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Luonto ei  
tunne rajoja

Huhuu! Mitä eroa on pääkaupunkiseudun huuhkajilla ja 
luontoihmisillä? Ei kai mitään. Kummatkin kulkevat 
vapaasti yli kuntarajojen yhteisiltä tuntuvilla virkistys-
alueilla. Siinä missä ihmisilläkin on tarve välillä kiivetä 
lintutorniin ja nähdä luontoa lintuperspektiivistä, huuh-
kaja voi pesiytyä kaupunkiin ihmisten asuinalueille  viis 

välittämättä siitä, onko se ylittänyt rajansa.
  Kun itse helsinkiläisenä suuntaan vaikka Kuusijärvelle tai Nuuksioon, 

en tunne meneväni  kuntarajan yli. Jokamiehenoikeus on siitä ihana, että se 
sallii vierailut, sienestämisen, marjastamisen, retkeilyn ja muun virkistäyty-
misen myös muualla kuin oman asuinkunnan alueella.

  Tästä onkin hyvä tulla itse asiaan ja kertoa, miksi kolme Suomen luon-
nonsuojeluliiton pääkaupunkiseudun paikallisyhdistystä teki yhteisen jäsen-
lehden ja juuri tänä syksynä. Syynä on tietenkin kuntavaalit ja se, että meillä 
on paljon yhteisiä luonnonsuojelullisia tavoitteita ja päämääriä. Jaamme  

melko samanlaisen luonnon, josta meidän pitää kantaa 
myös vastuu. Puheenjohtajamme Sirkku Manninen 
(Helsinki), Kimmo Jääskeläinen (Vantaa) ja Stephen 
Venn (Espoo) korostavat, että vastuu elinympäris-
töstä on jokaisella kaupunkilaisella. Ahneus, välinpi-
tämättömyys ja tuhlaus ovat aikamme perisyntejä.

  Lähidemokratian keinoja käyttämällä voimme 
itsekin saada aikaan jotain, mutta tarvitsemme 
päättäjät, jotka eivät vain lupaa, vaan myös tekevät 
olan takaa töitä luonnon hyvinvoinnin ja moni-
muotoisuuden eteen. Paljon on kuultu jo vaalipuhetta 
kuntalaisten peruspalveluiden ja nimenomaan tervey-
dentilaan vaikuttavien perusoikeuksien turvaamisesta, 
mutta vaalihuumassa helposti unohdetaan sellaisten 
asioiden turvaaminen, joilla olisi terveyttä edistäviä tai 
suorastaan sairauksia estäviä vaikutuksia.  Jo kliseeksi 
muodostunut hokema  -  luonnossa liikkuminen tekee 
hyvää niin mielelle kuin ruumiille - olisi otettava vii-
meinkin tosissaan. Sitä kautta saisivat myös luonnonsuo-
jelua edistävät konkreettiset toimet vauhtia.  

  City-Huuhkajan jutut puhukoot puolestaan. Niistä 
voit tarkistaa, mitkä asiat ovat nyt pinnalla, ja sitten sinun 
tehtävänäsi onkin vain valita sopiva ehdokas näitä asioita 
ajamaan. Muista äänestää!
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Tarvitsemme sellaiset päättäjät, 
jotka kunnioittavat luontoa ja 

ottavat sen suojelun sydämen asi-
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suomen luonnonsuojeluliiton 
uudenmaan piiri

Puheenjohtajien vastauksissa esille nousivat laajem-
mat periaatteelliset kysymykset esimerkiksi maan-
käytöstä, luonnonhoidosta ja ympäristöpolitiikasta. 
Joitain yksittäisiäkin hankkeita mainittiin.

  ”Maankäyttöpolitiikka on kohtuullisen hyvässä 
kunnossa Vantaalla, vaikka virkamiehiltä putkah-
taa silloin tällöin ulos kummallisiakin visioita”, 
sanoo Vantaan yhdistyksen puheenjohtaja Kimmo 
Jääskeläinen. 

  Yksittäisistä huolista Jääskeläinen mainitsee 
”ikuisen murheenkryynin”, Helsinki-Vantaan 
lentokentän. ”Lentomelua ei voi saada kokonaan 
loppumaan, mutta puroihin lasketut ja puroja 
pilaavat jäänestoainepäästöt voitaisiin helposti 
estää”, Jääskeläinen sanoo. 

  Puheenjohtaja on yllättynyt, että hiljattain ken-
tälle annetussa uudessa ympäristöluvassa sallitaan 
päästöjen jatkuminen. ”Olin aivan varma, että 
Länsi-Suomen ympäristölupavirasto panisi pääs-
töille vihdoin stopin”, Jääskeläinen puuskahtaa. 

  Mallia ympäristölupavirasto olisi voinut ottaa 
Ruotsista. ”Esimerkiksi Tukholman kentällä ei 
päästöjä sallita”, Jääskeläinen jatkaa. 

helsingissä tarvitaan myös luomurantoja
Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen puheen-
johtaja Sirkku Manninen pitää yhtenä Helsingin 
vakavammista haasteista luonnonmukaisten 
merenrantojen rakentamista. ”Asfaltoitujen ranta-
bulevardien ja valkoposkihanhia houkuttelevien 
puistonurmikoiden sijaan tarvitsemme rakenta-

mattomia ja luonnonmukaisia rantoja kaupunki-
laisten ulkoilu-  ja virkistymistarpeisiin.”

  Manninen korostaa, että rakentamattomat 
rannat toimivat myös edullisena tulvasuojana. 
”Etenkin rantametsät varastoivat ja kierrättävät 
tehokkaasti vettä. Ne sitovat ravinteita ja kiintoai-
netta ja näin myös estävät vesistöjen rehevöitymistä.”

liikenne rasittaa espoossa
Espoon ympäristöyhdistyksen puheenjohtaja 
Stephen Venn nostaa esille muutaman laajemman 
yksittäisen hankkeen. ”Finnoon kaavoitus, Länsi-
metro ja ESA-rata”, Venn listaa. 

  Finnoolla on ihmistoiminnan seurauksena 
syntynyt lintuallas, jolla on merkittäviä luonto-
arvoja. Aluetta ollaan parhaillaan kaavoittamassa 
ja visiointiprosessiin on kutsuttu useita asukas- 
veneily- ja luontojärjestöjä. Pelkona kuitenkin on, 
että asukkaiden visiota lievennetään ratkaisussa ja 
rakentaminen toteutetaan ylimitoitetusti. ”Yhdis-
tyksemme tavoitteena on, että Finnoon lintuallas ja 
luontoarvot turvataan kaavoituksessa”, Venn toteaa.

  Venn huomauttaa, että monen päättäjän tavoite 
on maksimoida tulevan länsimetron käyttö ja 
kannattavuus. Finnoon lisäksi koko Etelä-Espoo 
on kaavoittajien suurennuslasin alla. ”Hyväksyn 
länsimetron seurauksena syntyvän kaavoituksen, 
kunhan siinä otetaan huomioon luonto ja kasvavan 
asukasmäärän virkistystarpeet. Tuleville asukkaille 
on oltava riittävästi lähiluontoa ja virkistysalueita”, 
Venn sanoo.

  Espoo-Lohja-Salo - rautatiehanke kuuluu 
Vennin mielestä jäädytettävien hankkeiden listalle. 
”ESA-rata uhkaa halkaista yhden Pohjois-Espoon 
parhaista luontoalueista vain sen vuoksi, että 
Lohjan suunnasta pääkaupunkiseudulle pääsee 
muutaman minuutin nopeammin”, Venn sanoo. 

 Myös Manninen mainitsee liikenneasiat ja 
puhuu puhtaan lihasenergian puolesta. ”Ilmasto- 

ja terveyssyistä tulee autoliikenteestä aiheutuvat 
hiilidioksidi- ja muut päästöt saada pienenemään. 
Tähän päästään satsaamalla kävelyn ja pyöräilyn 
edistämiseen raideliikenteen kehittämisen ohella.”

  Manninen uskoo, että Helsingin keskustaan 
tulevien autojen määrää voidaan tulevaisuudessa 
vähentää ruuhkamaksuilla ja laittamalla kaikki 
parkkipaikat maksullisiksi. 

Yhteinen vastuu lähiluonnosta
Puheenjohtajat ovat yhtä mieltä siitä, että vastuu 
elinympäristöstä on jokaisella kaupunkilaisella. 
Jääskeläisen mielestä suurimpia haasteita nyt ja 
tulevaisuudessa ovat yleinen pellossa eläminen ja 
välinpitämättömyys lähiympäristöstä. ”Tämä kohta 
sisältää myös yleisen ahneuden hyväksymisen 
elämäntapana”, Jääskeläinen suree.  

  Luontoa ei siis voi käyttää miten vain, eikä 
sinne saa jättää mitä vain. ”Ihmisten heittämät ja 
levittämät roskat sekä vieraslajit eivät kuulu kau-
punkiluontoomme”, Manninen muistuttaa. 

 Manninen peräänkuuluttaa kokonaisvaltaisem-
man luonnonhoidon puolesta. ”Esimerkiksi Hel-
singin kaupungin pitää satsata enemmän resursseja 
vieraskasvilajien, kuten jättipalsamin hävittämi-
seen sekä roskien keräämiseen. Lisäksi tiedotusta 
ja asennekasvatusta tulee lisätä”, Manninen vaatii.  

  Vantaalla huoli asennekasvatuksen ja opetuksen 
heikkenemisestä painottuu pelkoon arvostetun 
luontokoulun lakkauttamisesta. ”Vantaan ympä-
ristöyhdistys on pyörittänyt Suomen vanhinta 
suomenkielistä ja palkittua luontokoulua pilk-
kahintaan. Nyt koulu uhataan lakkauttaa säästö-
syistä”, Jääskeläinen sanoo. 

  Puheenjohtaja toivoo, että luontokoulun pyö-
rittämiseen myönnettävää tukea ei lopetettaisi vain 
parin-kolmen vuoden säästöjen takia. ”Luontokou-
lun lakkauttaminen olisi todella suuri sääli!”

Kaisa hauru

Uudet valtuustot valitaan lokakuussa. City-Huuhkajan toi-
mitus kysyi Helsingin, Vantaan ja Espoon paikallisyhdistys-
ten puheenjohtajilta, mitä he pitävät valtuustokauden suu-
rimpina haasteina.

Uuden valtuustokauden 
ympäristöhaasteet?

Vastuu. luonnosta huolehtiminen on kaikkien kaupunkilaisten asia. Välinpitämättömyys uhkaa myös lähiympäristöä.

KauramoottorIlla. Ketomaisemia säilytetään perinteisin menetelmin.

lIIKenne. autotieltä raiteille, kuuluu puheenjohtajien 
yhteinen toive.1 024 416m³

puhdistamattoman ja esikäsitellyn jäteveden 
päästöt Helsingistä suoraan mereen vuonna 
2011. Lue lisää Vantaanjoen tilasta sivuilta 
12-13.
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Spontaani
toiminta
lisääntyy
Ympäristöministeri Ville Niinistö ennustaa, että sosiaalisesta medi-
asta voimaansa saava spontaani kansalaistoiminta tulee lisäänty-
mään ja perinteiset, hitaammat keinot vaikuttaa päättäjiin esimer-
kiksi omaa lähiympäristöä koskevissa asioissa hiipuvat. 

turkulainen Ville niinistö sanoo, että vaikka 
hän on asunut suurkaupungeissa, hän on 
aina asunut viheralueiden ja luonnon lähellä. 
Kaupunkiasumisen viihtyvyys on hänen 
mukaansa kiinni viheralueiden läheisestä 
sijainnista ja määrästä.

  ”Jos vertaa esimerkiksi Tukholmaa 
Helsinkiin, viihtyisyys voidaan taata myös 
tiiviin yhdyskuntarakenteen sisällä, mikä tar-
koittaa sitä, että viherkaistaleita on kylliksi.” 
Töölössä lähellä merta ja puistoja asuvan 
Niinistön mielestä esimerkiksi Helsingin 
Keskuspuistossa ei ole paljon nakertamisen 
varaa.  Turussa Niinistö ulkoilee mielellään 
jokirannassa, joka on Turun virkistysaluei-
den parhaimmistoa. 

Ministeri on puhunut tiiviin, ihmislähei-
sen kaupunkirakentamisen eduista, koska se 
edesauttaa myös luovuutta ja tuottavuutta. 
Luonto ja rakennettu ympäristö ovat par-
haimmillaan toisiaan tukeva kokonaisuus. 

 ”Helsingissä on hienoa, että täällä on 
vahvoja, omaleimaisia kaupunginosia, 
esimerkkinä aikaisemmin huonosti voinut 
Roihuvuori, jossa asukasyhdistys omalla 
aktiivisuudellaan on tehnyt paljon hyvää 
elinympäristön hyväksi.” 

Hän kehuu myös Kallio-liikettä, jossa 
puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitou-
tumattomat toimijat järjestävät erilaisia 
korttelitapahtumia ja pyrkivät vaikuttamaan 
tempauksillaan kaupungin päätöksentekoon.

  Niinistö näkee, että samalla tavalla kuin 
asukkailla tulisi olla mahdollisuus vaikuttaa 
suoraan elinympäristöönsä, pitäisi myös 
kuntapäätöksenteossa olla samat pelisäännöt. 
Ihmisten yhteisöllisyyttä ja vaikutusmah-
dollisuuksia voitaisiin vahvistaa yhtä hyvin 
myös maaseudulla kuntauudistuksista ja 
-liitoksista huolimatta. 

”Ei sen tarvitse olla kunta, joka kaiken 
päättää. Maaseudulla kylätoimikunnille tulisi 
antaa päätösvaltaa. Mielikuvituksella ei ole 
rajoja kun pohditaan sosiaalisen median 
kautta tapahtuvan spontaanin osallistumisen 
muotoja, Niinistö miettii.

 Hänen mielestään olisi jo aika päästä 
avoimeen ja ihmisiä arvostavaan kuntapää-
töksentekoon. Se takaisi kuntalaisille var-
masti paremmat palvelut ja viihtyisämmän 
ympäristön. 

Ministeri vaeltelee mielellään luonnossa. 
Hänelle ovat tuttuja niin Nuuksio, lähi-
metsä Keskuspuistossa kuin Sipoonkorven 
kansallispuistokin. Viikonloppuisin Niinistö 
ottaa mukaansa myös lapsensa, 5-vuotiaan 
Linnean ja 7-vuotiaan Eliaksen, joka on 
innokas ötökkäharrastaja.  Luontoa Niinistö 
pitää parhaana lasten leikkipaikkana. Hänen 

mielestään liikkumisen tulisi alusta alkaen 
olla luontaista eikä erikseen järjestettyä. Nii-
nistö ihailee lapsien taitoa keksiä luonnosta 
aina vain uusia elämyksiä.

 hallitusohjelmaan on kirjattu, että Sipoonkor-
ven kansallispuistoa laajennetaan valtion 
ja kuntien maanvaihdoin sekä METSO-
ohjelman keinoin. Tämän laajennushalun 
realisoituminen tai kaatuminen ratkaistaan 
Östersundomin yleiskaavassa. Toteutuessaan 
Östersundomiin suunniteltu rakentaminen 
hipoisi  arvokkaita Natura-alueita. Raken-
tamisen ja merennannan Natura-alueiden 
välille tulisi jäädä tarpeeksi leveä suojavyö-
hyke. 

Ministeri toivoo, ettei Helsingin kaupunki 
suunnittele riittävistä suojavyöhykkeistä 
luopumista, jotta Natura-arvot säilyisivät. 
Liian lähelle rakentaminen heikentää hänen 
mielestään Natura-alueen arvoa.

Niinistön mielestä Helsingin kaupungin 
alkuperäiset kaavailut säilyttää Natura- ja 
muut luontoarvot (mm. ekologisten käy-
tävien toteuttaminen järkevän kokoisina) 
ja   esitetyt kaavaluonnokset ovat keskenään 
ristiriidassa.

Rantarakentamiseen Niinistöllä on selvä 
vastaus. 

”Julkisessa omistuksessa olevia merenran-
toja ja saaria suojellaan.”

niinistö on mielissään siitä, että hallituksessa 
kirjattiin 15 miljoonaa lisää rahaa METSO-
ohjelmalle Etelä-Suomen metsien suojeluun, 
millä on suuri merkitys Suomen luonnon 
monimuotoisuuden turvaamisessa.  

Siihen, että valtio ostaa suojelukohteita ja 
myy samalla erityisesti Etelä-Suomessa olevia 
maitaan ja samalla kaventaa yleisen virkis-
tyksen mahdollisuuksia, Niinistö vastaa: 

”Toivon, ettei Metsähallitus hae taloudel-
liseen tilanteeseensa 
helpotusta myymällä 
suojeluarvoisia tontteja.” 

Erityisen mielissään 
Niinistö on siitä, että 
säästöistä huolimatta 
hallituksessa saatiin 
neuvoteltua lisää rahaa 
metsien ja Itämeren 
suojeluun. Hallituskau-
tensa alusta asti Niinistö nosti ympäristömi-
nisterinä esiin kaksi teemaa, jotka keskittyvät 
korjaamaan   aikaisempia ympäristönsuoje-
lun puutteita: turvetuotanto ja kaivokset. 

”Näissä ohjeistuksen ja lainsäädännön 
muutoksissa olemme edenneet nopeasti.”

Paula Bagge

otsIKKo. Ville 
niinistö rohkaisee 
kuntalaisia osallistu-
maan lähidemokra-
tiaan. 

nToivon, ettei Metsähallitus 
hae talou delliseen tilantee-

seensa helpotusta myymällä 
suojeluarvoisia tontteja.” 

aki Janatuinen Virhosta kertoo, että esi-
merkiksi Espoossa Finnoonojaa kun-
nostettiin laittamalla uomaan soraa ja 
kiviä, mikä auttaa taimenten kutua ja 
poikastuotantoa. Lähdevaikutteinen  
Finnoonoja saa alkunsa Ymmerstasta 
ja laskee mereen Suomenojan lintual-
taiden vieritse. Puron taimenkantaa 
on palautettu istutuksin ja siellä on 
talkoiltu jo vuodesta 2009 lähtien. 

  Myös Uudenmaan piirillä on ollut 
sormet kutusoraikossa, sillä saimme 
piirille työntekijän koko kesäksi kun-
nostustöihin. Soraa puroihin kantanut 
Juhani Piri tuumi, että on mielekästä 
kunnostaa juuri niitä pienempiä 
arvokohteita, joihin viranomaisten 
resurssit eivät riitä.

  Keväällä Virho julkaisi Vantaanjoen 
tila -raportin, jonka tekijä Kari Sten-
holm on pitkään seurannut joen tilaa. 
Vaikka veden laatu on hitaasti paran-
tunut, pääsee puhdistamoilta jopa 
miljoonia litroja jätevettä likaamaan 
Vantaajokea. Ilahduttavaa kuitenkin 
on, että taimenien kutuhavaintoja teh-
tiin runsaasti eri puolilla vesistöä. 

  Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 

piirille taimen on tärkeä laji. Seu-
raamme taimenasioita myös kaavoissa 
ja ympäristöluvissa. Vantaanjoen jäte-
vedenpuhdistamot ovat erityistark-
kailussa, luonnonsuojeluasiantuntija 
Tapani Veistola painottaa. Luon-
nonsuojeluliitto on vahvasti mukana 
myös kotimaisessa ja eu:n taimen-
politiikassa kalastuslakityöryhmää ja 
Itämeren Baltic Sea RACin lohi- ja 
meritaimenryhmää myöten.

ursula Immonen

yHdistykset

uudenmaan piirin 
taimenteesit
Uudenmaan merivaelteiset taime-
net ovat vuoden 2010 uhanalais-
luettelon mukaan äärimmäisen 
uhanalaisia ja sisävesikannat erit-
täin uhanalaisia. 

1. Taimenen lisääntymisvesistön 
veden virtaama on säilytettävä riit-
tävänä myös kuivina kausina.
2. Taimenpurojen ja jokien uomia 
ei saa muuttaa siten, että taime-
nen elinolosuhteet heikentyvät.
3. Taimenen lisääntymisvesistö on 
pidettävä puhtaana.
4. Taimenen pääsy mereltä kutuve-
siin on turvattava.
5. Taimenelle on varattava kalas-
tukselta rauhoitettuja alueita ja 
rauhoitusaikoja.
6. Meritaimenen kalastuksessa 
alamittaa tulee nostaa nykyisestä 
50 senttimetristä 65 senttimetriin, 
jotta suurin osa taimennaaraista 
ehtisi kutea vähintään kerran.
7. Taimenen ja muiden vaelluska-
lojen kutualueiden kunnostusta 
tulee jatkaa.

Kello soi koulupäivän päättymisen 
merkiksi. Joukko lapsia ryntää 
pihalle ja juoksee täyttä päätä 
läheiseen metsään, jossa majan-
rakennus on jäänyt edellispäivältä 
kesken. Ennen rakentamishommia 
otetaan kuitenkin erä pukkitappe-
lua maahan kaatuneella puunrun-
golla. Muutama jää ihmettelemään 
pahkaa, jonka opettaja näytti 
aiemmin biologian tunnilla. 

  Kyseinen tapaus voisi olla esi-
merkki metsästä, jollaisia Suomen 
luonnonsuojeluliitto parhaillaan 
etsii Koulumetsät arvoonsa -projek-
tissa. ”Koulumetsä voi olla esimer-
kiksi koulun tai päiväkodin lähellä 
sijaitseva retki- tai opetuskohde”, 
määrittelee projektikoordinaattori 
Virpi Sahi.

  ”Koulumetsiä voi olla hyvin 
monenlaisia, mutta sopiva etäisyys 
on mielellään alle 300 metriä tai 
korkeintaan kilometri, muuten 
opetus- ja kasvatuskäyttö jää 
vähälle. Ja metsän pitää olla oikeaa 
metsää.”

  Oikealla metsällä Sahi tarkoit-
taa tavallista suomalaista metsää, 
jota ei ole rakennettu puistoksi tai  
harvennettu puistometsäksi. Jos 
metsää ei ole käsitelty liikaa ja se 
on luontoarvoiltaan monipuolinen, 
se voi myös hyvällä onnella täyttää 
Etelä-Suomen metsiensuojeluohjel-
man (METSO) kriteerit. 

  Koulumetsät arvoonsa -hank-
keessa keskitytään metsien 
sosiaalisiin- ja virkistysarvoihin 
luontoarvoja unohtamatta. Tavoit-
teena on kartoittaa tärkeitä metsiä 
ja edistää niiden huomioimista pää-
töksenteossa. 

  ”Pyrimme rakentamaan 
yhteistyötä koulujen ja päiväkotien 
sekä maanomistajien, pääasiassa 
kuntien, kanssa, Sahi sanoo. 

”Työn edetessä määritämme 
tunnusmerkit, joiden perusteella 

voidaan myöntää Koulumetsän 
arvonimi.”

lasten metsä
Koulujen ja päiväkotien lähellä 
sijaitsevilla metsillä voi olla myös 
syvempi merkitys lasten luontosuh-
teen kehittymisessä. 

  ”Lasten ja nuorten suhde luon-
toon ei ole enää itsestäänselvyys”, 
Sahi sanoo. 

”Nykypäivän elämänmeno ei 
välttämättä aina tue luonnossa 
liikkumista, mikä on huolestuttavaa 
lasten hyvinvoinnin ja luontosuh-
teen kannalta.”

  Tutkimukset ovat osoittaneet, 
että luonnossa oleskelu edistää 
lasten hyvinvointia ja terveyttä. 

”Luonnossa olo vaikuttaa muun 
muassa keskittymiskykyyn, koordi-
naation kehittymiseen sekä päättely- 
ja havainnointikykyyn”, Sahi listaa ja 
viittaa Suomen ja Ruotsin luonnon-
suojeluliittojen koostamiin tietoihin.

  Helposti tavoitettavat koulumet-
sät voivat olla lapsille tärkeä paikka 
kehittää näitä ominaisuuksia. 

Lasten näkökulmasta ihanteelli-
sessa metsässä on vaihtelevuutta ja 
monipuoliset toimintamahdolli-
suudet.  Aikuisten ja metsänhoidon 
ammattilaisten olisi hyvä perehtyä 
lasten näkökulmaan siitä, millainen 
on kiinnostava metsä. 

  ”Lapset viihtyvät parhaiten, 
kun metsässä on esimerkiksi 
kiipeilypuita, materiaalia majan 
rakennukseen, suojaisia piiloja ja 
näköalapaikkoja. Vettäkin saisi 
olla”, Sahi määrittelee. 

   Hän lisää, että olisi syytä nähdä 
esimerkiksi tiheiköt ja maassa 
makaavat puut myönteisessä valossa, 
eikä pitää niitä metsän ränsistymi-
sen tai huonon hoidon merkkinä.

Kaisa hauru

Suomen luonnonsuojeluliiton  kaksi vuoti-
nen hanke pyörähti käyntiin viime keväänä. 
Syksyn tavoite on löytää pilottikohteet ja 
vuoden 2013 aikana saada mukaan jopa 
satoja kouluja ja kuntia ympäri Suomen. 

  Koulumetsähankkeen yhteistyökumppa-
neita ovat Kuntaliitto, Suomen ympäristö-
kasvatuksen seura, Luonto-Liitto, Biologian 
ja maantieteen opettajien liitto sekä 
Suomen Latu. Hanke on Etelä-Suomen met-
siensuojeluohjelman (METSO) rahoittama 
ja hankkeeseen liittyvää Tämä metsä on 
meille tärkeä -kilpailua tukee Ekokem.

  Lisätietoa:
- Virpi Sahi, koulumet-
säkoordinaattori, SLL, 
puh. 046 6000 599, 
virpi.sahi@sll.fi
- www.sll.fi/koulu-
metsa
- Tämä metsä on 
meille tärkeä  -kilpai-
lutöiden palautusaika 
1.9.–31.10.2012

Koulumetsät arvoonsa!
Koulujen ja päiväkotien lähimetsät voivat olla arvokkaita opetuskohteita. oikeassa metsässä 
kelpaa myös retkeillä ja harrastaa. Koulumetsä on lasten metsä. 

Taimenet ja purot vesivuoden teema 
luonnonsuojeluliiton vesiensuojelun teemavuoden kunniaksi Virtave-
sien hoitoyhdistystys, Virho, ja luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri 
ovat panostaneet virtavesien suojeluun.  

Koulumetsät arvoonsa - 
yhteistyöllä suojelua ja 
ympäristökasvatusta

300 metrIä. Koulumetsän pitää olla 
riittävän lähellä.

otsIKKo. tässä on kuvateksti

espoon ympäristö yhdistys r.y.
esbo miljöförening r.f. (espyy)
Pappilantie 5, 02770 Espoo
050 379 4428
espyy.ry@kolumbus.fi
www.espyy.net

taPahtumIa
Hallituksen lokakuun kokous pidetään
maanantaina 15.10. 2012 klo 17.30
Villa Apteekissa, Pappilantie 5, 02770 Espoo (Espoon 
keskus)
Sääntömääräinen syyskokous pidetään
maanantaina 19.11. 2012 klo 18.00
Villa Apteekissa, Pappilantie 5, 02770 Espoo  
(Espoon keskus)
Kokouksessa käsitellään säännöissä syyskokoukselle 
määrätyt asiat: henkilövalinnat; puheenjohtaja sekä 
hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, varajäsenet, 
toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, jäsen-
maksun suuruus, toimintasuunnitelman ja talousarvion 
vahvistaminen vuodelle 2013

Tämän lisäksi kokouksen alussa luovutetaan SLL:n 
vuoden 2012 aikana myöntämät ansiomerkit ja  yhdis-
tyksen puheenjohtaja Stephen Venn pitää esitelmän 
Pohjois-Kreikan Prespan kansallispuiston ruohikoista ja 
niiden hyönteisistä.
Kokouksessa tarjoilua.
Lisätietoa yhdistyksen Facebook-sivustosta sekä osoit-
teesta http://www.espyy.net/

helsingin luonnon suojeluyhdistys r.y. 
helsingfors naturskydds förening r.f. 
(helsy)
Kotkankatu 9, 00510 Helsinki
050 3011 633
helsy@sll.fi
www.sll.fi/uusimaa/helsy

taPahtumIa
Vaellus syksyisessä Keskuspuistossa
La 13.10. klo 10-17. Meilahdesta Pirkkolan urheilupuis-
toon. Etsitään niitä vähemmän kuljettuja polkuja. 
Lähtöpaikka: Lääkärinkadun ja Urheilukadun risteys 
Meilahdessa.

Linturetki bussilla Hangon suuntaan
La 27.10. klo 9-17. Matkan aikana pysähdytään useam-
massa hyvässä lintukohteessa. Retki maksaa aikuisilta 
20 ja lapsilta 10 euroa. Ilmoittaudu mukaan sähköpos-
titse (helsy@sll.fi) ja suorita retkimaksu viimeistään pe 
19.10. Maksuohjeet löydät Helsyn retki- ja tapahtumasi-
vuilta: http://www.sll.fi/uusimaa/helsy/retket

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kaikille avoin 
sääntömääräinen syyskokous 
Ma 19.11. klo 18-21. Kokouspaikkana Tieteiden talo 
Kruununhaassa (Kirkkokatu 6), sali 404, 4. krs. 
Kokouksessa valitaan uusi hallitus ja vahvistetaan 
toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2013. 
Kokouksen aluksi on Jarmo Niemisen valokuvaesitys 
Helsingin saaristosta. Kokouksessa on kahvitarjoilu. 
Tervetuloa kaikki nykyiset ja tulevat jäsenet!

Vantaan ympäristöyhdistys r.y. -
Vanda miljöförening r.f. (VYY)
jaaskimmo@gmail.com
www.sll.fi/uusimaa/vantaa

Espyy, Helsy ja VYY ovat Suomen luonnonsuojeluliiton 
ja Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin 
pääkaupunkiseudun paikallisyhdistykset. Espoon 
ympäristöyhdistys ja Helsingin luonnonsuojeluyhdis-
tys ovat lisäksi ruotsinkielisen luonnonsuojelujärjestö 
Natur och Miljön paikallisyhdistyksiä.
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haraKKa. merentutkimusta 

energianeuvontaa puhelimitse ja sähköpostitse 

Porkkala toisi pääkaupunkiseudun 
ihmisille kansallispuiston Itämeren 
rannalla. 

Pääkaupunkiseudun rakentaminen ja asukas-
määrän kasvu lisää suojelu- ja virkistys-
alueiden tarvetta. Rakentaminen pirstoo 
ja vähentää luontoalueita. Samalla vähäisiä 
luontoretkikohteita uhkaa kuluminen. 

  Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 
piirin esittämä ratkaisu on pääkaupunki-
seudun Viherkehä, jonka ytimen muo-
dostaisivat kolme kansallispuistoa: Idässä 
on jo Sipoonkorpi ja pohjoisessa Nuuksio. 
Nyt on aika perustaa länteen mereinen 
Porkkalan kansallispuisto.

  Suomen luonnonsuojeluliiton Uuden-
maan piiri teki heinäkuussa ympäris-
töministeriölle esityksen Porkkalan 
kansallispuiston perustamiseksi uudelleen. 
Erikoista kyllä, Porkkalan Träskön saa-

ressa oli kansallispuisto jo vuosina 1938 
– 1957. Se lakkautettin kuitenkin toisen 
maailmansodan ja Porkkalan Neuvosto-
liiton vuokra-ajan jälkeen. Alueella oli 
ollut sotilaiden linnoituslaitteita, jotka oli 
räjäytetty ja jälki oli rumaa. Nyt luonto on 
jo peittänyt nämäkin ihmisen aiheuttamat 
arvet. 

  Uusi Porkkalan kansallispuisto olisi 
satakertaisesti vanhaa isompi. Siinä on 
muun muassa 23 valtion luonnonsuoje-
lualuetta, 5 Natura-aluetta, 2 hylkeiden-
suojelualuetta, kansainvälisesti arvokas 
lintualue, 20 luontodirektiivin luontotyyp-
piä, kymmeniä uhanalaisia lajeja, Rönns-
kärin lintuasema ja kaikkien maamme 
lintumiesten tuntema ”Porkkalan kärki”, 
Pampskatan. 

  Jos kansallispuisto perustetaan, sen 
jälkeen siihen voidaan liittää julkisyhteisö-
jen, kuten kuntien ja seurakuntien maita, 
jos ne haluavat päästä mukaan. Erityistä 

lisäarvoa tulisi  Uudenmaan virkistys-
alueyhdistyksen Kopparnäsin liittämisestä 
kansallispuistoon. 

  Vihreä Lanka -lehti arvioi elokuussa 
Porkkalan kuuluvan ympäristöministeri-
ölle tehtyjen 18 kansallispuistoesityksen 
kolmen kärkeen. Porkkalan merkitystä 
korostaa muun muassa pääkaupunkiseu-
dun kasvu: virkistyspainetta tulee lisää 
joka tapauksessa. Kansallispuisto on hyvä 
keino yhdistää virkistyskäyttöä ja luon-
nonsuojelua. 

  Porkkala on ajankohtainen myös siksi, 
että se on meripuisto. Mereisten kan-
sallispuistojen täydentämisellä on kiire, 
koska merialueille tulee koko ajan erilaisia 
hankkeita lisää. Vedenalaiset luontotyypit 
ovat kovilla väylien,  merihiekan oton, 
ruoppaus- ja läjitysalueiden, merituuli-
puistojen, kaasuputkien yms. kanssa. 

tapani Veistola
lue lisää: www.sll.fi/uusimaa

Porkkala takaisin kansallispuistoksi!

Ketoja  
kunnostetaan
”Kauramoottorin kanssa ei tarvitse pelätä öljyvahinkoja”, nau-
rahtaa Staran kartanovastaaja Pepita Palonen. Kaupungin 
rakennuspalvelu Staran hoidossa on Helsingissä lukuisia 
ketoja ja muita perinnemaisemia, joita niitetään vanhanaikai-
silla, hevosvetoisilla niitto- ja haravakoneilla.

Uusimpia kohteita on Östersundomin Talosaaren keto, 
jonka Stara hoitaa nyt toista vuotta. Aiemmin, yli 20 vuotta 
sitä kunnostivat viikatteilla Helsingin luonnonsuojeluyh-
distyksen aktiivit, mutta niittotaitoisista ihmisistä alkaa olla 
pula.

”Tarkoitus on säilyttää perinteisiä ketomaisemia myös tule-
ville sukupolville, ja asiaan kuuluvat perinteiset työmenetel-
mät. Kedot ovat monien harvinaisten kasvien ja hyönteisten 
elinpiiriä, ja luomme näin myös kauneutta”, Palonen sanoo.

”Kedon hoidossa oleellista on niittää ja viedä pois, jotta 
maaperä köyhtyisi ketolajistolle sopivaksi. Talosaaressakin 
näkee jo, kuinka esimerkiksi harvinainen ketoneilikka on 
alkanut levittäytyä, kun niitto tekee sille elintilaa”.

mikko niskasaari

Kierrätyskeskukset 
pääkaupunkiseudulla
Pääkaupunkiseudun kierrätyskeskus Oy:n 
tavoitteena on pääkaupunkiseudun elinympä-
ristön parantaminen jätteen määrää vähentä-
mällä sekä ympäristötietoisuuden lisääminen. 
Kierrätyskeskuksen toimipisteistä löydät edullisia 
kierrätystuotteita sekä runsaasti tietoa ympäristöä 
vähemmän kuormittavista kulutustavoista. 

Kierrätyskeskus tarjoaa käyttökelpoiselle 
tavaralle myös ilmaisen noutopalvelun kotoasi. 
Helsingin Lönnrotinkatua lukuun ottamatta kaik-
kien myymälöiden yhteydessä toimii myös HSY:n 
aluekeräyspiste kotitalousjätteille.

Hietalahti, Helsinki
Osoite: Lönnrotinkatu 
45. Avoinna: ark. 
10–20, la 9–15. 
Tiedustelut:  
p. 0400 348 112

Kyläsaari, Helsinki
Osoite: Kyläsaarenkatu 
8. Avoinna: ark. 
10-–20, la 9–15. 
Tiedustelut: p. 0400 
348 111 

Matinkylä, Espoo
Osoite: Matinpurontie 
3 ja 8. Avoinna: 
ark. 10–20, la 9–15. 
Tiedustelut:
p. 0400 348 114 

Koivukylä, Vantaa 
Osoite: Hosantie 2. 
Avoinna: ark. 10–20, la 
9–15. Tedustelut:
p. 0400 348 113

Lisätietoja:
www.kierrätyskeskus.fi  
email: info@kierrätys-
keskus.fi

negawatti-hanke on käynnissä ja jatkuu 
vuoden 2013 loppuun saakka.

Negawatin keskeisin sisältö on toteuttaa 
energiakartoituksia sataan kohteeseen eri 
puolilla Suomea. Kohteet on jo valittu.

   Kartoituksilla haetaan toimenpiteitä, 
jotka maksavat itsensä takaisin. Kartoituksia 
tehdään eniten asunto-osakeyhtiöihin, mutta 
mukana on myös pientaloja. Negawatti antaa 
myös energianeuvontaa sähköpostitse ja 
puhelimitse.

30 kartoitusta tehty
Energianeuvontaa ei yleensä käytetä kovin 
aktiivisesti. Negawatin tapa mennä suoraan 
yhtiöön kartoittamaan onkin osoittautunut 
erittäin toimivaksi. Ensimmäiset kartoitukset 
kertovat, että yhtiöillä on erittäin hyvä moti-
vaatio energiatehokkuuden parantamiseen ja 
investointien tekemiseen. Suunta on oikea, 
mutta hieman rohkaisua tarvitaan. 

   Negawatti voi useassa tapauksessa 
potkaista investointeja eteenpäin. Kartoitus 
tai neuvonta eivät maksa mitään kattavan 
yhteistyöverkoston ansiosta. Hankkeen 
pääyhteistyökumppani on LähiTapiola. 

mistä säästöjä?
Energiakartoituksen sisältö on optimoitu 
’kermat päältä’ -ajatuksella. Kartoituksessa 
käydään läpi niitä asioita, joista kohtalaisen 
helposti on saatavissa suurimmat säästöt. 
Kartoituksessa käydään läpi esimerkiksi läm-
mitysjärjestelmän, eristyksen sekä taloauto-
matiikan tilanne. Kartoituksen yhteydessä 
tehdään myös lämpökamerakuvaus. Se pal-
jastaa rakentamis- ja käytönaikaiset ongel-
mat armottomasti sekä motivoi asukkaita, 
koska vaikeasti hahmotettava asia muuttuu 
näkyväksi:  lämpökamerakuvaksi.  

säästöjä jopa ilman investointeja
Monet energiatehokkuutta parantavat 
toimenpiteet maksavat lähinnä vaivaa. Esi-
merkiksi tilojen lämpötilat on syytä säätää 
käyttötarkoituksen mukaan ja tiivisteiden 
kunnosta huolehtimisella voidaan saavuttaa 

vanhassa talossa huomattaviakin säästöjä.  
Valaistuksen ja ilmastoinnin automatiikassa 
löytyy usein parantamisen varaa.   

  Negawatti-hankkeeseen osallistuneiden 
joukkoon kuuluu mm. Asunto Oy Nilsiän 
Rivipisa. ”Energiakartoitusraportti oli 
hyvin selkeä ja ymmärrettävä tavallisillekin 
ihmisille ja helpotti osakkaita ymmärtämään 
kulutuksen pienentämisen tuomia säästöjä”, 
toteaa isännöitsijä Ville Väkeväinen energia-
neuvontahankkeesta.

  Väkeväisen mukaan asukkaat osallistui-
vat aktiivisesti Negawatti-asukasiltaan, ja 
illassa käsiteltiin energiamuodon vaihtoa ja 
sen taloudellisia laskelmia sekä energiate-
hokkaiden sähkölaitteiden valintaa ja oikeaa 
käyttöä. 

”Negawatti-hanke helpottaa isännöitsi-
jänkin työtä tuoden lisää osaamista energia-
asioihin.”

Janne Käpylehto

Negawatteja asumiseen

Vantaa
Vantaan Luontokoulu
Sotungintie 25 A
Luontokoulun opettajat 
Olli Viding ja Katja 
Lembidakis
p.(09) 875 30 57
toimisto@ 
vantaanluontokoulu.fi
www.vantaanluonto-
koulu.fi

HELSinKi
Harakan saaren  
luontokeskus 
puh. (09) 310 31535
www.hel.fi/ymk/harakka

Luontokoulu arkki
Korkeasaaren  
eläintarha
ympäristökasvattaja Tero 
Kirjosalo 
p. (09) 310 79612 
zoo.arkki@hel.fi
www.korkeasaari.fi/luon-
tokouluarkki

Meriharjun Luontotalo
Uutelantie 32 (Vuosaari)
p. (09) 31089038 
luonto.talo@hel.fi 
www.nuoriso.hel.fi/
luontotalo 

töyhtöhyypän  
luontokoulu
Koetilantie 1 (Viikki)
Luontokoulunopettaja 
Katja Markkula
p. 045 6345 827
luontokoulu@ 
gardenia-helsinki.fi
www.gardenia-helsinki.
fi/luontokoulu

Ympäristökoulu Polku
Hermannin rantatie 2 A
p. 0400 348 100, (09) 
310 887 13
polku@kierratyskeskus.fi

ESPoo
Villa Elfvikin  
luontotalo
Elfvikintie 4 (Laajalahti)
p.(09) 8165 4400
villaelfvik@espoo.fi
www.espoo.fi/villaelfvik

Kiertävä luontokoulu 
naakka
Milla Tuormaa
p. 040 7660376 
www.kiertavaluonto-
koulu.fi

Luonto- ja 
ympäristökoulut 
pääkaupunkiseudulla
Luonto- ja ympäristökoulut antavat lapsille ja 
nuorille suunnattua luontoaiheista opetusta 
toimien ympäristötietoisuuden levittämisessä 
päivähoidon ja perusopetuksen tukena. Koulut 
tarjoavat myös ympäristökoulutusta opettajille ja 
kasvattajille. 

Suomessa on lähes 30 luonto- ja ympäristö-
koulua, joista kahdeksan toimii pääkaupunki-
seudulla. Vantaan ympäristöyhdistys pyörittää 
Vantaan luontokoulua Sotungissa.

Erityisopettaja, yrittäjä
Vihreän liiton varapuheenjohtaja
Vantaa

Diplomi-insinööri
Kaupunginvaltuutettu
Helsinki

Timo Juurikkala Mari Puoskari
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MMM, toimistopäällikkö
Valtuustoryhmän puheenjohtaja
Espoo

Tiina Elo

tYÖVuoro. Ketojen niitosta huolehtivat staralla lauri-Pekka Karjalainen ja suomenhevonen Jussi.

Puistokummi on puistoista tai puutarhanhoidosta kiinnostunut 
helsinkiläinen, joka lahjoittaa aikaansa hoitamalla istutuksia 
puutarhureiden opastuksella tai auttamalla puistojen puhtaa-
napidossa. Puistokummitoiminta on osa rakennusviraston ja 
kaupungin ympäristönhoidosta vastaavan Staran Hyvä kasvaa 
Helsingissä -liikettä. 

Kummiryhmillä voi olla erityisiä kiinnostuksen kohteita. Ruu-
suistutuksia hoitaa oma ryhmä ja purokummit yrittävät saada 
kunnostustoimilla puroista taimenille kutukelpoisia. Karhupuis-
ton oma kummiryhmä on ollut toiminnassa jo 15 vuoden ajan. 

  Kaikkia kummeja yhdistää halu pitää omasta elinympäris-
töstään hyvää huolta. ”Puistokummien toiminta lisää yleistä 
viihtyisyyttä, siisteyttä ja kehittää yhteistä vastuuta ympäristöstä.  
Yhteisvastuullisuuden tunteen leviäminen kaupunkilaisissa 
ehkäisee myös roskaantumista”, toteaa myös hankkeen koordi-
naattorina rakennusvirastossa työskentelevä Riitta Partanen. 

Puistokummit ja helsy hävittivät jättipalsamia yhteistyössä
Puistokummihanke järjesti tänä keväänä kolme infotilaisuutta 
kaupunkilaisille.  Kävin tilaisuuksissa kertomassa Helsystä ja 
haitallisista vieraslajeista, ja myöhemmin kesän aikana puisto-
kummit iskivätkin jättipalsamin kimppuun Mellunkylänpuron
varrella Aarrepuistossa ja Vesalanpuistossa sekä Vuosaaren
Punakivenpuistossa.” Puistokummit myös tiedottivat jättipalsa-
mitalkoista hyvakasvaa.fi -sivustolla. 

2012 oli puistokummeille kasvun vuosi
Toiminta käynnistettiin vuonna 2005. Tällä hetkellä sähköisessä 
kummirekisterissä on yli 450 vapaaehtoista, joista noin sata on 
liittynyt mukaan vuoden 2012 aikana. 

Riitta Partasen mukaan nyt puistokummitoimintaa on uskal-
lettu mainostaa, koska rakenteet ovat kunnossa. Viime vuonna 
saatiin toiminnalle päätoiminen koordinaattori, sähköinen 
rekisteri valmistui ja puistokummiohjaajille pidettiin ensimmäi-
nen koulutustilaisuus. Tänä vuonna on rekrytoitu mukaan myös  
luonnonsuojelualueiden hoitamisessa auttavia kummeja.

Puistokummiksi voit ilmoittautua rakennusviraston asiakas-
palvelupisteessä. Saat oman alueellisen puistokummiohjaajan, 
kalenterin työtuntien merkitsemistä varten, huomioliivit sekä 
roskapihdit. Kummit myös vakuutetaan tapaturmien varalta. 

markus seppälä
Lisätietoa: www.hyvakasvaa.fi

Tule puistokummiksi! 
Helsingin kaupungin rakennusviraston puistokummit 
haluavat myös sinut mukaansa.

luonnonsuojeluliiton energia-
neuvonta eli negawatti auttaa 
asukkaita hallitsemaan omaa 
energialaskuaan. Rakennusten 
energiatehokkuus ja oikea käyttö 
vaikuttavat asumiskustannuk-
siin, viihtyvyyteen ja ekologiseen 
jalanjälkeen.

tYYtYVäInen. ”negawatti-neuvonta on vaikuttanut osakkaista hyvin puolueettomalta palvelulta”, totesi isännöitsijä Ville Väkeväinen.

talKoot. Puistokummeja on tällä hetkellä jo yli 450.

Negawatti-hankkeen ener-
gianeuvonta auttaa esimer-
kiksi seuraavissa asioissa: 
• Perustietoa asumisen 
energiankulutuksesta, 
säästömahdollisuuksista ja 
kustannuksista
• Lämmitysmuodon valin-
nat ja päivitykset
• Energiansäästövinkkejä
• Uusiutuvan energian 
käyttö ja oma tuotanto niin 
kotona kuin vapaa-ajan 
asunnolla
Puhelinpalvelu on avoinna 
keskiviikkoisin klo 10 - 15 
numerossa 050-5353 205 
ja sähköpostitse energia-
neuvoja löytyy osoitteesta 
janne.kapylehto@sll.fi. 

esImerKKI lämPÖKameraKuVasta. Kuvassa 
on kerrostalon ulko-ovi, kuvausaikana ulko-
lämpötila on +2. Yläkulman lämpöindeksiksi 
saadaan 45 %, joka edellyttää korvaustoi-
menpiteitä heti. ulko-oven tiivisteiden huono 
kunto näkyy myös hyvin kuvasta.
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Ehdolla Helsingin kaupunginvaltuustoon

LEO STRANIUS

TULEVIEN 
SUKUPOLVIEN 

HELSINKI

www.leostranius.fi 
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maJaKKa. 
Kallbådanin luoto  
Porkkalan kärjen 
eteläpuolella on 
hylkeidensuojelu-
aluetta. 
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Östersundomin  
lintulahdet uhattuna

Östersundomin kaavoittamisen kiperimpiä 
kysymyksiä on suhtautuminen sen etelä-
osan luonnonsuojelualueisiin. Mustavuoren 
lehto ja linnustonsuojelualueiksi perustetut 
Porvarinlahti, Bruksviken, Torpviken ja 
Kapellviken muodostavat yhteisen Natura 
2000 -alueen. 

Ne ovat luonnollinen osa Sipoonkorven 
kansallispuistoa, ja ympäristöjärjestöt ovat-
kin alusta lähtien vaatineet lahtia liitettäväksi 
puistoon, viherkäytävin yhdistettynä. 

  ”Meren rannoilta erämaahan” on edelleen 
tavoite. Torpvikenin ja Kapellvikenin väliin 
jäävän Talosaaren Helsingin kaupunki 
perusti ulkoilualueeksi jo kauan sitten 
Östersundomin ollessa vielä osa Sipoota. Sen 
merkitystä korostavat arvokkaat vanhat kuu-
simetsät, joita viime keväänä valmistuneessa 
inventoinnissa löytyi Talosaaresta paljon.

natura vaatii suojavyöhykkeen
Östersundomiin ja sen lähialueille naapu-
rikunnissa on tekeillä Vantaan, Sipoon ja 
Helsingin yhteinen yleiskaava. Jo alussa 
Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) 
iski silmänsä Östersundomin lintulahtiin. 
Se haluaisi kaavoittaa niiden rannat asuin-
tonteiksi varakkaalle väestönosalle. Tällaista 
vapaiden rantojen privatisointia KSV kutsuu 
rantojen saamiseksi yleiseen käyttöön.

  Natura 2000 -suojelu kuitenkin edellyt-
tää, ettei myöskään niiden rajojen ulko-
puolella tapahtuva toiminta saa heikentää 
luontoarvoja, joiden vuoksi suojelualueet on 
perustettu. Monessa tapauksessa tämä edel-
lyttää suojavyöhykkeen jättämistä Natura-
alueen ympärille. Ilmeisen tarpeellista 
tämä on Östersundomin lintulahdilla, sillä 
kadut ja talot aivan suojelualueen reunassa 
varmuudella heikentävät linnustonsuojelu-
aluetta.

  Lintulahtien ympärille jätettävät suoja-
vyöhykkeet turvaisivat osaltaan Sipoonkor-
ven kansallispuiston merellisen yhteyden. 
Talosaaren ne suojelisivat käytännössä koko-

naan kasvavalle väestölle tuiki tarpeelliseksi 
virkistysalueeksi.

suojelu yritettiin murtaa
Talvella 2010 KSV:n johto neuvotteli silloisen 
ympäristöministeri Paula Lehtomäen kanssa 
oikeudesta olla piittaamatta lintulahdista ja 
sai ajatuksilleen ymmärtämystä. Asian tultua 
julki ministeri joutui perääntymään lupauk-
sista, joiden antaminen ei edes ollut hänen 
vallassaan (Suomen Luonto 3/2010).

  Natura-suojelun murtamiseksi Helsingin 
kaupunkisuunnitteluvirasto (KSV) yritti 
heinäkuussa 2010 päästä ruoppaamaan 
Torpvikenin Natura-alueelle. Yleiskaavan 
laatimisen vuoksi toimenpidekiellossa 
olevan Talosaaren vanhaa kärrytietä ryh-
dyttiin laajentamaan ja metsään tehtiin noin 
100 metriä kokonaan uutta tietä. Ilman 
lupaa.

  Tienrakennuksen tarkoitukseksi ilmoi-
tettiin linjalaiva-liikenteen huoltolaiturin 
ja väliaikaisen uimapaikan rakentaminen 
Talosaareen kärkeen. Se olisi edellyttänyt 
raskasta ruoppausta pitkin Torpvikenin 
Natura-alueen itäreunaa.

  KSV:n ja hankkeen muodolliseksi toteut-
tajaksi määrätyn liikuntaviraston tarkoitus 
oli toteuttaa ruoppaus kaupungin virkamies-
ten omin päätöksin, mutta yritys kompas-
tui rakennusvalvontavirastoon. Se pyysi 
hankkeesta lausunnon Uudenmaan ELY-
keskukselta, joka totesi, ettei kaupungilla ole 
oikeutta päättää tällaisesta rakentamisesta; 
myös jo tehty tie olisi vaatinut luvan. Virastot 
joutuivat hakemaan uimapaikalleen lupaa 
ELY-keskukselta, johon hanke  kompastui. 
ELY-keskus totesi hankkeen haittaavan 
kaavoitusta ja ”pysyvän laiturin rakenta-
minen vaikeuttaa myös luonnonsuojelun 
tavoitteiden saavuttamista”, ELY-keskus totesi 
6.9.2012 evätessään poikkeamisluvan.

  Operaatiollaan KSV pyrki luomaan koti-
konstein ennakkotapauksen: ruoppaamaan 
aivan Natura-alueen reunaan, ja selittää 

sitten ”eihän siinäkään tarvittu suojavyöhy-
kettä”.

tiukka laki
Laki asettaa Natura-alueen suojelutason 
heikentämiselle ankarat rajat. Poikkeuksen 
saaminen suojeluun on hyvin vaikeaa.

  ”Muissa EU-maissa hyväksytyt poikkeuk-
set koskevat laajoja infrastruktuurihankkeita, 
kuten maan eri osia yhdistäviä moottori- tai 
rautatieyhteyksiä. Myös koko valtakunnalle 
tärkeä suuri satama voi olla peruste. Hyväk-
sytyt poikkeukset ovat olleet sellaisia, joita 
ilman yhteiskunta ei tule toimeen”, selventää 
lainsäädäntöneuvos Heikki Korpelainen 
ympäristöministeriöstä.

Poikkeuksen edellytyksiin kuuluu myös, 
ettei hankkeelle ole vaihtoehtoa. ”Vaihtoeh-
don olemassaolo on ehdoton este hankkeen 
tai suunnitelman sallimiselle”, lausuu asiaa 
selvitellyt asianajaja Kari Marttinen.

  ”Rannat rikkaille” ei liene myöskään koko 
valtakunnalle tärkeä intressi.

Natura-alueiden tärveleminen asunnoilla 
olisi ennakkotapaus, jota voitaisiin käyttää 
murtamaan Natura-suoja yleisemminkin. 
Useat matkailufirmat tavoittelevat oikeutta 

Helsingin yritys tuhota Östersundomin 
Natura-alueita saattaa viivästyttää alueen 
kaavoittamista jopa vuosikymmenellä.

rakentaa hotelleja kansallispuistoihin. Siksi 
Östersundomin lintulahtien kohtalo on val-
takunnallinen kysymys, ja se päätyy helposti 
EU:n komission käsittelyyn.

  Ensimmäisessä Östersundomin yleiskaa-
valuonnoksessa vuonna 2011 lintulahtien 
rannoille oli piirretty asutusta, osa niistä 
oli kanavoitu ja alueet oli tarkoitus myllätä 
kaikin puolin tavalla, joka ei jättäisi suoje-
luarvoista paljoa jäljelle. Jatkotyön pohjaksi 
keväällä 2012 hyväksytyssä esityksessä 
tavoite on edelleen sama. Se johtaisi lintu-
lahtien tuhoon.

Tämä on ajateltu viedä läpi laatimalla 
lintulahdille hoito- ja käyttösuunnitelma, 
jonka väitetään lieventävän haittoja niin, että 
rakentaminen olisi mahdollista. Sellainen on 
kuitenkin käytännössä mahdotonta.

  Östersundomiin tavoiteltava asukas-
määrä on jatkuvasti noussut, kaavoittaja 
puhuu jo 70 000 asukkaasta. Lintulahtien 
rannoille asutettavien osuus tästä olisi aivan 
marginaalinen. Esimerkiksi kolmen lahden 
rannoille ulottuvalle Talosaaren alueelle 
on kaavailtu noin tuhatta asukasta. Tästä 
seuraa, että lintulahtien rakentamiselle on 
vaihtoehto.

  Itsepintainen takertuminen lintulahtiin 
saattaa johtaa koko Östersundomin kaa-
voituksen lykkääntymiseen useilla vuosilla, 
jopa vuosikymmenellä, kuten kaupunkia on 
varoitettu.

Vantaa ja Helsinki tilasivat ja saivat 
alkusyksystä 2011 asianajotoimisto Ham-
marström Puhakka Partners Oy:ltä arvion 
Natura-säännösten vaikutuksesta kaavoituk-
seen. Lausunto alleviivaa jyrkästi samaa kuin 
ympäristöjärjestöt ovat koko ajan korosta-
neet: kaavoitus on sovitettava Natura-aluei-
siin eikä päinvastoin, ja muun yrittäminen 
saattaa jumiuttaa koko kaavoituksen ja tulla 
tavattoman kalliiksi.

mikko niskasaari
kirjoittaja on vapaa oikeus- ja ympäristötoimittaja

ruoVIKKo. torpvikenin 
ja muiden Östersun-
domien lintulahtien 
luontoarvot eivät säily 
ilman suojavyöhykettä.

Östersundomin  
lintulahtien kohta-
lo on valtakunnal-
linen kysymys.
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yritys päästä ruoppaa-
maan natura-alueen 
reunaan tuotti vain 
massiiviset kyltit opas-
tamaan uimapaikalle, 
jota ei ole.
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Viherkehästä on vasta muutamien viime 
vuosien aikana kehittynyt eräänlainen 
tavaramerkki, vaikka käsitettä käytetään 
edelleenkin häilyvästi.

  Viherkehä tarkoittaa pääkaupunkiseutua 
ympäröivää suojelu- ja virkistysalueiden 
ketjua. Viherkehään kuuluu sekä laajoja 
metsäalueita että erilaisia kulttuuri- ja 
virkistysalueita, niihin yltäviä ”vihersormia” 
sekä Helsingin, Espoon, Kirkkonummen ja 
Sipoon saaristoa. Viherkehä siis kiertää kir-
jaimellisesti pääkaupunkiseudun ympäri.

  Pelkästään Viherkehän suojelu- ja virkis-
tysalueisiin kuulunee noin 20 000 hehtaaria 
erilaisia metsiä. Tosiasiassa, kun mukaan 
lasketaan myös jokivarret, tärkeät kulttuu-
rimaisemat, vihersormet ja saaristo vesialu-
eineen, luku on huomattavasti suurempi. 
Viherkehä on näin ollen jopa kansainväli-
sesti merkittävä luontokohde. Viherkehän 
merkittävyyttä korostaa myös sen sijainti 
eurooppalaisen suurkaupungin ympärillä ja 
osin sisälläkin.

  Laajemmista luontoalueista Viherkehään 
kuuluvat Sipoonkorpi, Vestra-Petikko, Nuuk-
sion järviylänkö, Meikonsalo sekä Porkkala. 
Kun mukaan lasketaan vielä Kirkkonummen 
rannikon suojellut metsäalueet, kaupunkien 
vihersormet, puolustusvoimien käytöstä 
vapautuneet ja vielä armeijan käytössä olevat 
saaret, alueen joet ja jokivarret sekä pie-
nemmät puisto- ja viheralueet, puhutaan jo 
melkoisesta luonto- ja kulttuuriaarteesta.

  Viherkehä onkin poikkeuksellisen moni-

puolinen alue. Siihen sisältyy niin metsiä ja 
soita kuin järviä, jokia ja kulttuurimaisemia. 
Viherkehä on jokaisen pääkaupunkiseudun 
asukkaan ulottuvilla kävellen tai pyöräillen 
– vielä.

Kaksi kansallispuistoa  
– kolmas tulossa?
Alueen suurista metsistä on saatu muo-
dostettua jo kaksi kansallispuistoa, toinen 
Nuuksioon ja toinen Sipoonkorpeen. Tätä 
kirjoitettaessa ympäristöministeriöllä on 
käsiteltävänään myös kolmas kansallispuis-
toehdotus alueelle. Porkkalan jo kertaalleen 
vuonna 1938 perustettu ja sittemmin Neu-
vostoliiton ”vuokra-alueen” myötä purettu 
kansallispuisto halutaan entiseen arvoonsa 
Luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piirin 
esityksessä.

  Porkkalan suojelu kansallispuistona olisi 
mitä toivottavinta, sillä kokemukset Sipoon-
korven alueelta pelottavat. Sipoonkorvessa 
lähes kaikki ne alueet, joita ei ole aiemmin 
suojeltu kansallispuistona, ovat hyvin turvat-
tomassa asemassa. Etenkin Helsingin ahneet 
kaavoitussuunnitelmat uhkaavat pirstoa 
Sipoonkorven kansallispuiston sekä rannikon 
Natura-alueiden väliset ekologiset yhteydet 
ja jopa pilata itse Natura-alueet liian lähelle 
niiden rantoja ulottuvilla rakennushankkeilla.

  Viherkehä ei siis ole – tai ainakaan sen ei 
pitäisi olla – vain joukko yksittäisiä suoje-
lualueita, vaan nimenomaan yhtenäinen 
suojelu- ja viheralueiden ketju, jota myöten 

niin alueen eliöstöllä kuin ihmisilläkin on 
vapaa kulkuoikeus paikasta toiseen.

  Koska Viherkehää halkoo asutuksen 
lisäksi joukko moottoriteitä ja rautateitä, 
täytyy luonnonsuojelijoiden olla tulevaisuu-
dessa tarkkana paitsi alueen kaavoituksessa 
myös näiden esteiden yli kulkevien, sekä 

eläimille että ihmisille soveltuvien yhteys- ja 
kansiratkaisujen edistämisessä. 

”uudenmaan liitto  
ei ymmärrä”
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan 
piirin suojeluasiantuntija Keijo Savola on 
huolissaan viimeaikaisista yrityksistä hei-
kentää Viherkehän luontoarvoja.

 ”Esimerkiksi Uudenmaan liitto ei vielä-
kään ymmärrä Viherkehän arvoa eikä turvaa 
sen keskeisiä elementtejä maakuntakaavoi-
tuksen kautta. Maakunnallisten luonto- ja 
suojelukohteiden osoittamista kaavassa lykä-
tään toistuvasti tuleville kaavakierroksille.”

  Savolan mukaan osa kaavoittajista ja 
kunnallispoliitikoista eivät taajamien tiivis-
tämisinnossaan ota juurikaan huomioon sen 
paremmin Viherkehän luontoarvoja kuin 
sosiaalisia ja terveyshyötyjäkään. Moite koskee 
niin virkamiehiä kuin eräitä poliitikkoja. 

  ”Asumisväljyyden kasvu otetaan itses-
täänselvyytenä, jota ei kyseenalaisteta.”

  Savola sanoo, että poliitikkojen ja virka-
miesten into ”ulkoistaa” luonto taajamien ja 
pääkaupunkiseudun ulkopuolelle on huo-
nosti harkittua toimintaa, joka ei luo hyvää 
elinympäristöä asukkaille.

  ”Tosiasiassa Viherkehällä ja osin jopa 
taajamien sisällä on nykyisin enemmän 
metsäluonnoltaan arvokkaita alueita kuin 
Viherkehän ulkopuolella. Esimerkiksi 
Keski-Uudenmaan alueella metsien ekolo-
ginen laatu on heikentynyt voimakkaiden 
hakkuiden takia selvästi samaa aikaa, kun 
Viherkehän sisällä säilyneiden metsien laatu 
on parantunut jatkuvasti.”

  Savola irvailee virkamiesten puheille 
ns. koirankakka- ja sohvametsistä. Hänen 
mukaansa valtaosa esimerkiksi Helsingin, 
Vantaan ja Espoon metsistä on todellisuu-
dessa arvometsiä. Hän arvelee, että arvomet-

Viherkehän arvoa ei ymmärretä
siä on kaupunkien hallussa yhteensä tuhansia 
hehtaareita suojelemattomina.

  ”Samaa aikaa kun näitä arvometsiä 
rakennetaan ja hakataan kaupunkimetsän-
hoidon nimissä Viherkehän alueella, mak-
setaan Viherkehän ulkopuolella yksityisille 
metsänomistajille METSO-korvauksia paljon 
huonompilaatuisista metsistä.”

  Savola sanoo, ettei maailma suinkaan 
pelastu yhdellä mittarilla kuten tiivistämi-
sellä operoiden. Viherkehän suojelu sen 
sijaan suojelee niin luontoa ja ilmastoa kuin 
ihmisten terveyttä ja hyvää elinympäristöä. 
Kaupunki vastaan ihminen - ajattelu on 
Savolan mukaan mennyttä maailmaa puhu-
mattakaan karkeimmista ”luonto ei kuulu 
kaupunkiin” -puheista.

  ”Pientä, alle kymmenen prosentin 
ihmisjoukkoa lukuun ottamatta ihmiset 
eivät todellisuudessa arvosta liian tiivistä ja 
urbaania kaupunkia.”

  Viherkehän alueelta löytyvät suojeluasi-
antuntijan mukaan kaikki eteläiset metsätyy-
pit. Alueen monimuotoisuus on huikaiseva, 
josta esimerkkinä on vaikka Santahamina; 
tuo sotilaskäytössä oleva ja Helsingin vih-
reidenkin asutukseen himoitsema saari.

  ”Helsingin, Espoon ja Vantaan metsät 
ovat valtakunnallisestikin arvokkaita ja 
niissä on hurja lajiston kirjo. Ne eivät 
todellakaan säästy sillä, että asuinalueita 
tiivistetään.”

  Savola muistuttaa, että Suomen metsät 
eivät niin sanotulla maaseudulla ole suin-
kaan vajaakäytössä, vaan usein pahasti 
käsiteltyjä.

  ”Viherkehän alueella voi sen sijaan nähdä 
koko eteläisen luonnon kirjon. Täällä on 
satoja hienoja luontokohteita ja monet vanho-
jen metsien eläimet ja linnut ovat palaamassa 
tänne takaisin.”

  Savolalla onkin selvä resepti pääkaupun-
kiseudun luonnon turvaamiseksi.

  ”Viherkehän suojelemattomien osien ei 
pitäisi olla lähinnä rakennuspotentiaalia, 
vaan alueen selkeät arvokohteet tulisi turvata 
suojelu- ja kaavapäätöksin. Mitään alueiden 
pääkäyttömuodoista riippuvaa estettä, esi-
merkiksi suojelualueverkoston kehittämistä 
yhden Nuuksion verran ei ole.”

  Savolan mukaan kyse on poliittisesta 

tahdosta. Tällöin suojelu hyötyisi, virkis-
tyskäyttö hyötyisi ja turha maapoliittinen 
spekulaatio alueiden käytöllä loppuisi.

  ”Porkkalan ja Kopparnäsin alueelle pitäisi 
myös saada oma kansallispuisto, koska 
kaikki edellytykset sille ovat valmiina.”

  Sipoonkorven viheryhteyksien ja Natura-
alueiden kaavoituskatastrofista Savola 
sanoo, ettei visiopohjalta kannattaisi tehdä 
päätöksiä. Helsingin ajama Östersundomin 
kaavahanke on surkea ja luultavasti myös 
lainsäädännön vastainen.

  Savola muistuttaa, että myös muualla 
Viherkehän alueella jatkuu arvokohteiden reu-
nojen ja viheryhteyksien nakertaminen. Hyvä 
esimerkki on Kalajärven ympäristön kaavoitus 
Espoossa, joka pahimmillaan lähes tuhoaa 
Nuuksion ja Petikon välisen valtakunnallisesti 
arvokkaan metsäekologisen yhteyden.

  ”Laajemminkin kaupunkiasutuksen tii-
vistämisestä on tullut uskonto, joka ei piittaa 
paljoakaan tosiasioista”, Savola lataa. Sama 
koskee osin myös kaupunkien metsänhoi-

toa, joka sisältää paljon täysin tarpeetonta 
ja haitallista puuhastelua muka metsien 
elinvoimaisuuden ja ihmisten turvallisuu-
desta huolehtimisen nimissä. Myönteistäkin 
kehitystä tosin on hieman ollut nähtävissä.

  ”Viherkehän kunnista Vantaa on paras 
suojelu- ja luo-alueineen sekä järkiperäi-
sesti suunniteltuine metsänhoitoineen. 
Helsingissä metsiensuojelualueita on vähän 
ja metsätaloutta halutaan harjoittaa myös 
arvokohteilla. Helsingissä metsäorganisaatio 
on aivan liian raskas.”

  Savolan mukaan Espoon metsänhoi-
tokäytännöt ja hakkuiden perusteet ovat 
pääkaupunkiseudun kunnista ehkä sekavim-
mat. Hakkuita tehdään myös luontoarvoja 
omaavissa metsissä. 

  ”Pääperusteluja hakkuille tuntuvat 
olevan elinvoimaisuus ja turvallisuus, joiden 
mukaan operoiden luontoarvot vääjäämättä 
kärsivät.”  

Ismo tuormaa 
kirjoittaja on ympäristötoimittaja

metsässä. Keijo savola haluaa, että Viherkehän met-
sien aliarvostus loppuu, kuten myös perustelematon 
taajametsien hoito.

hYÖtYmetsä. Vantaalaiset lapset luontoretkellä sotungin maisemissa aivan 
sipoonkorven kansallispuiston rajalla.

sotunKI. sipoonkorven reunassa sijaitsee Bisan luomutila, jolla on maidon 
suoramyyntiä.

maIsema. Vasemmalla 
sivulla sipoonkor-
ven metsää hinsbyn 
läheltä.  oikealla sivulla 
talousmetsää välillä 
hindsby-Östersundom. 
Viherkehä sisältää 
metsän lisäksi kulttuu-
rimaisemaa: peltoja ja 
niittyjä.

Sitä mukaa kui n Viherkehän osat saavat vankem-
man suojan ja jopa kansallispuiston aseman, ahne 
kaavoitus sekä perustelemattomat hakkuut uhkaa-
vat ”lainsuojattomia” osia.

Täällä on sa-
toja hienoja 
luontokohteita 

ja monet vanhojen 
metsien eläimet ja 
linnut ovat palaa-
massa tänne takai-
sin.”Bi
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Vahvistetaan 
pääkaupunkiseudun viherkehää 
Nuuksiosta Sipoonkorpeen ja 
Porkkalaan

Suojellaan merenrannat, 
lähimetsät, purot, vedet, 
kalakannat ja 
Suomenojan linnut

Joukkoliikenteen ja 
lähipalveluiden puolesta
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Vantaanjoen pääuoma on pituudeltaan yli 100 
kilometria ja se ulottuu Hausjärveltä Riihi-
mäen, Hyvinkään, Nurmijärven ja Vantaan 
kautta aina Helsingin Vanhankaupungin-
lahdelle. Vantaanjoen vesistö on merkittävä 
virkistyskohde sen alueella elävälle noin 
miljoonalle suomalaiselle. 

  Vantaanjoki on myös yksi Suomen kalas-
tetuimmista vesistöistä. Saaliiksi saadaan 
haukia, ahvenia ja särkikaloja. Pyyntiko-
koisena istutettujen, vieraslajiksi luokitel-
tujen kirjolohien lisäksi pyydetään myös 
alkuperäisiä suomalaisia lohikaloja: lohta ja 
taimenta. 

  Vuonna 2011 Vantaanjoella tehtiin 
runsaasti taimenen kutuhavaintoja. Taimen 
viihtyy etenkin puhtaissa virtavesissä ja sen 
esiintyminen kuvaa hyvin vesistön tilaa. 

  Virtavesien hoitoyhdistys, Virho, on suu-
relta osin vaikuttanut Vantaanjoen vesistön 
elpymiseen. Virho on kuntien ja viranomais-
ten avulla kunnostanut kymmeniä kilomet-
rejä Vantaanjoen sivujokia ja -puroja sekä 
rakentanut kutusoraikkoja pääuoman kos-
kiin. Kunnostusten lisäksi Virho tekee laajaa 
tiedotus- ja valistustyötä, seuraa Vantaanjoen 
vesistön tilaa ja raportoi siitä.

  Elpymisestä huolimatta Vantaanjoella on 
edelleen paljon ongelmia.

Kalaston elpymisen haasteita
Vantaanjoen pääuoma on nousukelpoinen 
meritaimenille ja lohille koko pituudeltaan, 
mutta uomassa on muutamia paikkoja, 
joissa padot estävät kalojen nousun. Näiden 
paikkojen yhteyteen rakennetut kalatiet 
toimivat huonosti ja niiden toimintaa on 
syytä seurata. Pahin tällainen paikka on 
kovan kalastuspaineen alainen Vanhankau-
punginkoski. Ongelmallisia paikkoja ovat 
myös pääuoman Vantaankoski, Keravanjoen 
Kirkonkylänkoski ja Tikkurilankoski. 

  Oman ongelmansa taimenien ja lohien 
nousuun aiheuttaa verkkokalastus, joka aloi-
tetaan joen edustan merialueella Kruunu-
vuorenselällä syyskuun 15. päivä, taimenien 
ja lohien parhaaseen nousuaikaan. Tilan-
netta ei helpota se, että kalastuksen valvonta 
on puutteellista ja suurimmassa osassa 
Vantaanjokea sitä ei ole lainkaan.

   Vanhankaupunginkoskella vuonna 2000 
ilman vesioikeudellista lupaa käyttöön otettu 
vanha vesivoimalaitos haittaa meritaimenien 
ja lohien nousua, mutta myös kalojen las-
keutumista joesta mereen. Haittaa voimis-
taa se, että voimalaitospadon alapuolinen 
rauhoitusalue sekä kalatien ylä- ja alapuoliset 
rauhoitusalueet ovat liian lyhyitä. Rauhoi-
tusalueiden lyhyys on erityisen haitallista sil-
loin, kun voimalaitoksen käyttö tai kuivuus 

pienentää itähaaran kalatien virtaaman mini-
miin. Tällöin kaloja pakkaantuu ylitiheästi 
länsihaaran padon alle sekä kalatien ala- ja 
yläpäähän, jossa niitä jää paljon saaliiksi ja 
haavoittuu kalastajien koukuista. 

  Vantaanjoen meritaimen- ja lohikantoja 
haittaavat myös monet koko Suomea koskevat 
vaelluskalojen ongelmat, kuten meritaimenen 
aivan liian alhainen pyyntimitta. Alamitta 
on nyt 50 senttimetriä, kun sen pitäisi olla 65 
senttimetriä, jotta meritaimenet ehtisivät kutea 
edes kerran. 

  Vuonna 2010 valmistui neljäs Suomen 
lajien uhanalaisuuden arviointi, jossa 
meritaimen määriteltiin äärimmäisen 
uhanalaiseksi. Viimeistään tällä perusteella 
luonnonvarainen meritaimen pitäisi koko-
naan rauhoittaa Vantaanjoella ja muualla 
Suomessa. 

Jäteveden päästöt ongelmana
Vantaanjoen vesistöön sekä joen edustan 
merialueelle päästetään runsaasti puhdis-
tamatonta jätevettä. Jätevesipäästöt tuovat 
vesistöön muun muassa ulosteperäisiä 
bakteereita ja viruksia, jotka alentavat veden 
hygieniatasoa ja haittaavat Vantaanjoen 
virkistyskäyttöä, kuten uimista. Jäteveden 
mukana vesistöön pääsee myös lääkeai-
nejäämiä ja muita kemikaaleja. Puhdista-
mattoman jäteveden sisältämät ravinteet 
rehevöittävät Vantaanjokea ja Itämerta. 
Hapeton tai vähähappinen vesi voi ajelehtia 
virran mukana pitkiäkin matkoja aiheuttaen 
kala- ja eliöstökuolemia.  

  Uudenmaan ja Hämeen Ely-keskusten 
antamien tietojen perusteella lasketut kun-
tien puhdistamattoman ja esikäsitellyn jäte-
veden päästöt Vantaanjoen vesistöön vuonna 
2011 olivat yhteensä 64 036 m³. Suurimmat 
päästöt tuottivat Riihimäki (46,95 % kaikista 
päästöistä) ja Nurmijärvi (38,39 %). Helsin-
gistä päästöjä tuli Vantaanjokeen ja paljon 
suoraan mereen, yhteensä 1 031 916 m³. 
Vantaanjokeen ja suoraan mereen yhteensä 
päässeistä jätevesipäästöistä Helsinki tuotti 
94,81 %. Suuri osa Helsingin päästöistä 
on peräisin Viikinmäen jätevedenpuhdis-
tamolta, josta johdettiin häiriötilanteissa 
esiselkeytettyä jätevettä biologisen puhdis-

vantaanjoki 
elpyy hitaasti

tuksen ohi purkuputken kautta mereen. 
Myös kantakaupungin sekaviemäröidyltä 
alueelta puhdistamatonta jätevettä pääsi 
paljon suoraan mereen.

  Vantaanjoen vesistössä tapahtuu myös 
muita kuin kuntien jätevesipäästöjä. Huh-
tikuussa 2011 Vantaanjoen pääuomalla 
havaittiin öljypäästö Katriinan sairaalan 
kohdalla Vantaalla. Öljy oli päässyt jokeen 
todennäköisesti Katriinan sairaalan van-
hasta ja vuotavasta öljysäiliöstä, jossa oli 
havaittu vuoto jo edellisen vuoden joulu-
kuussa.

  Uudenmaan Ely-keskuksen mittauksissa 
Vantaanjoen vesistöstä on vuodesta 2007 
asti löytynyt diuroni-nimistä rikkakasvien 
torjunta-ainetta. Diuronia ei ole rekisteröity 
Suomessa käytettäväksi kasvinsuojeluai-
neeksi, mutta sen käyttö on hyväksytty 
ainakin puunsuoja-aineissa ja maaleissa. 
Luhtajoen alaosissa tehdyissä mittauksissa 
diuronia on löytynyt roimasti yli sallitun 
enimmäispitoisuuden: 11.8.2011 tehdyssä 
mittauksessa 2,5 µg/l ja 23.8.2011 tehdyssä 
mittauksessa 2,3 µg/l, kun suurin sallittu 
enimmäispitoisuus sisämaan pintavesille 
on 1,8 μg/l. Diuronia todettiin kulkeutuvan 
jätevesiverkostoon Nurmijärven Rajamäellä 
sijaitsevalta Teknos Oy:n maalitehtaalta. 
Tehdas luopui diuronia sisältävien valmistei-

den käytöstä vuoden 2011 lopussa. Lisäksi 
diuronia havaittiin tynnyreitä ja kontteja 
kunnostavan laitoksen jätevedessä.

Koko valuma-alue tarkkailuun
Vantaanjoen valuma-alueen soiden, metsien 
ja peltojen tehokas ojitus sekä laaja rakenta-
minen on johtanut joen virtaamavaihtelui-
den äärevöitymiseen. Sade- ja sulamisvedet 
johdetaan suoraan jokeen hulevesiviemäreitä 
pitkin eikä imeytetä maahan, jolloin vesi ei 
pääse kulkeutumaan uomiin tasaisesti. Tämän 
johtaa siihen, että vähäsateisina aikoina Van-
taanjoen uomien virtaamat pienenevät erit-
täin pieniksi ja osa uomista kuivuu kokonaan. 
Toisaalta taas kovien sateiden aikaan vähäjär-
visessä jokivesistössä ilmenee pahoja tulvia, 
jotka kuljettavat kiintoainetta ja ravinteita 
jokiuomiin sekä lopuksi Itämereen. 

  Maataloudesta huuhtoutuu ravinteita 
ja kiintoainesta Vantaanjokeen ja edelleen 
Itämereen. Ojien ja vesistön varsille on 
vaadittu suojakaistoja, mutta ne ovat olleet 
liian kapeita ja riittämättömiä. Ravinteiden 
ja kiintoaineksen pidättelemiseksi suojakais-
toja tulisi leventää entisestään. Lisäksi tulisi 
rakentaa kosteikkoja ja laskeutusaltaita sekä 
tarkistaa lannoitusta entisestään.  

Kari stenholm,  
Vantaanjokivastaava, Virtavesien hoitoyhdistys 

Vantaanjoen vesistö elpyy, mutta 
ongelmia on edelleen paljon. El-
pymisen kannalta merkittävässä 
asemassa on sivujokia ja puroja 
kunnostava sekä tiedotus- ja va-
listustyötä tekevä Virtavesien hoi-
toyhdistys, Virho.
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Jäteveden päästöt Vantaanjoen 
vesistöön vuonna 2011
Puhdistamattoman ja esikäsitellyn jäteveden päästöt 
olivat yhteensä 64 036 m³.

Jäteveden päästöt mereen ja 
Vantaanjoen vesistöön vuonna 
2011
Puhdistamattoman ja esikäsitellyn jäteveden päästöt 
olivat yhteensä 1 024 416 m³.

2012
on Luonnonsuojelu liiton 
vesiensuojelun teema-
vuosi. Teemavuoden 
tavoitteena on vesiluon-
non monimuotoisuuden 
ja ekosysteemipalve-
lujen turvaaminen 
sekä vesistöpäästöjen 
vähentäminen. 
Luonnonsuojeluliiton 
vuoden lajiksi on valittu 
teeman mukaisesti 
taimen.

sähKÖKalastusta. ari saura ja Jukka mikkola tutki-
vat kalakantojen muutoksia Vantaanjoella.

Tarkempi kuvaus 
Vantaanjoen tilanteesta 
on esitetty Virhon 
Vantaanjoki vuonna 
2011 -raportissa: 
http://virtavesi.com/
images/lisakuvat/
Vantaanjoki%20
vuonna%202011.pdf
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Kun haluat nähdä pienimmätkin 
yksityiskohdat

Olemme valinneet huolellisesti myynnissämme olevat kiikari- ja kaukoputkimerkit ja 
-mallit, jotta saisit rahoillesi mahdollisimman hyvän vastineen. Optiikan lisäksi löydät liik-
keestämme jalustat, Suomen laajimman lintukirjavalikoiman, lintuäänitteet, linnunpöntöt, 
linturuokinnat, lintuaiheiset korut ja muuta lintuihin liittyvää. Tule käymään tai käy tutustu-
massa tuotteisiimme sivuillamme.

Lintuvaruste Oy, Koetilantie 1 B, 00790 Helsinki
Avoinna Ma 11.00-17.00, Ti-Pe 11.00-17.30
www.lintuvaruste.  , lintuvaruste@birdlife.  , puh. 09-386 7856
www.suomenlintuvaruste.com

I Finland och många andra länder har det 
varit god politik att reservera stränder 
för allmänt bruk, dels för att bevara ett 
enhetligt strandlanskap, dels för att möjlig-
göra alla medborgares möjligheter att röra 
sig längs stränderna. På grund av olika 
orsaker har denna ädla princip förverk-
ligats på mycket olika sätt i olika delar 
av landet. I huvudstadsregionen syns det 
mellan Helsingfors å ena sidan och Esbo 
och Sibbo å andra sidan. I Helsingfors har 
stadsborna stora möjligheter till rekrea-
tion på havsstränder från Drumsö och 
Brunnsparken i väster till Nybonds och 
Östersundom i öster. I Esbo och Sibbo är 
däremot allmänna stränder sällsynta: villor, 
radhus och småhus har fått ta över de bästa 
platserna. Vanda miste den sista kontakten 

med havet då Helsingfors kapade Östersun-
dom.

  I huvudstadsregionen har både Helsing-
fors och Esbo en fin skärgård och också rätt 
många öar och holmar dit också vanliga 
människor kan söka sig. I Esbo kan man 
med vattenbuss nå bl.a. Stora Kalvholmen, 
Stora Herrö, Rövaren och Gåsgrund i 
Sommarö-skärgården. I Helsingfors kommer 
man ut till Rönnskär, Sveaborg, flera holmar 
i östra Helsingfors och från Nordsjö kan 
man fara ut till Fagerö, Torra Hästen och 
Söderskär. En skärgårdsvän utan båt behöver 
alltså inte stanna på land, men turerna till 
de längre bort belägna holmarna är natur-
ligtvis inte täta utan man får lov att planera 
tidtabellen i förväg. 

  En förutsättning för att också icke-
båtägare skall kunna njuta av skärgården 
är en fungerande kollektiv sjötrafik. Skär-
gårdsvännerna skulle vilja ha mera trafik 
men lönsamhet och städernas begränsade 
subventioner sätter gränser. Vid dåligt väder 
är passagerarantalet minimalt medan vackert 
väder betyder trängsel och minskad trivsel. 

Att sätta in mera stöd för kollektiv vattentra-
fik borde ändå inte vara någon oöverkomlig 
utgift för Helsingfors och Esbo.

Planering
Många holmar och öar är befästa och har 
åtminstone teoretiskt haft en viss bety-
delse för försvaret av huvudstadsregionen. 
Numera är detta behov närmast obefintligt 
men försvaret håller ändå fast vid ”sina” öar 
med näbbar och klor. Sådana öar är bl.a. 

På en del holmar finns små kolonistugor, som 
ligger tätt bredvid varandra. en del rynkar på 
näsan åt så tät bebyggelse men invånarna 
stortrivs.

användningen av drottningen på Kallviksudden 
har orsakat många konflikter.

Stränderna är på många sätt viktiga 
för människorna i huvudstadsregio-
nen men situationen är mycket olik i 
Helsingfors, esbo och Vanda. 

Skärgård, stränder och politik
Melkö, Sandhamn, Mjölö och Skanslandet 
(Vallisaari). 

  Ingen kräver väl att armén skulle avstå 
från alla sina öar men å andra sidan verkar det 
både orimligt och oskäligt att förvaret fortsät-
ter att sitta på alla de här fina områdena. 
Om de kunde fås till allmänt bruk, uppstår 
naturligtvis ett antal nya problem. Vilken sorts 
service skall erbjudas? Hurdana kommersi-
ella intressen finns det? Finns det efterfrågan 
på fler rekreationsområden i skärgården? 
För restaurang- och hotellverksamhet? Eller 
rekreationsverksamhet? Hur skall trafiken 
ordnas? Finns det bryggor och vägar? 

  Ett speciellt problem är att försvarets 
områden delvis bevarats nästan i naturtill-
stånd eftersom slitage och störningar varit 
begränsade. Om de här områdena tas i 
allmänt bruk, måste man naturligtvis se till 
att de här naturvärdena beaktas så väl som 
möjligt. Men en kompromiss mellan rekrea-
tion och naturskydd borde inte vara omöjlig.

drottningen
En intressant konflikt har det senaste året 

stötts och blötts i Helsingfors. Den yttersta 
delen av Kallviksudden i Nordsjö, Drott-
ningen, har många år varit uthyrd, vilket 
minskat möjligheterna att besöka det här 
fina området. 

  Stadsplaneringsnämnden fick då ta ställ-
ning till en kontroversiell plan: att utveckla 
udden till ett turistmål med bl.a. restaurang-
verksamhet. I och för sig verkade planen lock-
ande – att ge människor möjlighet att bekanta 
sig med skärgården och samtidigt utveckla 
skärgårdstrafiken.   Det visade sig ändå rätt 
snart att ett förverkligande av planen inga-
lunda var oproblematisk. Dels skulle sjöbuss-
trafiken förutsätta en närmare hundra meter 
lång brygga för att uppnå tillräckligt djup i 
de grunda och steniga vattnen. Dels skulle en 
regelbunden restaurangverksamhet förutsätta 
förbättring av den lilla sandväg, som leder ut 
till udden. Kallviksudden, som till stora delar 
är naturskyddsområde, skulle alltså säkerligen 
ha tagit skada om planerna förverkligats. 

  Till all lycka röstades förslaget ner i stads-
planeringsnämnden.

martin lodenius

jukka pakkanen

Pieni  
sananvaihto

tapaan hastin Helsingin keskustassa Sokok-
sen kulmalla, jossa arki-iltapäivänä käy 
aikamoinen vilinä. Jalankulkijoiden lisäksi 
Mannerheimintien ja Simonkadun kulman 
jalkakäytävällä sompailevat polkupyöräilijät. 
He eivät näytä oikein tietävän, missä pitäisi 
liikkua. 

  ”Tämä on ongelmakohta vähän joka 
suunnasta. Jos Sokosta lähestyy Rautatiease-
malta päin aikomuksena mennä esimerkiksi 
Kamppiin, pyöräreitti tekee järjettömän 
mutkan Postitalon kautta. Kolmen sepän 
patsaalta tultaessa pyöräkaista taas loppuu 
kuin seinään.”

  Hast demonstroi tilannetta ja ajaa 
Kolmen sepän patsaalta Kiasmaa kohti. Jos 
Sokoksen kohdalta jatkaa pohjoiseen, Man-
nerheimintiellä on ajettava ahtaasti autojen 
seassa. Sokoksen edessä kadun varrella on 
vieläpä autoja parkissa, mikä hankaloittaa 
pyöräilyä entisestään. 

esteetöntä ja turvallista pyöräilyä
Siirrymme Musiikkitalon ja Kiasman välissä 
sijaitsevalle uudelle Kansalaistorille. Torin 
vierellä kulkee vilkas kevyen liikenteen 
väylä, jossa jalankulkijoille ja pyöräilijöille 
on osoitettu omat kaistansa. Tämähän vai-
kuttaa järkevältä!

  ”Täysin älyvapaata!” Hast huudahtaa. 
”Pyöräkaista on rakennettu epätasaisista 
noppakivistä, kun taas kävelijöiden puoli on 
tasaisempaa päällystettä.”

  Käyn testaamassa ja totta tosiaan: 
kävelykaista on tasaisempi. Havainnoimme 
ohikulkijoita hetken ja huomaamme, että 
suuri osa pyöräilijöistä on samaa mieltä. 
Pyörää ajetaan useammin kävelijöiden kuin 
pyöräilijöiden puolella.

  Pyöräteitä päällystetään huonosti myös 
muualla pääkaupunkiseudulla.

  ”Espoon Ison Omenan edessä pyörätie 
on tehty nupukivestä”, Hast tietää. 

  Tarkoitus on ilmeisesti ollut hidastaa 
pyöräilijöiden vauhtia kaupan edessä mutta 

Sujuvan pyöräilyn puolestapuhujat
ja liikuntarajoitteiset joutuvat kulkemaan 
samoilla väylillä, jolloin pyöräilijät joutuvat 
kärsimään reunakivistä.” 

  Ongelmaa on yritetty helpottaa viiste-
tyillä reunakivillä, joita on otettu käyttöön 
Helsingissä ja Espoossa. 

  ”Kaikenlaiset reunakivet kuitenkin hei-
kentävät pyöräilyn houkuttelevuutta ja ovat 
pahimmassa tapauksessa vaarallisia. Ongelma 
on ratkaistavissa rakentamalla jalankulkijoille 
ja pyöräilijöille omat toisistaan selkeästi ero-
tellut väylät, mikä mahdollistaa esteettömän 
liikkumisen kaikille”, Hast valistaa.

Kevyttä liikennettä ei ole!
Hepolaisten mielestä jalankulkijat ja pyö-
räilijät tulisi erottaa selvemmin toisistaan 
liikenteessä. 

”Yhdistetty kevyen liikenteen väylä toimii, 
kun siellä ei ole kävelijöitä tai kun siellä ei 
ole pyöräilijöitä”, Hast naurahtaa. 

  Hänen mielestään kevyestä liikenteestä 
ei itse asiassa pitäisi puhua lainkaan, vaan 
kävelyä ja pyöräilyä tulisi kehittää omina 
kulkumuotoinaan eikä niputtaa yhteen. 

  Yhdistetty kevyen liikenteen väylä on 
varsinkin ruuhkaisimpina aikoina varsi-
nainen pujottelurata. Tunnistan ongelman, 
sillä jalankulkijana olen itsekin syyllistynyt 
sinkoiluun pyöräilijöiden edessä. Ei aina 
jaksa muistaa, miten liikennesäännöt kevyen 
liikenteen väylällä menevät. 

  Hast ei kuitenkaan pistä syytä jalankulki-
joiden niskoille. 

  ”Voimme toki opastaa kansalaisia liiken-
teessä toimimisessa, mutta viesti ei millään 
tavoita kaikkia jalankulkijoita.” 

  Olennaista on siis rakentaa sellaista 
infrastruktuuria, että ihmiset tietävät kadulla 
paikkansa ilman opetusta.

  Hepolaisten mielestä pyöräily tulisi nähdä 
osana koko liikennejärjestelmää. Nykyisel-
lään pyöräily pidetään liiaksi erillään muusta 
ajoneuvoliikenteestä. Erottelun seurauksena 
pyöräilijää koskevat säännöt jäävät puutteel-
lisiksi, mikä heikentää liikenteen toimivuutta 
sekä lisää onnettomuusriskiä. 

  Pikkuhiljaa alkaa valjeta, että kyse ei 
olekaan pyöräteiden puutteesta vaan siitä, 
millaisia reitit ovat ja minne niitä rakenne-
taan. 

  ”Siellä, missä autot ohjataan ajamaan 
maksimissaan 30 kilometriä tunnissa, ei pyö-
rätietä välttämättä edes tarvita”, Hast sanoo.

opasteet ja viitat kuntoon
Pyöräilijöiden kannalta ongelmallisimpia 
alueita pääkaupunkiseudulla ovat kantakau-
punki ja tiiviisti rakennetut aluekeskukset. 

  ”Esimerkiksi Helsingin ydinkeskusta, 
Espoon Leppävaara ja Vantaan Myyrmäki”, 
Hast listaa. 

Kaikista näistä löytyy esimerkkejä hanka-
lista ja ahtaista pyöräteistä ja niiden muut-
tumisesta yht’ äkkiä viitoittamattomaksi 
kiertoreitiksi. 

  ”Monessa paikassa pitää yksinkertaisesti 
vaan tietää, missä ja miten ajaa.” 

  Yrityksen ja erehdyksen taktiikkaa olen 
itsekin joskus joutuneet kokeilemaan.

  Tutkimme uutta pääkaupunkiseudun 
pyöräilykarttaa. Helsingin liikuntaviraston 
päivittämä versio vastaa kohtalaisen hyvin 
nykytilannetta Helsingin osalta, mutta naa-
puruskuntien reitistö kaipaisi päivittämistä. 

  ”Esimerkiksi yksi Leppävaaran koh-
dalle merkityistä pyöräteistä on aikaa sitten 
purettu pois ja toisaalla Espoossa pyörätieksi 
on kartalla merkitty myös jalkakäytäviä”, 
Hast huomauttaa.

  Kunnostettavaa riittää myös opasteissa. 
  ”Siellä, missä tienviittoja ylipäänsä on, ne 

sijoitetaan outoihin paikkoihin ja pyöriviin 
tolppiin, jolloin ne kääntyessään osoittavat 
minne sattuu.” 

  Lähdemme takaisin Sokokselle päin 
ja ohitamme matkalla uuden pyöräilylle 
ja jalankululle omistetun väylän, Baanan. 
Baana lähtee Kansalaistorilta ja kulkee 
Mannerheimintien alittavan tunnelin kautta 
Rautatiekatujen välistä Ruoholahteen. Man-
nerheimintien alittavan tunnelin suuaukon 
yläpuolelle ollaan juuri asettamassa opaste-
kylttiä. Hyvä, Baanan viitoitus tulee kuntoon. 

  Mutta mitä ihmettä, miksi kyltissä lukee 
”Mannerheimintie”? Rakennusmiehet tietä-
vät kertoa, että viitta on tärkeä, jotta turistit 
tietävät, mitä siltaa he ovat alittamassa. 
Baanalle ohjaava kyltti on taaempana, muu-
taman metrin päässä risteyksessä.

Kaisa hauru

Baana avattiin Helsinkipäivänä 12.6., jolloin HePo 
järjesti neitsytajon uutta kulkuväylää pitkin. HePo 
järjestää Kriittisiä pyöräretkiä kerran kuussa yhdessä 
Maan ystävien kanssa. Lisäksi HePo järjesti kesällä 
2012 yhteensä 17 katuajokurssia, joilla opetettiin pyö-
räilijöille kadulla ajamisen perusteita ja liikennesään-
töjä. HePon lausuntoja katusuunnitelmiin voi lukea 
osoitteessa: www.hepo.fi.

satulassa. timo 
hast pitää yhdistettyä 
kevyen liikenteen 
väylää huonona.

Pääkaupunkiseudulla pyöräily ei aina 
suju ongelmitta. Reitistössä, opas-
teissa ja pyöräteiden kunnossa riittää 
kehitettävää. Helsingin Polkupyöräi-
lijöiden hallituksen jäsen timo Hast 
tuntee ongelmat hyvin.  

keino, jolla hidaste on tehty, ei tyydytä 
hepolaisia. 

  ”Hollannissa hidasteet rakennetaan usein 
lievästi aaltoileviksi, jolloin ei tee mieli ajaa 
kovaa, mutta pyöräily on silti miellyttävää ja 
turvallista”, Hast kertoo. 

  Toinen pyöräilyn sujuvuutta heikentävä 
tekijä on risteyksissä pyörätien poikki asen-
netut reunakivetykset. Reunakiviongelma 
juontaa juurensa esteettömyysohjeisiin. 

  ”Reunakivien avulla näkövammaiset pys-
tyvät erottamaan ajoradan ja jalkakäytävän 
reunan. Ongelma syntyy siitä, että pyöräilijät 

Muistatko minut? Opiskelimme samaan aikaan puoli vuo-
sisataa sitten, minä sosiologiaa ja sinä biologiaa. Olit aika 
tiukka vasemmistolainen. ”Sosialismi ratkaisee kaiken, 
mukaan lukien luonnonongelmat”, sanoit kerran.

  Se oli sitä aikaa. Biologina olet sinä tietysti huolissasi 
siitä miten ihminen elää.  Saasteet ja myrkyt... yletön kulutus... Ja ilmaston-
muutos. Ihmislajia on muuallakin kuin teollistuneissa hyperkulutusmaissa. 
Amazonasin sademetsissä esimerkiksi. Siellä eletään yhteydessä luontoon, ja 
tuskin on kuultukaan ilmastonmuutoksesta. Mutta sielläkin joudutaan sen 
seurauksista kärsimään. Siellä sopeudutaan niihin, vaatimaton elintaso pysyy 
ennallaan.

  ”Luonto iskee takaisin”, me puolivuosisataa sitten kiteytimme. Syypää oli 
taloudellisen kasvun palvonta ja luonnonvarojen riisto. Hiukan naiiveja me 
olimme, mutta olimme vilpittömiä emmekä ihan väärässä.

 Entä nyt?  Olen alkanut ajatella vähän 
avarammin. Ilmasto on lämmennyt ja 
jäähtynyt monet kerrat maapallon histo-
riassa. Elämä ihmislajia myöten on aina 
sopeutunut siihen. Niin käy nytkin. 

Tuota voisi sanoa kyynisyydeksi.  Yhtä 
hyvin realismiksi. Ilmastonmuutokseen 

sopeutuminen on Homo sapiensin tämänhetkistä evoluutiota. Ja onhan nii-
täkin, joiden mielestä lämpeneminen ei ole ihmisen aiheuttamaa vaan johtuu 
Auringosta. 

 Mitä mieltä itse olet? En oikeastaan mitään, en 
tiedä tarpeeksi. On lämpenemisen syy mikä 
tahansa, se pakottaa yletöntä kulutusta 
vähentäviin toimiin. Homo sapiens on 
fyysisesti rappeutuva mutta älyltään 
briljantti eläin. Tästäkin ahdingosta laji 
selviytyy tavalla tai toisella.

 Mitä itse teet asian hyväksi?
  Yhtä ja toista pientä. En hanki sellaista 

mitä en tarvitse, kierrätän tavaroitani, 
lajittelen jätteet... Kokonaisuudelle sillä ei ole 
merkitystä, mutta itselleni on.

Rauhoitan hiukan mieltäni. Paha on, jos 
ihmiset alkavat syyllistää itseään sellaisesta 
mille eivät voi mitään.  Tyytymisen kyky 
on hyve. Mitä vähemmällä tulee 
toimeen, sitä paremmalta elämi-
nen tuntuu.

Jukka Pakkanen, 70, on kirjailija ja filoso-
fian kandidaatti pääaineena eläintiede.

”Tyytymisen 
kyky on hyve.”

Helsingin uuden yleiskaavan laatiminen alkaa
Helsingin kaupunkisuunnittelu-
virasto aikoo käynnistää vuoden 
2012 loppuun mennessä uuden, 
koko kaupunkia koskevan yleis-
kaavoitushankkeen.

 Kaupunkisuunnitteluviraston 
yleiskaavapäällikkö Rikhard 
Mannisen mukaan uuden yleis-

kaavoituksen avainkohtia tulee 
olemaan liikenteen, erityisesti 
joukkoliikenteen kehittäminen. 
Raideliikenneverkostoa laajen-
netaan ja poikittaisliikennettä 
on tarkoitus kehittää myös 
kantakaupungin ulkopuolella. 
Kantakaupunkiin asti ulottuvien 

moottoriteiden tarpeellisuutta 
tullaan tarkistamaan, kun kau-
punki etsii vaihtoehtoja sijoittaa 
lisää asuinrakentamista.

 Uuden yleiskaavan on määrä 
valmistua seuraavan valtuusto-
kauden aikana.

suomi on euroopan suurimpiin 
kuuluva saaristomaa ja maailman 
suurin vesistömaa. Saaristopoli-
tiikka onkin Suomen järjestelmäl-
lisen aluepolitiikan vanhin osa. 
Saaristokomitea asetettiin 1949, 
saaristoasian neuvottelukunta 
nimitettiin 1957 ja saaristolaki 
astui voimaan 1981.  

  Saaristo-osakuntia ovat muun 
muassa Espoo, Helsinki ja Sipoo. 
Saaristokunnissa ja saaristo-osa-
kunnissa asui viime vuonna noin 
66 500 ihmistä. 

  Saaristoasian neuvottelukunta 
(SANK) on pysyvä lakisääteinen 
valtioneuvoston asettama neu-
vottelukunta, joka toimii työ- ja 
elinkeinoministeriön yhteydessä. 

Neuvottelukunta, jossa Espoota 
edustaa Maisa Siirala, osallistuu 
saaristoalueiden kehittämiseen 
yhdessä mm. maakuntien, kuntien 
ja valtion viranomaisten kanssa. 

   Espoossa on merenrantaa 58 
km. Saaria on 165, joista osa on 
ympärivuotisesti asutettu. 

  Suvisaaristoon kuuluvat Svinö, 
Ramsö, Bergö, Moisö ja Skata-
holmen. Saarilla on suurimmat 
vesien kunnostus-, ympäristön- ja 
luonnonsuojelu- ja hoitotarpeet. 
Suomenojan jätevedenpuhdista-
mon purkuputki sijaitsi aikaisem-
min Suvisaariston sisäväylän suulla, 
josta jätevedet ajautuivat vuosikau-
sia sisävesiin. Jätevedet rehevöittivät 
rantavedet sekä vesialueet saarten 
välissä. Vesien kiireellinen kunnos-
tus tarvitsee valtion tukea.

  Suosituin retkikohde Espoon 
ulkoilusaarista on Iso Vasikka-
saari, jota kiertävät helppokul-
kuiset hiekkatiet.  Saaressa on 
poijupaikkoja, grillikatoksia, 
kahvila ja kesäravintola.  

  Espoon muut ulkoilusaaret ovat 
karumpia ja osin vaikeakulkuisia, 
joten retkikohteiksi ne eivät kaikille 
sovi. Ison Vasikkasaaren lisäksi 
myös Gåsgrundetin, Rövarenin ja 
Stora Herrön ulkoilusaarille pääsee 
saaristoliikenteen reittiveneillä.

  Pentalan saaressa on Espoon 
kaupungin omistukseen hankittu 
saaristotila, jonka alueella on 13 
rakennusta. Espoon kaupungin-
museo kunnostaa tätä rakennuk-
sineen ja viljelmineen harvinaista 
kokonaisuutta  niukalla budjetilla 
ja talkootöillä. Saaressa on myös 
Espoon eteläisin järvi sekä Espoon 
550-juhlavuoden kunniaksi perus-
tettu luonnonsuojelualue.

  Nimitys saaristo-osakunnaksi 
antaa Espoolle tilaisuuden osal-
listua valtakunnalliseen saaristo-
poliittiseen toimenpideohjelmaan 
vuosina 2012- 2015. Espoo voi 
anoa valtionavustuksia vesien, 
luonnon- ja ympäristön suojele-
mista varten.

eeva-liisa laakso

Espoosta saaristo-osakunta
Valtioneuvosto nimesi 
viime talvena espoon 
saaristo-osakunnaksi. 
Suomessa on nyt kahdek-
san saaristokuntaa ja  
37 osakuntaa.
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O*Vuoden laatulehti 2011, Vuoden taittaja 2011, Vuoden kirjoittava toimittaja 2011

Suomen Luonto kertoo ajankohtaiset luonnon tapahtumat ja tarjoaa 
taustat päivän ympäristökysymyksiin.

Laadustaan palkittu* luonnonystävän ykköslehti ilmestyy kymmenen 
kertaa vuodessa maan parhain luontokuvin kuvitettuna.

Tilaa Suomen Luonto:
. www.suomenluonto.fi /lehtitilaus
. tilaajapalvelu@sll.fi   
. puhelimitse: (09) 2280 8210, ark. klo 9–15

Luonnonsuojeluliiton 
jäsenenä saat myös 
vuoden tilauksen 
alennettuun hintaan!

Luonnonsuojeluliiton 
jäsenenä saat myös 

Tutustu nyt!3 numeroa 13,90  €(norm. 25,50 €)

alennettuun hintaan!

Suomen Luontoa julkaisee 
Suomen luonnonsuojeluliitto ry.
Tilaamalla lehden tuet 
luonnonsuojelutyötä.

Suomen Luonto kertoo ajankohtaiset luonnon tapahtumat ja tarjoaa 

LÖYTÄÄHÄN LUONTO MYÖS KOTIISI?

Helsingin luonnonsuojeluyhdistys järjestää 
Suomen luonnonsuojeluliiton 75. juhlavuoden 
kunniaksi kaikille avoimen luontokuvakilpailun.
Kilpailussa on oma sarjansa aikuisille ja nuorille. 

Kilpailukuvien parhaista otoksista kootaan 
Helsingin kirjastoissa kiertävä valokuvanäyttely. 
Kilpailu on avoinna 11.10.2012. - 31.3.2013. 
Voittajat julkistetaan toukokuun aikana. 
Voittajille on luvassa olympuksen ja 
nikonin järjestelmäkamerat!

Tuomariston puheenjohtajana toimii 
kansanedustaja, luontokuvaaja Pertti 
salolainen.

Lisätietoa kilpailusta ja osallistumisohjeet 
löydät osoitteesta: www.sll.fi/uusimaa/helsy/
luontokuvakilpailu
 

Pääkaupunkiseudun  
luonnon neljä  
vuodenaikaa

Yhteistyössä:

valokuvakilPailu


