakäärmenaaras ja neljä sulhasta, joista vain kahden päät näkyvät. 
Rantakäärmeellä ei aina ole keltaisia niskalaikkuja. Kuva: Lisse Tarnanen

Vuodenkiertoa seurataan 
usein lintuja tarkkailemalla. 
Huomaamatta jää, että mate-
lijoidenkin matalassa maail-
massa tapahtuu kaikenlaista. 
Keväällä herätään, paistatel-
laan, vaihdetaan nahka ja hoi-
detaan parisuhteet kuntoon. 
Kesällä saalistetaan, kerätään 
talven eväät ja saadaan poi-
kasia.

vät vartalonsa maata vasten ja makaavat 
litteänä, leveänä mattona ja ottavat tal-
teen kaiken mahdollisen auringon läm-
mön. Joskus ne kiipeävät ylös puunrun-
golle lämmittelemään päästäkseen irti 
kylmästä maasta.

 Keväällä kyykoiraat tanssivat eli 
ratkaisevat herrasmiespainilla paritte-
luoikeudet. Hellät häät kestävät esileik-
keineen monta päivää. Pienet poikaset 
syntyvät loppukesällä. Kyy saalistaa mie-
luiten pieniä nisäkkäitä, hiiriä ja myyriä 
ja samalla torjuu myyräkuumetta.

Teksti Lisse Tarnanen
Kuvat Jarmo Latva ja Lisse Tarnanen
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Tapaan Peteliuksen Ylellä, Helsin-
gissä. Kiireinen mies antaa osan 
lounastauostaan City-Huuhkajan 

haastattelulle. Vastapäätäni istuu hy-
väntuulisen ja tarmokkaan oloinen mies, 
jota ei ikinä uskoisi kuusikymppiseksi. 
Luonnossa samoilu on pitänyt miehen 
sutjakkana ja hyväkuntoisena.

Luonto on aina kulkenut Peteliuksen 
mukana. Suurin vaikutin on ollut isä, 
joka vei tiuhaan poikaansa luontoretkil-
le. Linnut alkoivat kiinnostaa Peteliusta 
jo alle kymmenvuotiaana, jolloin hän sai 
ensimmäisen kiikarinsa.

Lintujen lisäksi hän tarkkailee ny-
kyään myös kasveja. Peteliuksen lem-
pilintu on kaunislauluinen luhtakerttu-
nen, ja kasvimaailmassa tavoitteena olisi 
joskus päästä näkemään erittäin harvi-
nainen karvamaksaruoho, jota kasvaa 
Suomessa vain Olostunturin huipulla.

Viihteen, median ja taiteen 
monitoimimies Pirkka-
Pekka Petelius tunnetaan 
myös luonnon ystävänä ja 
Radio Suomen Luontoillan 
juontajana. Hän ihmettelee 
”termibluff ien” käyttöä, kun 
puolustetaan taloudellista 
kasvua kaikkivoipaisena hyvin-
vointimme mittarina.

Teksti Taina Tervo Kuva Asko Hauta-aho, Yle

Keväällä ja kesällä luonnossa tapahtuu pal-
jon, mutta Peteliuksen mielestä luonnosta 
voi lähteä nauttimaan säällä kuin säällä, 
tarkeneminen on varustautumiskysymys.

PIRKKA-PEKKA PETELIUS:

Kestävä kehitys
on huijausta

KIIKARISSA
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vat myös luonto- ja virkistysarvot. Mutta 
eiväthän ne kuulu ”kasvuun”, koska ne 
eivät tuota rahallisesti mitään, puuskah-
taa Petelius.

Hänen mielestään luonto saa liian 
usein väistyä rakennushankkeiden tiel-
tä. Häneltä ei löydy ymmärrystä muun 
muassa Helsingin päättäjien ahneudes-
ta johtuville suunnitelmille rakentaa 
alueen arvokkaisiin luontokohteisiin.

Petelius haluaisi ihmisten ymmärtä-
vän, että olemme elimellinen osa luon-
toa ja täysin riippuvaisia luonnon mo-
nimuotoisuuden säilymisestä. Meidän 
kaikkien pitäisi ymmärtää kuluttaa vain 
sen verran, minkä luonto jaksaa meille 
antaa.

Sykähdyttävin
luontokokemus
Peteliuksen kanssa on helppo jutella, 
sillä hän on puhelias ja hänellä on rento 
elämänasenne. Hän innostuu kuin pik-
kupoika huvipuistossa alkaessaan kertoa 
luontoretkiensä yhdestä mieleenpainu-
vimmasta kokemuksesta.

– Muutama kesä sitten olin Tam-
mion saarilla Kotkan edustalla. Oli 
kaunis ja tuulinen alkukesän päivä. Tu-
limme luonnontilaisen sekametsän kes-
kellä olevalle pienelle aukealle, johon 
lankesi valoa ikään kuin kapean putken 
läpi. Kuinka ollakaan, yhtäkkiä kuulin 
kuusien huminan ylitse kantautuvan 
idänuunilinnun eli idulin laulun. Se lu-
ritteli kauniisti tyypillisellä paikallaan 
lehtipuiden latvuksissa. Samaan aikaan 

aloitti kuhankeittäjä oman konserttin-
sa. Näin hienolla tavalla luonto tarjoaa 
meille odottamattomia yllätyksiä.

Termihuijaus – 
kestävä kehitys
Peteliuksen mukaan ihminen silottelee 
omia tekemisiään ja vieraantumistaan 
luonnosta. Tätä väitettä tukee esimer-
kiksi sellainen sanapari kuin kestävä 
kehitys. Kumpikaan näistä sanoista ei 
hänen mielestään pidä paikkansa.

– Se mitä ihminen käsittää kehityk-
senä, on kokonaisuuden kannalta huo-
noa. Se ei tue luonnon monimuotoisuu-
den säilymistä. Kestävää se on kaikkein 
vähiten, sillä ihminen puhuu vain ta-
loudellisesta kasvusta. Miksi ei ajatella 
henkisen kasvun tärkeyttä, johon kuulu-

“Miksi ei ajatella henkisen kasvun tärkeyttä, johon kuuluvat myös luonto- 
ja virkistysarvot. Mutta eiväthän ne kuulu ”kasvuun”, koska ne eivät tuota 
rahallisesti mitään.”
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Roskaiset rannat siisteiksi 
toukokuussa

Itämeren roskaisimmat rannat löytyvät 
Suomesta. Tähän tulokseen päätyi Pidä 
Saaristo Siistinä ry:n Itämeren ranto-
jen roskaantumista selvittänyt MAR-
LIN-projekti. Jopa 75 prosenttia suoma-
laisilta tutkimusrannoilta löydetyistä 
roskista oli muovia, kun vastaava luku 
koko tutkimuksessa oli 62. Erityisesti 
ruokailuun liittyvän jätteen osuus oli 
suuri.

MARLIN-projektin innoittaman 
Siisti Biitsi -kampajan tavoitteena on 
kahden viikon aikana (12.–25.5.2014) 
siivota roskista koko Suomen rannik-
ko. Rantojen siivoustalkoisiin ovat 
tervetulleita kaikki kiinnostuneet yh-
teisöt ja yksityishenkilöt. Kampan-
jan järjestää Pidä Saaristo Siistinä ry.  
 
Lisätietoja: www.pidasaaristosiistina.fi.

Sanna Käyhkö

Espoon metsätyöohjelma hukkasi luonto- ja virkistysarvot

Espoossa suunnitellaan laajoja metsien 
hakkuita ilman luontoarvojen tarkas-
telua. Espoon metsätyöohjelma 2014:n 
mukaisesti kaupungin metsiin tehtäisiin 
hakkuita, harvennuksia ja muita metsä-
töitä lähes 200 metsikkökuviolle ja yli 
100 varakuviolle. Metsätyöohjelma on 
ristiriidassa kaupungin tuoreen luonnon 
monimuotoisuutta suojelevan toiminta-
ohjelman kanssa. Lisäksi se tehtiin osin 
vanhentunein suunnittelutiedoin.

 Bembölen ulkoilualueen (Oittaa) 
esimerkki havainnollistaa kaupungin 
metsätöiden suunnittelun ongelmia. 
Metsätyöohjelma ehdottaa alueella 
hakkuu- ja hoitotoimia moniin arvok-
kaisiin kangas-, kallio- ja lehtometsiin 
sekä korville ja rämeille, jotka täyttävät 
Etelä-Suomen metsien monimuotoi-
suuden toimintaohjelman (METSO) va-
lintakriteerit. Luonto- ja virkistysarvot 

ovat uhattuina myös muun muassa Karhu-
saaressa, Veinissä, Röylässä, Siikajärvellä, 
Niipperissä sekä Myllyjärven-Sorvalam-
men seudulla. Tilaaja-tuottajamallissa 
tekninen keskus suunnittelee työt ja tilaa 
toteutuksen Espoo Kaupunkitekniikka 
-liikelaitokselta. Tilaajan järjestöiltä pyy-
tämään lausuntoon ei ole toistaiseksi saa-
tu kirjallista vastinetta.

Virpi Sahi

Sirpa Pietikäinen
www.sirpapietikainen.eu
puh. 050 466 6222

Maksaja: Sirpa Pietikäinen

OTA
YHTEYTTÄ 
KUN 
YMPÄRISTÖSSTÄ 
ON 
KYSYMYS

Sirpa Pietikäinen
Europarlamentaarikko
Ympäristöministeri 1991–95

sirpa.pietikainen@europarl.europa.eu

Tilaa uutiskirje! 

MEPsirpapietikainen 
@spietikainen 

Suomen luonnonsuojeluliiton 
 järjestölausunto:
 
www.sll.fi/uusimaa/kannanotot/
metsatyoohjelma2014 Vantaan ympäristöyhdistys (VYY) vaih-

toi vuosikokouksessaan nimekseen Suo-
men luonnonsuojeluliitto Vantaa. SLL:n 
tavoitteena on saada kaikki toimijat yh-
teisen Norppa-logon alle, ja Vantaa lähti 
heti mukaan uudistukseen.

Johanna Kare-Haavisto

VYY on nyt SLL Vantaa

Kuva:  Virpi Sahi
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Koulut ja päiväkodit  
arvostavat aitoa metsä- 
luontoa lähellään

Espoolaiset opettajat ja kasvattajat ar-
vostavat lähimetsien hyvää saavutetta-
vuutta ja aidon metsäluonnon tuntua. 
Tämä ilmenee Espoon koulu- ja päivä-
kotimetsäselvityksestä, johon osallistui 
206 espoolaista opetus- ja varhaiskas-
vatusyksikköä. Kyselyyn vastanneista  
87 prosenttia pitää erittäin tärkeänä 
tavoitteena koulun tai päiväkodin lähi-
metsän säilyttämistä mahdollisimman 
luonnontilaisina ja monimuotoisina. 
Toiveena lähimetsien käsittelyssä on 
tavallisimmin varsin vähäinen hoito ja 
täsmätoimiin keskittyvä hoitokäytäntö.

 Kysely toteutettiin Espoon kaupun-
gin ja Suomen luonnonsuojeluliiton 
(SLL) koordinoiman Koulumetsät arvoon-
sa -hankkeen yhteistyönä. Kysely selvit-
ti koulujen ja päiväkotien lähimetsien 
käyttöä, sijaintia sekä niitä koskevia toi-
veita ja huolia. Valtakunnallisen hank-
keen anti on koottu verkkojulkaisuksi 
SLL:n nettisivuille.

Lisätietoja: www.sll.fi/koulumetsa.

Virpi Sahi

Loppukesällä kannattaa ryhtyä perhos-
ten ja muiden pörriäisten baarimesta-
riksi. Kasvien kukinnan hiipuessa  per-
hosbaari auttaa pienimpiä siivekkäitä 
selviämään talven yli ja tarjoaa kiinnos-
tavaa seurattavaa.

Perhosbaarin perustaja pärjää yksin-
kertaisilla välineillä. Tarvitset viili- tai 
vastaavan pienen purkin ja palan huo-
koista pesusientä. Vaahtomuovisientä ei 
suositella, sillä neste haihtuu siitä no-
peasti. Leikkaa sieni niin, että se ulottuu 
hieman purkin reunan yli. Kaada houku-
tusliemi purkin pohjalle, josta se imey-
tyy sieneen. Ripusta baari roikkumaan 
puuhun tai parvekkeelle paikkaan, joka 
on suojassa pahimmilta tuulilta.

HUUHKAJA VINKKAA:

PERUSTA PERHOSBAARI!
Teksti Sanna Käyhkö Kuvat Mervi juvonen

Houkutusliemen reseptiä voi soveltaa 
vapaasti.  
Perusohje on seuraava:

1/2 l viiniä tai olutta
1/2 kg fariinisokeria

Sekoita ainekset hyvin. Joukkoon voi 
lisätä esimerkiksi soseutettua banaania 
ja hunajaa. Muista tarkistaa tarjoilun 
tilanne säännöllisesti, sillä janoiset 
pörriäiset saattavat tyhjentää baarin 
useasti päivässä.

Eri perhoset pitävät erilaisista väreistä, 
joten baarissa voi kokeilla erivärisiä 
sieniä tai muita koristeita. Perusbaarista 
voi halutessaan tuunata hienommankin 
ravintolan – vain luovuus on perhosbaa-
riarkkitehtuurin rajana!

Lähde ja lisätiedot: Turku 2011 -blogi 
”Perhosbaarimestarin ABC”

Keisarinviitta

Amiraali

Espoon Finnoosta löydettiin 
yli 500 kovakuoriaislajia

Finnoosta on löydetty harvinaisia ja uha-
nalaisia kuoriaislajeja. Kesällä 2013 teh-
ty kovakuoriaiskartoitus paljasti hyön-
teislajiston monimuotoiseksi. Sampsa 
Malmbergin ja Mikko Tiusasen teke-
mässä kartoituksessa löydettyjen lajien 
joukossa oli lukuisia harvinaisia ja pari 
uhanalaistakin kuoriaislajia. 

Hyönteismaailman kannalta alueen 
tärkeimmät biotoopit olivat laajat jou-
tomaaniityt ja -kedot sekä Finnoonojan 
tulvaniityt. Finnoon monimuotoisuutta 
uhkaavat rakentaminen, vieraslajit sekä 
avoimien elinympäristöjen umpeenkas-
vu. Alue tunnetaan myös hyvänä lintu-
kosteikkona.

Mikko Tiusanen
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Keskellä Helsinkiä Viikissä sijaitseva Vanhankaupunginlahti on 
yksi pääkaupunkiseudun arvokkaimpia ja suosituimpia retkeily-
kohteita. Lintuharrastajat ovat kuitenkin saaneet huomata, että 
lintujen parimäärissä on vuosien saatossa tapahtunut katoa. 
Yksi syy tähän on alueen riittämätön hoito.

Viikki oli 1930–40-luvuilla lin-
tuparatiisi: ahkera laidunnus 
piti kosteikon kunnossa. Vuo-

sikymmenten saatossa osa lampareista 
on kadonnut, ne ovat ruovikoituneet ja 
kasvaneet umpeen. Tämän seurauksena 
avovedestä riippuvaiset lintulajit ovat 
kahlailleet paremmille vesille.

Vanhankaupunginlahden rasitteena 
ovat olleet Vantaanjoen tuomat ravin-
teet ja lietteet, jotka ovat pilanneet ve-
den laadun. Lisäksi nykyistä, vielä tämän 
vuoden voimassa 
olevaa Viikin hoito- 
ja käyttösuunnitel-
maa ei ole kaikilta 
osin noudatettu.

– Muutaman 
viime vuosikym-
menen aikana 
Säynäslahden ja 
Lammassaaren vä-
liseltä ruovikkoalueelta on hävinnyt 
puolet avovesialasta, ja luonnon moni-
muotoisuus on kärsinyt, sanoo Helsin-
gin seudun lintutieteellisen yhdistyksen, 
Tringan lintualuevastaava Margus El-
lermaa.

Isosta osasta Vanhankaupunginlah-
tea on pohjakasvillisuus kuollut. Linnut, 
jotka käyttävät vedenpohjan kasveja ra-
vinnokseen, ovat kärsineet. Näitä ovat 
esimerkiksi sukeltavat sorsat, kuten 
tukkasotkat ja punasotkat, nokikanat ja 
mustakurkku-uikut.

– Lampareiden pohjassa on edel-
leen elämää, koska ne sijaitsevat muusta 
lahdesta erillään. Juuri sen vuoksi niitä 
tarvitaan lisää, jotta pohjakasveista riip-
puvainen linnusto saataisiin elpymään, 

tähdentää Ellermaa.
Helsingin ympä-

ristökeskuksessakin 
harmitellaan Viikin 
alueen lampareiden 
katoamista.

– Lampareiden 
väheneminen on on-
gelma, jota ei ole pys-
tytty ratkaisemaan. 

Ruoppaukset voisivat auttaa ja ne ovat-
kin olleet usein listalla, mutta teknisistä 
ja taloudellisista syistä niitä ei ole voitu 
toteuttaa. Paikoin lampareiden pohjassa 
on ravinteita, jotka ruopatessa saattavat 

olla ympäristölle haitallisia. Helsingin 
kaupunki on keskittynyt niittyjen lisää-
miseen ja hoitoon, mikä myös on lin-
tujen kannalta erittäin tärkeää, kertoo 
Helsingin ympäristökeskuksen kaupun-
kiekologi Kaarina Heikkonen.

Uuden käyttö- ja hoitosuunnitelman 
teko on vielä alkulennollaan, mutta ym-
päristökeskuksen mukaan uusikin suun-
nitelma tulee pitämään sisällään perus-
hoitotoimet, kuten esimerkiksi reittien 
ja rakenteiden kunnostukset, niitot ja 
laidunnukset.

– Sen sijaan radikaalimmista toi-
mista, kuten patoamisista ja kanavien 
kaivamisista pitää keskustella lisää. Ne 
ovat sen verran isoja ja kalliita projekte-
ja. Lisäksi niiden vaikutuksista lintuihin 
ja muihinkin eläimiin on erilaisia näke-
myksiä, pohtii Helsingin ympäristökes-
kuksen vs. ympäristötarkastaja Hanna 
Seitapuro.

Viikin lintualueet kuntoon

Muutaman viime vuosikym-
menen aikana Säynäslahden 
ja Lammassaaren väliseltä 
ruovikkoalueelta on hävin-
nyt puolet avovesialasta, ja 
luonnon monimuotoisuus 
on kärsinyt.

Teksti Taina Tervo Kuvat Taina Tervo, Henrik Kettunen
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Kaavoituspaineet ovat
lisärasitteena
Viikin luonnonrauhaa uhkaa myös ra-
kentaminen. Helsingin kaupungin 
Kivinokan osayleiskaavoitus ja Por-
naistenniemen länsipuolen kaavoitus-
suunnitelmat toteutuessaan pirstaloi-
sivat luontoa ja olisivat haitaksi niin 
alueen linnuille kuin muillekin eläimille. 
Helsingin kaupungin ympäristökeskuk-
sen ympäristönsuojelupäällikkö Päivi 
Kippo-Edlund suhtautuu suurella vara-
uksella parhaiden luontokohteiden kaa-
voitusvimmaan.

– Koska kyseinen alue on suurel-
ta osin Natura- ja luonnonsuojelulain 

nojalla rauhoitettua aluetta, pitää kaa-
voituksessa olla hyvin tarkkana. Natu-
ra-arvioinnit pitää tehdä huolellisesti, 
jotta tiedetään, minkälaisia vaikutuksia 
ajatellulla kaavoitusvaihtoehdolla on 
kyseisen alueen kasveille, eläimille ja eri 
luontotyypeille.

Viikin hieno luonto houkuttelee tu-
hansittain retkeilijöitä ja lintuharrasta-
jia ympäri vuoden. Myös sitä ympäröivil-
lä alueilla, kuten esimerkiksi Kivinokalla, 
on hienoja luontoarvoja. Sen sijaan, että 
asutusta levitettäisiin lähemmäs luon-
nonsuojelualuetta, voisi kaupunki alkaa 
enemmän hyödyntää Viikkiä luontomat-
kailukohteena.

Viikin pesimälinnusto 
runsastunut
Viikin Vanhankaupunginlahden pesimälinnusto on viime vuosi-
kymmeninä runsastunut, vaikkakin parimäärät ovat vähentyneet. 
Läpi 2000-luvun lajimäärä pysyi suhteellisen vakaana. Sen sijaan 
parimäärä väheni parilla sadalla vuosina 2007–2012.

Uusina lajeina alueella alkoivat 1990-luvulla pesiä kaulushai-
kara, kyhmyjoutsen, tukkakoskelo ja isokoskelo. Lisäksi alueella 
pyrähteli viiksitimali, joka tällä vuosituhannella on kadonnut pe-
simälajistosta.

Laidunnuksen ja niiton ansiosta Vanhankaupunginlahden hoi-
toniityillä pesivät nykyään muun muassa pikkutylli, töyhtöhyyppä, 
taivaanvuohi ja punajalkaviklo.

 2000-luvulla Viikkiin uusina 
lajeina tulivat harmaahaikara, 

harmaasorsa, sitruunavästäräkki, 
ruokosirkkalintu ja pussitiainen.

Kuva: Henrik Kettunen

Viikin rantametsien hallitus-
ta hoitamattomuudesta ovat 

hyötyneet uhanalainen valko-
selkätikka ja pikkutikka.

Kuva: Henrik Kettunen

Runsasluminen talvi vuonna 2011–12 
lienee syypää vekkulin viiksitimalin hä-
viämiseen Viikin pesimälajistosta. Paksut 
hanget lakoonnuttivat niiden pesimäympä-
ristönä käyttämän järviruoikon kokonaan.  
Kuva: Henrik Kettunen



28 C-H 1/2014

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retkillä, 
luennoilla ja kursseilla tutustutaan elolliseen 
ja elottomaan luontoon asiantuntevien oppai-
den johdolla. Tapahtumat soveltuvat niin vasta-
alkajille kuin kauemmin harrastaneille. Vain pitkät 
vaellukset vaativat kohtalaista peruskuntoa. Vael-
luksille voi tulla mukaan myös kesken matkan ja 
lopettaa sopivaksi katsomaansa paikkaan.

Lisätietoja antavat Mirja Reijonen p. 050 1420 tai 
Krista Raveala p. 050 3795 117.

HUOM. Muutokset mahdollisia, tarkistathan vii-
meisimmät tiedot sivuiltamme www.helsy.fi !

Ilmoittautumista vaativat retket
Ilmoittautuminen osoitteeseen helsy@sll.fi  tai 
puhelimitse ti–ke klo 10.30–17.30 numeroon 
050 301 1633.

Maksulliset retket (esim. bussiretket)
Retket tulee maksaa viimeistään 2 viikkoa ennen 
retkeä Helsyn tilille seuraavin tiedoin:
Saaja: Helsingin Luonnonsuojeluyhdistys ry
Tili: SAMPO FI9580001171007207
Viesti: *Retken nimi*, *osallistujien nimet*.

Lepakkoretket
Helsyn lepakkokerho järjestää kesällä 2014 
noin viisi retkeä. Retkien tarkemmat ajan-
kohdat ja paikat päätetään toukokuussa. Ret-
kikohteiksi on suunniteltu Kivinokkaa, Meri-
rastilan rantaa ja Vartiosaarta. Tietoa niistä 
saa mm. lepakkokerhon sähköpostilistalta, 
johon voi liittyä lähettämällä pyynnön Helsyn 
toimistoon. Retket myös päivitetään Helsyn 
verkkosivuille ja niistä voi tiedustella Helsyn 
toimistosta. Retket ovat hämärän ja pimeän 
aikaan. Ne soveltuvat eri ikäisille. Kivinokan 
retki järjestetään esteettömänä.

Ke 26.3. Matkapuhelin ja tabletti-laite luontoret-
keilijän apuna
Esittely- ja opastustilaisuus Elisa Studiossa, 
Lasipalatsin katutasossa, Mannerheimintie 
22–24. Tilaisuus on maksuton. Iilmoittaudu 
viimeistään ke 19.3. sähköpostitse helsy@sll.
fi  tai puhelimitse ti–ke klo 10.30–17.30 nu-
meroon 050 301 1633. Lisätiedot: Mirja Rei-
jonen, p. 050 1420.

La 12.4. Lintujen kevätmuuton seurantaa 
Talosaaressa
Klo 9.15–12. Lähtö bussin 93 Talosaarentien 
pysäkiltä (5007). Kävellään 3,5 km Talosaa-
rentietä Torpalle tulvapeltojen linnustoa 
tarkkaillen. Torpalla on avoimet ovet tapah-
tuman ajan.

Su 13.4. Lintupiiloretki perheille
Klo 10–13. Tule lasten kanssa kurkkimaan 
lintupiilosta ja kiikaroimaan tornista 
lintujen kevätpuuhia. Tapaamme Vanhan-
kaupunginlahden puistossa, Hämeentie 161. 
Retkeä värittävät hauskat pikku aistileikit 
ja luontotutkimukset. Vetäjänä Kiertävän 
luontokoulun luonto-ohjaaja Milla Tuormaa. 
Ilmoittautumiset ja kysymykset info@kierta-
valuontokoulu.fi , 040 766 0376.

La 26.4. Reitti 2000 -vaelluksen jatko-osa Louhe-
lasta Solvallaan (35,68 km)
Vaihtoehtoiset lähtöpaikat: 9.20 Louhelan 
rautatieasema, 10.20 Pärispruunpuiston bus-
sipysäkki tai 13.50 Luukki, bussipysäkki. Retki 
päättyy kello 18:n ja 22:n välillä Solvallaan, 
josta on bussiyhteys Espoon rautatieasemalle. 
Jokainen osallistuja vastaa itse omista eväis-
tään, jaksamisestaan ja turvallisuudestaan. 
Retken voi aloittaa ja lopettaa haluamassaan 
vaiheessa. 

huhti/toukok Kävelyretki Vuosaaren sataman 
Auringonnousunrantaan ja Horisontti-
näköalatasanteelle. Lähtö Hansaterminaalis-

Tapahtumat ovat ilmaisia ja kaikille avoimia eikä ennak-
koilmoittautumista tarvita, mikäli toisin ei mainita. Pidem-
mille retkille kannattaa ottaa omat eväät – tule ja tuo ystä-
väsikin mukaan! Muutokset ovat mahdollisia. Ajantasaiset 
tiedot löytyvät yhdistysten netti- ja/tai facebook-sivuilta.

Tapahtumakalenteri
Tule mukaan pääkaupunkiseudun retkille 
ja tapahtumiin! 

HELSINKI
To 10.4. klo 18  Helsyn kevätkokous
Tule tutustumaan Helsyn toimintaan ja kuulemaan Helsingin ajankohtaisista suun-
nitelmista. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kevätkokous pidetään Tieteiden 
talolla (Kirkkokatu 6). Ohjelmassa on alkuun alustus Helsingin ajankohtaisista 
suunnitelmista tarjoilujen kera, jonka jälkeen käydään läpi Helsyn viime vuoden 
toimintaa sekä käsitellään sääntömääräiset asiat. Tervetuloa!

Ke 19.11. klo 18 Helsyn syyskokous
Tule tutustumaan Helsyn toimintaan. Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen syys-
kokous pidetään Tieteiden talolla (Kirkkokatu 6). Ohjelmassa on alkuun alustus, 
jonka aihe ilmoitetaan myöhemmin yhdistyksen verkkosivuilla (www.helsy.fi ). Sen 
jälkeen käydään läpi Helsyn seuraavan vuoden suunnitelmia sekä käsitellään sään-
tömääräiset asiat. Tervetuloa!

HELSYN VUOSIKOKOUKSET

Ajantasaiset tiedot kaikista tapahtumista löytyvät 
Espoon ympäristöyhdistyksen facebook-sivuilta 
(facebook.com/espoonymparistoyhdistys).

29.4.2014 Suomenojan luonto
Jukka Rannan multimediaesitys Suomenojan 
luonnosta eri vuodenaikoina sekä sen histo-
riasta ja tulevaisuudesta. Esityksen jälkeen 
kerrotaan myös luontokuvauksesta ja kuvaus-
tekniikoista. Paikka ja kellonaika varmistuvat 
myöhemmin.

3.5.2014 Luontokuvausretki
Tutustutaan Etelä-Espoon Suomenojan al-
taan linnuston sekä luonnon valokuvaami-
seen, oppaana Jukka Ranta. Kokoontuminen 
Hyljeluodontien parkkipaikalla klo 8.

To 8.5.2014 Kaiken keskellä – Espoon keskus
Klo 15–18, Entresse-kirjasto, Espoon keskus. 
Tämän vuoden teemana on Opi mitä vaan. 
Mukana tapahtumassa, aikaisempien vuosien 
tapaan, on myös Espoon ympäristöyhdistys. 
Tapahtuma kokoaa yhteen Espoon keskuksen 
asukkaat, yhteisöt ja yrittäjät esiintymään ja 
esittelemään toimintaansa ja verkostoitu-
maan. Tervetuloa tutustumaan!

Ti 25.3.2014 Espyyn kevätkokous
Klo 18 Tule tutustumaan Espyyn toimintaan. 
Espoon ympäristöyhdistyksen kevätkokous 
pidetään Villa Apteekissa, Pappilantie 5. Ko-
kouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat. 
Kahvitarjoilu. Tervetuloa!

ESPOO
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ta, bussin 78 päätepysäkiltä ja paluu samaan 
paikkaan.

La 3.5. Tornien taisto
Klo 5–13. Lintutorni ilmoitetaan myöhemmin 
www.helsy.fi .

La 10.5. Pyöräretki Talosaaren Torpalle (n. 30 km) 
Klo 10–14. Pyöräillään yhdessä Talosaa-
reen Torpan huvilalle, missä voidaan nauttia 
Torppaa ympäröivästä kauniista luonnosta. 
Vaihtoehtoiset lähtö- ja paluupaikat ja läh-
töajat: Laajasalon kirkon edusta klo 10.00. 
Pukinmäen aseman viereinen parkkipaikka, 
Malminkaari 2 klo 10.30. Kontulan metro-
asema klo 11. Vuosaaren metroaseman vie-
reinen Mosaiikkitori klo 11. Porvarinlahden 
kevyenliikenteen silta Vikkullassa klo 11.30.  
Retki edellyttää kohtalaista pyöräilykuntoa 
(n. 12 km/h).
Ma 12.5. Kevätretki Laajasalon Stansvikin karta-
noluontoon ja rantametsiin
Klo 17.30–20.30. Vaihtoehtoiset lähtöpaikat: 
klo 17.30 bussin 84 päätepysäkiltä, Gunillan-
tieltä, jolloin kävellään rantatietä Stansvikiin 
tai klo 18 Stansvikin ravintolasta.

To 15.5. Arki-iltapäivän linturetki Viikkiin
Klo 17–19. Lähtöpaikka: Gardenian piha, Koe-
tilantie 1. Katsellaan ja kuunnellaan keväisiä 
lintuja Viikin pelloilla, Arboretumissa ja lin-
tutornissa.

Pe 23.5. Iltayön vaellus Talosaaren Torpalle yö-
laulajia ja lepakoita tarkkaillen
Klo 21–24. Lähtö bussin 96 päätepysäkiltä 
Porslahdentien päästä. Yöpymismahdollisuus 
tai takaisin kimppataksilla. Ks. Torpan tiedot.

Pe 30.5. Koe moni-ilmeinen Vartiosaari
Klo 17–20. Lähtöpaikka: Laajasalon Reposal-
men laivalaituri (Reposalmentie 1) klo 17.40. 
Suomen saaristokuljetuksen hinta salmen 
ylitykselle on 3 euroa. Alukseen pääsee myös 
Hakaniemestä klo 17 (7 euroa). Takaisin pala-
taan pienvenein retken jälkeen. Retken arvi-
oitu kesto 3 tuntia.

To 5.6. Maailman ympäristöpäivän kävely Mellun-
mäen luontokohteita havainnoiden
Klo 18–20. Lähtö Mellunmäen metroaseman 
itäpään sisäänkäynnin luota.

To 12.6. Kävelyretki Haagan alppiruusupuistoon – 
Esteetön retki
Klo 17.30–18.30. Lähtöpaikka: Aino Acten 
tien, Orapihlajatien ja Paatsamatien risteys, 
puiston puolella.

Su 15.6. Luonnonkukkien päivän kasviretki 
Talissa – De vilda blommornas dag i Tali
Klo 13–16. Lähtö bussin 18 Muusantorin py-
säkiltä (1433).

Ti 1.7. Kallion ja linnoitteiden kasveja kauniilla 
Mustikkamäellä
Klo 17.30–20. Lähtö Kontulan metroaseman 
itäpään sisäänkäynnin luota.

La 19.7. Perhos- ja hyönteisretki ja avoimet ovet 
Talosaaren Torpalla klo 13–16.

To 31.7. Luontopolkuretki Kannelmäessä
Klo 17.30–20.00. Lähtö Kannelmäen ju-
na-aseman bussiterminaalilta

Pe-la elokuu 2-päiväinen Retki Märketin majakal-
le Ahvenanmaalle 
Koska osallistujamäärä on hyvin rajallinen, 
kiinnostuneita pyydetään ilmoittautumaan  
osoitteeseen helsy@sll.fi . Omakustannushin-
ta. Tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin 
www.helsy.fi .

Ke 6.8. Lauttasaaren rantakasvit, 
Strandväxter på Drumsö
Klo 17.30–20. Lähtö Purjeentekijänkujan ete-
läpäästä, bussi 21V, jää Nahkahousuntien py-
säkillä (1048)

La 30.8. Suomen luonnon päivän retki Vallisaa-
reen (kaksi retkeä)
Retkellä tutustutaan saarten kulttuurihisto-
riaan ja luonnon erityispiirteisiin. Lisätietoa 
myöhemmin www.helsy.fi .

La 6.9. Sieniretki Talosaareen
Lisätietoa myöhemmin osoitteesta www.hel-
sy.fi . Torpalla on avoimet ovet sieniretken 
aikana.

La 13.9. Bussiretki Helsingin arvokkaisiin geolo-
gisiin kohteisiin
Klo 10–18. Lähtö Rautatientorin Mikonkadun 
tilausbussipysäkiltä ja paluu samaan paik-
kaan. Maksullinen bussiretki. Ilmoittautumi-
set 29.8. mennessä. Lisätietoja www.helsy.fi .

La 20.9. Nuuksioon tutustuminen pyöränselässä 
(Max 90 km)
Klo 9–16. Pyöräillään yhdessä Nuuksion Pit-
käjärvelle ja Haukkalammelle ja nautitaan 
syksyisestä luonnosta. Vaihtoehtoiset läh-
tö- ja paluupaikat ja lähtöajat: Herttoniemen 
metroasema, K-Supermarket Hertan puolei-
nen sisäänkäynti klo 8.30. Maunulan maja

klo 9.45. Pitäjänmäen juna-aseman vieressä 
pyörätien varrella klo 10. Retki edellyttää hy-
vää pyöräilykuntoa (n. 15 km/h)

La 27.9. Linturetki Hankoon bussilla
Klo 7.00–17.30. Lähtö Rautatientorin Mikon-
kadun tilausbussipysäkiltä ja paluu samaan 
paikkaan. Maksullinen bussiretki. Ilmoittau-
tumiset 12.9. mennessä. 

La 4.10. Luontoretki Kivinokkaan lintupainotuk-
sella. Esteetön.
Klo 10–11. Lähtö- ja paluupaikka: Saatto-
liikenteen kääntöpaikka, 300 metrin päässä 
Kivinokan parkkipaikalta. Reittiopas tun-
nistaa Kivinokan. Esteetön kävelyretki Puu-
merkki-luontopolulla. Polun pituus yhteen 
suuntaan 300 metriä. Tutustutaan polun 
varrella oleviin puihin ja polun päässä pääs-
tään katselemaan Vanhankaupunginlahden 
lintuja lintulavalta. Puumerkkipolun reitti on 
rakennettu mahdollisimman tasaiseksi, help-
pokulkuiseksi, reilun metrin leveäksi ja se on 
päällystetty kivituhkalla. Joissakin kohdissa 
polku on jyrkkä ja ylittää esteettömän reitin 
kahdeksan prosentin enimmäiskaltevuuden. 
Metsäpolun varrella on muutamia penkkejä. 

La  4.10. Ruskaretki Talosaaren torpalle, avoimet 
ovet klo 13–16.

Ke 8.10. Hiljan päivän kävelyretki Meilahdessa 
hiljaista paikkaa etsimässä
Klo 17.30–18.30. Lähtö raitiovaunu 4:n Mei-
lahdentien pysäkiltä (0118), allergiasairaalan 
kohdalla

La 11.10. Mustavuori - Sipoonkorpi-vaellus (27,66 
km)
Klo 9 alkaen. Vaihtoehtoiset lähtöpaikat: 
klo 9 Vuosaaren metroasema, bussikatoksen 
pohjoispää tai 9.30 Niinisaarentien alittava 
tunneli Pohjois-Vuosaaressa tai Vikkullantien 
bussipysäkki (5003) Itäväylällä, bussit 93 ja 
93K tai 12.00 Hetbackantie pysäkki (V9003) 

Kuva: Taina Tervo
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Länsisalmessa, Vantaan sisäinen bussi 3 (Ha-
kunila–Nybygget). Retki päättyy kello 16:n ja 
20:n välillä Koivukylän rautatieasemalle, josta 
on junayhteys Helsinkiin. Jokainen osallistuja 
vastaa itse omista eväistään, jaksamisestaan 
ja turvallisuudestaan. Retki vaatii vähintään 
kohtalaista peruskuntoa ja sen voi aloittaa ja 
lopettaa haluamassaan vaiheessa. 

Ke 13.11.  Kasvientunnistusilta
Klo 17.30–20.30. Tuliko kuvattua kesällä 
kasveja, joita et tunnista? Tuo kuvasi näy-
tille, niin keskustellaan yhdessä ja tutkitaan 
kasvikirjoja. Kuvat kannattaa tallentaa USB- 
muistitikulle tai CD:lle. Pääpaino on kasvien 
tunnistamisessa, mutta jos yleisöltä ei tule 
tunnistettavia kasveja koko ajan tarpeiksi, on 
tilaisuus kertoa omista kasvihavainnoistaan 
tai jutella muista kasveihin liittyvistä asioista. 
Paikka ilmoitetaan myöhemmin www.helsy.fi.

Ke 11.6.  Jättipalsamin kitkentätalkoot
Klo 17.30–20.30. Jättipalsamin kitkentätal-
koot Lauttasaaressa. Lähtö Merikylpylänpuis-
ton (Kasinonrannan) kahvilan edestä. Bussit 
65A ja 66A (toinen pysäkki Särkiniementiellä) 
tai 20. (ensimmäinen pysäkki Isokaarella)

Ti 24.6. Jättipalsamin kitkentätalkoot 
Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta  
Urheilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

Ke 25.6. Jättipalsamin kitkentätalkoot 
Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta  
Urheilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

Ti 2.7. Jättipalsamin kitkentätalkoot 
Herttoniemessä
Klo 17.30–20.30. Lähtö Herttoniemen metro-
asemalta, K-Supermarket Hertan puoleiselta 
sisäänkäynniltä.

Ke 3.7. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Herttoniemessä
Klo 17.30–20.30. Lähtö Herttoniemen metro-
asemalta, K-Supermarket Hertan puoleiselta 
sisäänkäynniltä.

Ti 8.7. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta  
Urheilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

Ke 9.7. Jättipalsamin kitkentätalkoot Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta  
Urheilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

VANTAA

Lisätietoja retkistä saa Vantaan kaupungin 
ympäristökeskuksesta (www.vantaa.fi/fi/ymparis-
to_ja_luonto/ymparistokeskus).

Ti 29.7. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta  
Urheilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

Ke 30.7. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Lauttasaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Merikylpylänpuiston 
(Kasinonrannan) kahvilan edestä. Bussit 65A 
ja 66A (toinen pysäkki Särkiniementiellä) tai 
20. (ensimmäinen pysäkki Isokaarella)

Ma 4.8. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Herttoniemessä
Klo 17.30–20.30. Lähtö Herttoniemen metro-
asemalta, K-Supermarket Hertan puoleiselta 
sisäänkäynniltä.

Ti 19.8. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta  
Urheilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

TALKOOT

Ti 2.9. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Herttoniemessä
Klo 17.30–20.30. Lähtö Herttoniemen metro-
asemalta, K-Supermarket Hertan puoleiselta 
sisäänkäynniltä.

Ma 9.9. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Vuosaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Aurinkolahdesta Ur-
heilukalastajansillalta kahvila Kampelan 
vierestä. Bussi 78; pois Aurinkotuulenkadun 
pysäkillä 4653.

Ke 10.9. Jättipalsamin kitkentätalkoot  
Lauttasaaressa
Klo 17.30–20.30. Lähtö Merikylpylänpuiston 
(Kasinonrannan) kahvilan edestä. Bussit 65A 
ja 66A (toinen pysäkki Särkiniementiellä) tai 
20 (ensimmäinen pysäkki Isokaarella).

Kilpailun ohjeet ja säännöt julkaistaan yhdistyksen 
facebook-sivulla sekä uudistetuilla verkkosivuilla 
31. maaliskuuta 2014. Kilpailun raatiin kuuluvat 
yhdistyksen puheenjohtaja Stephen Venn ja arvostetut 
luontokuvaajat Sami Karjalainen ja Jukka Ranta.

ESPOON 
LUONTOVALOKUVAKILPAILU 2014
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VANTAA

Su 20.4.  Lintujen kevätmuuton tarkkailua 
Pakkalassa
Klo 8–11. Lähtö Backaksen kartanon pysä-
köintialue, Ylästöntie 28. Bussit: 51, 55, 68, 
519, 620, 650 Muuta: eväät.
 
Su 27.4.  Linturetki Pitkäjärven lintutornille
Klo 8–11. Lähtö Uudenkyläntiellä Kehä III:n 
yli johtavan kevyenliikenteen sillan kohdalla 
Bussit: 35, 51, 324, 363. Muuta: eväät.

Su 4.5. Kevätseuranta- ja linturetki Tammistoon
Klo 8-11. Lähtö Pysäköintialue Tilkuntien 
päässä, Kartanonkosken koulun eteläpuolella.
Bussit:  51, 55, 68, 519, 620, 650. Muuta:  eväät. 
 
Su 11.5. Kevätretki Petikonmäen ja Hermaskärin-
kallion luonnonsuojelualueelle
Klo 12–14. Bussit:    35, 362. Lähtö Pyy-
mosantien varressa, Pyymosantie 11 kohdal-
la. 
 
Su 18.5. Sipoonkorven vaellus
Klo 9.30–14.30. Lähtö Kuusijärven ulkoi-
lualueen parkkipaikka, Kuusijärventie 2. Bus-
sit: 730, 731 Helsingin rautatientorilta, 68A. 
Muuta: Maastoon soveltuvat kengät, eväät.
 
 Su 25.5. Luonto- ja geologiaretki Kakolanmäelle
Klo 18–21. Lähtöpaikka: Kehä III:lta pohjoi-
seen kääntyvän pienen huoltotien varressa, 
Tavastkullantietä vastapäätä.
Bussit: 363A, 363, 50, 51. Muuta: eväät. Varo 
Kehä III:n liikennettä kääntyessäsi huolto-
tielle!

Su 8.6. Koko perheen retki Tammiston luonnon-
suojelualueelle
Klo 10–12. Lähtöpaikka: Pysäköintialue Til-
kuntien päässä Kartanonkosken koulun ete-
läpuolella. Bussit: 51, 55, 68, 519, 620, 650. 
Muuta: eväät.

Su 15.6 Puroluontoa Kylmäojan varrella
Klo 18–20 Lähtöpaikka: Kallioruohontien 
päässä. Bussit: 50, 55, 63.

Ke 18.6. Iltakävely Rekolanojalla
Klo 18–20. Lähtöpaikka: Lumon lukion piha, 
Urpiaisentie 14. Junat: K-juna. 

Su 29.6. Suoretki Gubbmossenin suolle
Klo 12–14. Lähtöpaikka:Viikatetien päässä 
oleva kääntöpaikka. Bussit: 52 (Espoon linja), 
510, 231. Muuta: kumisaappaat.
 
Su 6.7. Luontoretki Vantaankosken ympäristöön 
ja Tuupakan kedolle
Klo 18–20. Lähtöpaikka: Viilatehtaan pysä-
köintialue, Kuninkaantie 24. Bussit: 43, 53, 
474. 
 
Su 13.7. Koko perheen retki Petikon luontovirkis-
tysalueelle
Klo 10–12. Lähtöpaikka: Petikon ulkoi-
lualueen pysäköintialue Tallimäentien var-
rella. Muuta: eväät. Kapealle Tallimäentielle 
käännytään Tiilitieltä, lähellä kääntöpaikkaa.

 
La 19.7. Pitkäkosken luonnonsuojelualueen 
luontoa
Klo 18–20. Lähtöpaikka: Pieni pysäköintialue 
Jokitien ja ulkoilutien risteyksessä. Bussit:    
51, 55, 650.
 
Su 27.7.  Luonto- ja geologiaretki Kulomäen 
Haxbergetille 
Klo 9.30–12.30. Lähtöpaikka: pysäköintialue, 
Maauunintie 17. Bussit: 72, 731. Muuta: Eväät.

Su 3.8. Retki Timmermalmin luonnonsuoje-
lualueelle
Klo 12–14. Lähtöpaikka: Päiväkodin piha, Ki-
maratie 12. Bussit:35, 339, 345, 363A.
 
Su 10.8.  Luontoretki Mätäojalle
Klo: 18–20. Lähtöpaikka: Vantaan ammat-
tioppilaitos Varian pysäköintialue Louhelan-
tien varressa, Ojahaantie 5. Bussit ja junat: 
452, 51, 53, 55, M-juna. 
 
La 16.8.  Koko perheen retki Vantaan luontokou-
lulla
Klo 10–12 Lähtöpaikka: Vantaan luontokou-
lun piha, Sotungintie 25 A. Bussit: 3, 69, 742. 
Muuta: eväät.
 
Su 24.8. Loppukesän luontoa Vehkalanmäen 
täyttömäellä
Klo 12–14. Lähtöpaikka: Petikon ulkoi-
lualueen pysäköintialue Tallimäentien var-
rella. Muuta: kapealle Tallimäentielle kään-
nytään Tiilitieltä, lähellä kääntöpaikkaa.

 
Su 31.8. Sipoonkorven vaellus
Klo 9.30–14.30. Lähtöpaikka:  Sotungintie 25 
A, Vantaan luontokoulun piha. Bussit: 3, 69, 
742. Muuta: eväät, maastoon sopivat kengät.
 
Su 7.9. Syysretki Kalkkikalliolle
Klo 18–20. Lähtöpaikka: Tuomirinteen pääs-
sä. Bussit: 62, 69
 
La 13.9. Sieniretki Sipoonkorpeen
Klo 9.30–12.30
Lähtöpaikka: Pysäköintialue Tasakalliontien 
alussa. Bussit: 3, 69, 742. Muuta: eväät. Tar-
vittaessa lisää pysäköintitilaa Trollbergan 
traktorimuseon pihassa, Nybyggetintie 21.

Kuva: Taina Tervo
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TULE MUKAAN!
Luonnonsuojeluliiton paikallistoiminnassa voit muun muassa vaikuttaa 
kotikaupunkisi tulevaisuuteen ja suojella lähiluontoa, järjestää retkiä ja talkoita, 
kirjoittaa ja kuvata sekä järjestää tapahtumia ja tempauksia. 
Tule sinäkin mukaan toimintaan! 

Espoo  www.espyy.net
Helsinki  www.helsy.fi
Vantaa  www.sll.fi/uusimaa/vantaa

Kuva: Henrik Kettunen
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