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Millainen on hyvä kaupun-
kiympäristö? Tuntuu, että 
tätä mietitään nyt kaik-
kialla. Netin ja sosiaalisen 

median myötä kuka tahansa voi osal-
listua kaupunkisuunnittelua koskevaan 
keskusteluun. Ja yhä useampi osallistuu.

Jos minulta kysytään, hyvää kau-
punkia ei voi olla ilman hyvää kaupun-
kiluontoa. Enkä ole mielipiteeni kanssa 
yksin. Esimerkiksi toistaiseksi tuoreim-
masta Asukasbarometrikyselystä vuo-
delta 2010 käy ilmi, että kaupunkimai-
silla alueilla asuvat suomalaiset pitävät 
luonnonympäristöä toiseksi tärkeim-
pänä alueen viihtyvyystekijänä. Ensim-
mäinen on alueen rauhallisuus.

Lähiluonnon merkitystä ihmisten 
terveydelle on tutkittu paljon. Samoin 
niin sanottuja ekosysteemipalveluja, 
joilla tarkoitetaan kaikessa yksinkertai-
suudessaan esimerkiksi sitä, että vihera-
lue imaisee rankkasateet asfalttipintaa 
paremmin. Tutkimuksia silmäilemällä 
kumoutuu myös yllättävän sitkeä käsitys 
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Yleiskaava uhkaa 
vihreää Helsinkiä

siitä, että kaupunkiluonto olisi köyhää.
Silti suunnittelijoiden pöydillä ra-

kentamattomat viheralueet näyttävät 
liian usein olevan juuri sitä – rakenta-
matta kunnes toisin päätetään. Lähi-
luonnon ystäviä siis tarvitaan. Nettikes-
kustelu voi kannattaa, mutta kaikkien 
meidän ei tarvitse olla kaupunkisuun-
nittelun asiantuntijoita tai kaavoitus-
konkareita voidaksemme vaikuttaa. 
Hyvä tapa osoittaa tukensa lähimetsille 
on kuulua luonnonsuojeluyhdistykseen. 
Suomen luonnonsuojeluliiton paikal-
lisyhdistykset ottavat ahkerasti kantaa 
kaavaehdotuksiin ja suunnitelmiin, jotta 
hyvä kaupunki olisi mahdollinen tule-
vaisuudessakin.

Sanna Käyhkö
päätoimittaja

Kuva: Olli Manninen

Kuva: Reea Juvonen
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Suomen luonnonsuojeluliiton Uuden-
maan piiri on monen vuoden ajan edis-
tänyt kansallispuiston uudelleenpe-
rustamista Porkkalaan. Metsähallitus 
teki ympäristöministeriölle selvityksen 
Suomenlahden  merikansallispuistojen 
laajentamismahdollisuuksista ja esit-
ti neljä vaihtoehtoa Porkkalan alueen 
suojelusta. Piiri esittää lausunnossaan 
Metsähallitukselle laajimman vaihto-
ehdon mukaista  kansallispuistoa, jotta 
mahdollisimman monet luontotyypit ja 
lajit saadaan suojeltua. Kansallispuis-
tolla on myös laaja kannatus alueen 
kunnissa. Paikalliset tahot ymmärtävät 
puiston tuomat hyödyt mm. matkailul-

le ja virkistykselle. Kansallispuistoon 
sijoitettu euro voi tuoda  kymmenenkin 
euroa takaisin. Ympäristöministeri San-
ni Grahn-Laasonen lausui saatuaan 
Metsähallituksen selvityksen: ”Mikä 
olisikaan parempi tapa juhlistaa merk-
kivuotta kuin 100-vuotisen itsenäisyy-
den kunniaksi perustettava Porkkalan 
kansallispuisto? Se yhdistäisi arvokkaan 
merellisen luonnon ja Suomen histo-
rian.”
 
Pysy kuulolla!

Ursula Immonen

Porkkalan kansallispuisto 100-vuotisen itsenäisyyden kunniaksi

Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piirin 

Porkkala-hankkeen sivut:
http://www.sll.fi/uusimaa/toiminta/

porkkala

Kuva: Pentti Taskinen/ Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan piiri
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Apua vaaliehdokkaan valintaan

Mitä kysymyksiä luonnonystävän kan-
nattaa pohtia valitessaan eduskuntavaa-
liehdokasta? ”Maailmantalouden teki-
jät” on kampanja, joka herättää vaalien 
alla keskustelua kestävästä taloudesta. 
Se on kansalaisjärjestöjen yhteinen 
www-sivusto, jolla voi perehtyä poliitik-
kojen näkemyksiin ja  kartuttaa tietoaan 
aiheesta. Kampanjan lähtökohtana on, 
että kestävän talouden edistäminen vä-
hentää eriarvoisuutta globaalissa mitta-
kaavassa. Teemoina ovat muunmuassa 
finanssipolitiikka, ympäristö- ja ilmas-
tokestävä talous sekä verotus.

Sivustolla on aiheeseen räätälöity 
vaalikone, jonka avulla voi etsiä itselleen 
sopivan ehdokkaan sekä lukea ehdokkai-
den vastauksia.

MI

Lisätietoa:
www.maailmantaloudentekijat.fi

www.facebook.com/ 
maailmantaloudentakijat

#kukapäättää

WILDLEAKS on kansainvälinen salametsästystä ja metsäri-
koksia vastustava verkkopalvelu, jonka kanssa Suomen luon-
nonsuojeluliitto on käynnistänyt yhteistyön. Palveluun voi 
ilmoittaa havaitsemiaan luontorikoksia nimettömästi suomen 
kielellä. Luontorikoksilla tarkoitetaan salametsästystä, uhan-
alaisten eläinten laitonta kauppaa ja laitonta puunhakkuuta. 
www.wildleaks.org

LÄHILUONTO-NETTISIVU   ja mobiilisovellus lupaa edis-
tää arjen seikkailua. Sovellus paikantaa käyttäjän ja osoittaa 
lähimmät luontokohteet, joita on listattu jo yli 3000. Pal-
velusta voi etsiä vaikka pääkaupunkiseudun hiidenkirnuja 
tai tarkistaa, mistä löytyy Katajanokan ainoa kataja.  Ilmai-
sen sovelluksen voi ladata Google Playsta ja App Storesta.  
Katso myös www.lahiluonto.fi

VILLI STADI –NETTISIVU on toinen uusi palvelu, jonka 
tavoitteena on auttaa löytämään kiinnostavat kaupunkiluon-
tokohteet Helsingissä. Kohdekuvauksia täydennetään vapaa-
ehtoisvoimin. Osallistu täyttämällä tietoja hienoista luonto-
kohteista www.villistadi.fi > osallistu 

LUONTOPORTTI on oiva apu lajintunnistuksessa. Kasveja, 
eläimiä ja sieniä voi hakea monella tavalla ja tunnistustyö-
kalut auttavat eteenpäin uusien lajien kanssa. Palvelussa voi 
kuunnella lisäksi ääninäytteitä eri lintulajeilta. Sivuilla on oma 
osionsa myös Itämeren lajien tunnistukseen. LuontoPortin 
mobiilisovelluksen NatureGaten perusversio on ilmainen ja la-
dattavissa iPhonelle ja Androidille. Sovellukseen on lisätty ha-
vaintopäiväkirja, johon voi tallentaa omia luontohavaintojaan. 
www.luontoportti.com

ESPOON LUONTOKOHTEET -MOBIILISOVELLUS pe-
rustuu Espoon kaupungin vuonna 2008 julkaisemaan Koti-
nurkilta kalliolle – Espoon luontokohteet -kirjaan. Windows 
Phonelle ladattava ilmainen sovellus esittelee kirjan kohteet 
kartalla kuvin ja tekstein. Ota käyttöön hakemalla Windows 
Phonen sovelluskaupassa “Espoon luontokohteet”.

DIGIHUUHKAJA

TUTUSTU LUONTOON

SK
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Östersundomissa Naturan kimpussa

Östersundomin yleiskaavaluonnos 
loukkaa edelleen seudun Natura-aluei-
ta. Esitys sallisi rakentamisen eräiden 
Natura-alueen reunaan ja yleiskaavan 
Natura-selvitys osoittaa siitä aiheutu-
van tuntuvaa haittaa. 

Natura-ongelma ratkeaisi poista-
malla kaavasta muutama pieni asuinalue 
rannoilta sekä Salmenkallion metroase-
ma, mikä suunnittelijoiden mukaan vä-
hentäisi asukasmäärää 10 000 hengellä. 
Eräät poliitikot ovat haaveilleet poik-
keamisluvasta. Sellaista ei ole koskaan 

Suomessa myönnetty, joten Helsinki oli-
si keihäänkärkenä murtamassa Naturaa.

Saadakseen poikkeamisluvan hank-
keen on oltava yleisen edun kannalta 
erittäin tärkeä. EU:ssa hyväksytyt Na-
turapoikkeukset ovat olleet suuria inf-
rastruktuurihankkeita, kuten rautateitä.  
Östersundomissa on kyse lähinnä ranta-
tonteista varakkaille.

Pääedellytys poikkeamiselle on, ettei 

hankkeelle ole vaihtoehtoa. Jo yleiskaa-
van suunnittelupapereissa väkimäärä 
vaihtelee haarukassa 70 000 - 100 000. 
Vaihtoehto on siis jo luonnoksessa itses-
sään.

Mikko Niskasaari

Kuva: 
Mikko Niskasaari

Luonnonsuojelija eduskuntaan

Jarmo Nieminen
Luontokirjailija ja -kuvaaja
everstiluutnantti evp.

Jarmo tunnetaan intomielisenä ja päättäväisenä 
Suomen luonnon dokumentoijana ja -suojelijana. 
Jarmo on kaupunginvaltuutettu ja Helsingin 
luonnonsuojeluyhdistyksen puheenjohtaja.

Meri ja metsät ovat 
elämänlanka, joka 
on säilytettävä 
meille ja tuleville 
sukupolville.
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Teksti  SK  Kuvat Tanja Pelkonen, Nova van der Ende

on oiva paikka rauhoittua. Tutkimusten 
mukaan vihreä metsäympäristö tuok-
suineen ja äänineen vähentää stressiä 
ja parantaa mielialaa. Koetilanteissa sy-
dämen syke, verenpaine ja lihasjännitys 
laskevat jo melko lyhyenkin metsässä 
oleskelun jälkeen.

Rauhoittuminen ei kuitenkaan kiin-
nosta kaikkia. Ainakaan, jos sattuu ole-
maan nelijalkainen. 

Bordercollieiden Titon ja Totin lem-
pipuuhaa on etsiä mahdollisimman 
suuri karahka, jota ne sitten repivät pit-
kin metsää. Espanjasta rescuekoirana 
Suomeen muuttanut Blinky pitää hais-
telusta ja kaivamisesta. Hihnan toista 
päätä pitelevä espoolainen Tarja kertoo 
parivuotiaan Blinkyn olevan kiltti, mutta 
hieman omapäinen vipeltäjä. Energiaa 
onkin hyvä päästä purkamaan säännöl-
lisille metsälenkeille. Blinkyn onneksi 
metsä alkaa 150 metrin päässä sen ko-
tiovelta. Metsä on myös Tarjan mielestä 
mukavin paikka ulkoilla koiran kanssa. 
Päivittäiset lähiretket olisivat vaarassa 
muuttua satunnaisiksi, jos metsä ei olisi 
kävelyetäisyydellä.

Samaa mieltä on Nova, joka ulkoilee 
Titon ja Totin kanssa lähes päivittäin 
Pikkukosken maisemissa. Jos metsälen-
kit vaatisivat automatkaa, tulisi sinne 
lähdettyä ehkä kerran viikossa. 

– Maastossa koirat saavat monipuo-
lisempaa liikuntaa kuin tasaisella. Met-
sissä tulee löydettyä helpommin uusia 
reittejä ja samalla omakin mieli kirkas-
tuu, Nova kertoo. 

Metsä 
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Pääkaupunkiseudun luonnosta löytyy monenlaisia 
helmiä, usein aivan asutuksen vierestä. Pakkaa eväät ja 
lähde tutkimusretkelle lähiluontoon!

Lähde retkelle
lähiluontoon

Lisätietoa:
www.sll.fi/espoo

www.espoo.fi/keskuspuisto

Espoon keskuspuisto on kasvavan 
kaupungin vihreä sydän, jonka 
polkuja samoilemalla voi kokea to-

dellisia metsäelämyksiä. Ulkoilureiteis-
tään ja hiihtoladuistaan tunnettu puisto 
on luonnonystävälle upea retkikohde. 
Maisema vaihtelee kalliomänniköistä 
vehreisiin lehtoihin ja polut kulkevat 
korpi- ja rämelaikkujen ohi. Puiston hal-
kaisee Finnoonpuro ja sen keskellä on 
Mossenkärrin lampi.

Noin 880 hehtaarin laajuinen Espoon 
keskuspuisto muistuttaa muodoltaan ru-
settia, jonka ”solmu” on Espoon keskuk-

Kaupungin vihreä sydän keskellä Espoota
sen ja Nöykkiön välissä, itäinen ”nauha” 
ulottuu Henttaalle ja Olariin ja läntinen 
Vanttilaan ja Kauklahteen.

Nykyiset luonnonsuojelualueet si-
jaitsevat puiston itäosassa. Näitä ovat 
Keskuspuiston metsäalue, Majkärr ja  
Lillträskberget sekä Friisinkallio. WWF:n 
perintömetsänä perustettu Ritvan metsä 
ei näy yleisillä kartoilla. Puiston länsi-
osaan ehdotettu Harmaakallion suoje-
lualue ei ole toistaiseksi toteutunut.

Vihreän sydämen reunoja ja viheryh-
teyksiä on syytä puolustaa rakentamis- 
ja väylähankkeilta. Vuonna 2010 lain-

voiman saanut Etelä-Espoon yleiskaava 
ohjaa Keskuspuiston kohtaloa. Puisto on 
kaavassa pääosin virkistysaluetta, mutta 
kaavat voivat muuttua. Keskuspuiston 
itä- ja länsiosan liittää toisiinsa enää 
vain kapea metsänauha Söderskogin 
peltojen ja Finnoontien tuntumassa, jota 
uhkaa yleiskaavaan merkitty Espoon-
väylän tielinjaus. Keskuspuisto liittyy 
Nuuksioon luoteessa Kaupunginkallion 
ja luontoarvoiltaan merkittävän Näkin-
metsän kautta, joita uhkaa rakentami-
nen ja junaradan levennys.

Teksti ja Kuva Virpi Sahi
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Espoon ja Vantaan rajalla sijait-
see Vestran lähes 400 hehtaarin 
useiden luonnonsuojelualueiden 

kokonaisuus. Alueella on runsaasti re-
heviä hyvinkin luonnontilaisia metsiä, 
kallioita, jonkin verran puustoisia soita, 
jopa avosoita. Alueen pohjoisosan halki 
kulkee pääulkoilureitti, mutta muutoin 
alueella on varsin niukka polkuverkosto. 
Toisin sanoen alueella on helppo unoh-
taa patikoivansa suurten kaupunkien ra-
jamailla.

 Vestran alueelta on löydetty run-
saasti uhanalaisia ja harvinaisia eliöla-
jeja. Yksi hieno kohde on pohjoisosas-
sa sijaitseva upea lehto Herukkapuron 
laaksossa (kuva).

 Vestran alueelle pääsee helpoiten 
bussilla pohjoisesta Vestrantien varrelta 
ja etelän suunnasta Vihdintieltä Espoon 
rajalta. Myös Serenan huvikeskukselta 
pääsee muutamalla askeleella itään päin 
keskelle hienoja kalliometsiä.

www.vantaa.fi > ympäristökeskus > julkai-
sut > esitteet, oppaat ja ohjeet > Vantaan 
luonnonsuojelualueet 2014

Vuonna 2009 Helsinki sai Öster-
sundomin liitosalueen mukana 
upeita retkeilyalueita, joissa ko-

kematon kuitenkin voi eksyä. Yksi on 
Itäväylän eteläpuolella, Vikkullantien ja 
Talosaarentien välissä oleva Kasaberget 
ja sen itäpuolinen metsä. Valtakunnalli-
sesti arvokkaaksi luokiteltu kallioalue on 
suojeltu ja sen laella on pronssikautinen 
hauta. Kalliolle kiipeäminen on vaival-
loista, ellei tunne reittiä, mutta hieno 
näköala korvaa vaivan.

Kalliolta kannattaa laskeutua polkua 
pitkin itään päin ja kulkea metsän läpi 
Talosaarentielle. Tälle suojelematto-
malle metsävyöhykkeelle on kaavoitettu 

Salmenkallion metroasema ja uusi asun-
toalue. Tulevaisuudessa suurten asu-
kasmäärien aiheuttamat ulkoilupaineet 
kohdistuvat Kasabergetin suojeltuja osia 
kohtaan, joten parasta on käydä nautti-
massa kallioluonnosta ja vanhasta met-
sästä nyt. Siksi Helsykin järjestää sinne 
opastetun kävelyretken toukokuun alus-
sa.

Kasaberget – komea, mutta 
vähän tunnettu retkikohde

Teksti ja Kuva Mirja Reijonen

Vestra – monipuolinen luontoalue
Teksti ja Kuva Kimmo Jääskeläinen

Östersundomin yhteinen 
yleiskaava: 

www.yhteinenostersundom.fi/
yleiskaava/kaavaehdotus
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Helsinkiläiset voivat menettää tärkeimpiä luontoalueitaan ja 
jopa suurimman osan lähivirkistysalueistaan, jos uusi yleiskaa-
vaehdotus menee läpi. Tiivistäminen jo rakennetuille tonteille 
on kaavassa vähäistä. Sen sijaan rakentamista halutaan levittää 
uusiin metsiin ja viheralueille.

Teksti Mikko Niskasaari, Antti Halkka Kuvat Olli Manninen

Keskuspuiston länsilaita rakenne-
taan, Vartiosaaren ja Ramsinnie-
men metsäkäytävä katkaistaan 

lähiöiden ketjulla ja Vanhankaupungin-
lahden luontokokonaisuutta nakerre-
taan.

Näin esitetään Helsingin uudessa 
yleiskaavassa, jossa kaupungin kehityk-
sen suuret linjat hahmotetaan vuoteen 
2050 asti – siis yli 30 vuoden ajalle.

Edellinen yleiskaava on vuodelta 
2002. Siinä kaupungin alueille suunnit-
telemat käyttömuodot luonnonsuojelus-
ta rakentamiseen on osoitettu yhdellä 
kartalla. On pientalo- ja kerrostaloaluei-
ta, luonnonsuojelualueita, Natura-alue 
ja Suomenlinnan Unescon maailman-
perintökohde. On selkeästi merkittynä 
myös Keskuspuisto ja Helsinki-puistona 
kehitettävä alue.

Uutta ehdotusta hallitsee hyvin 
monta erilaista rakentamisen teholuok-
kaa, mutta kulttuurin, virkistyksen ja 
luonnonsuojelun alueet on niputettu sa-
man merkinnän alle.

Yleiskaava uhkaa

VIHREÄÄ HELSINKIÄ
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Erilaiset luontoalueet ovat mukana 
vain omalla kartallaan, joka ei ole oike-
usvaikutteinen. 

–  Kaavaluonnoksessa ei viheralu-
eilla ole sitovia kaavamerkintöjä, sen 
sijaan asutuksella on, hämmästelee suo-
jeluasiantuntija Keijo Savola. 

Yleiskartta on lisäksi erittäin vaikea-
lukuinen. Se ei esitä maastoa taustalla ja 
rakentaminen on merkitty vain eriväri-
sillä hehtaarin kokoisilla pikseleillä.

Suunnittelun professori 
ihmeissään

Tämä ihmetyttää ammattiväkeäkin. Aal-
to-yliopiston yhdyskuntasuunnittelun 
professori Kimmo Lapintie esitti kau-
pungin yleiskaavan nettisivuilla suun-
nittelijoille viisi kysymystä:

1. Miksi kaavassa ei ole käytetty kun-
nollista pohjakarttaa vaan ainoastaan 
nykyisten rakennusten ääriviivoja?

2. Miksi kaavassa ei ole käytetty kaa-
vamerkintöjä vaan ainoastaan värejä? 
Kuten tiedämme, valkoisessa ympäris-
tössä (selityksissä) käytetyt värisävyt 
eivät ole havaintona samat kuin väril-
lisessä ympäristössä (kaavakartalla). 
Tämä heikentää huomattavasti kartan 
luettavuutta.

3. Miksi on ylipäänsä päädytty pik-
seleihin, vaikka normaalinkaan alueva-
rausmerkinnän raja ei ole yleiskaavassa 
ehdoton? Ratkaisu vaikeuttaa esimer-
kiksi arvokkaiden luontoalueiden mer-
kitsemistä, sillä ne eivät luonnollisesti-
kaan rajaudu pikseleiden mukaisesti.

4. Miksi arvokkaita luontoalueita 
ei ole merkitty kaavakarttaan, joka on 
ainoa oikeusvaikutteinen kartta? Yleis-
määräykset ovat varsin epämääräisiä ei-
vätkä näin ollen turvaa näiden alueiden 
säilymistä?

5. Miksi tiettyjen 
arvokkaiden luonto-
kohteiden pääkäyttö-
tarkoitukseksi on mer-
kitty asuminen, vaikka 
esimerkiksi liito-ora-
va-alueiden hävittämi-
nen tai heikentäminen 
on lain mukaan kiellettyä?

Selvää vastausta kysymyksiin ei tul-
lut.

Uusi kartta paljastaa, 
mikä voisi muuttua

Koska kartta ei kerro mitään muutok-
sesta, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys 
laittoi yleiskaavaehdotuksen rakenta-
misruudut satelliittikuvasta erotellun 
metsä- ja viheralueverkoston päälle.

Yhdistelmä on tyrmäävä. Se osoittaa, 
ettei yleiskaavassa ole varattu kaven-
nettavien suurten viheralueiden ulko-
puolelle viheralueita juuri ollenkaan.  
Lähimetsistä on tullut lainsuojattomia; 
kaikkia ei sentään vastaisuudessa raken-
neta, mutta niiden kohtalo on vapaasti 
päätettävissä myöhemmin tarkemmassa 
kaavoituksessa. Yleiskaava ei suojaa nii-
tä. Toisin sanoen: Jos yleiskaavan  rat-
kaisu asutuksen levittämisestä nykyis-
ten viheralueiden päälle hyväksytään 

sellaisenaan, kaupunkisuunnitteluviras-
to saa myöhemmissä asemakaavoissa  
tavattomasti valtaa hävittää minkä ta-
hansa haluamansa viheralueen.

Koska kaupunki pyrkii tässä yleiskaa-
vassa korvaamaan 
lähiviheralueita ra-
kennetuilla puistoil-
la, moni kaupungin- 
osa saanee tyytyä 
pikku puistoihin ja 
steriileihin nurmi-
koihin istutuksineen.

Luonnonsuojelu-
järjestöt olivat varautuneet yleiskaavan 
tekoon julkistamalla jo kesällä kartat 
Helsingin luonnonarvoiltaan tärkeim-
mistä metsistä ja vähintään 20 hehtaarin 
luontoalueista. 

– Helsinkiläiset metsät ovat poikke-
uksellisen laadukkaita, kuvailee arvo-
metsäkartoitusta tekemässä ollut Olli 
Manninen.

– Se johtuu pitkälti siitä että niitä ei 
ole käsitelty talousmetsinä. 

Yleiskaavaluonnos hävittäisi jopa 
kolmanneksen kaava-alueen metsistä, 
noin 1 900 hehtaaria ja kaikkiaan 22 pro-
senttia viheralueista. Monet rakennet-
taviksi esitetyt metsäalueet ovat juuri 
niitä, jotka järjestöjen arvometsäkartoi-
tuksessa todettiin säilyttämisen arvoi-
siksi.

Kaupunkisuunnitteluviraston edus-
tajat ovat väittäneet luontoarvoja voita-
van suojella muilla keinon. 

Kaavaluonnoksessa ei 
viheralueilla ole sitovia 
kaavamerkintöjä, sen sijaan 
asutuksella on, hämmästelee 
suojeluasiantuntija Keijo 
Savola.

Näkymät Vartiosaaren kallioilta muuttuvat täysin, jos asuntorakentamissuunnitelmat toteutuvat.
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”Esimerkiksi ympäristökeskus val-
mistelee luonnonsuojeluohjelmaa”, ve-
tosi yleiskaavapäällikkö Rikhard Man-
ninen Helsingin Sanomissa 13.2.2015. 
Ohjelmaan on tässä vaiheessa luvassa 
alle 700 hehtaaria uusia suojelualueita.

– Siinä on mukana myös muita aluei-
ta kuin metsiä, kuten luotoja ja vesi-
alueita. Se ei siis korvaa yleiskaavalta 
vaadittavaa metsien ja viheralueiden 
suojelua. Yleiskaavaluonnoksesta puut-
tuu jopa olemassa olevia suojelualueita, 
huomauttaa Keijo Savola.

Keskuspuiston rakentaminen on tur-
miollinen esimerkki. Se kaventuisi jopa 
200-300 metriä 
ja asutus tulisi 
aivan puiston 
viereen, jolloin 
kulutus kas-
vaisi kohtuut-
tomasti. Ja koska kaupunki hävittäisi 
lähimetsiä laajasti Keskuspuiston ympä-
ristön asuinalueelta, myös ulkoilupaine 
siirtyisi harvoille säilytettäville luonto-
alueille myös muualta.

Vanhankaupunginlahdella erittäin 
tehokas rakentaminen tulisi aivan Por-
naistenniemen lehtoalueen reunaan, 
osin päällekin. Lehtoluonto on kulutuk-
selle erityisen herkkää.

– Oulunkylässä Veräjämäen itäpuoli-
set todella hienot lehtoalueet  Vantaan-
joen varrella jäisivät kokonaan asutuk-
sen alle, ihmettelee Keijo Savola.

Ehdotuksen oudoimpia osia on Laut-
tasaaren edustan Melkin saaren raken-
taminen jopa 5000 asukkaan lähiöksi. Se 
hävittäisi arvokkaan metsän ja Helsingin 
vielä luontoa huokuva meriympäristö 
muuttuisi yhdellä ratkaisulla rakennus-
ten hallitsemaksi.

Kaksi kertaa viereisiä Pihlajasaaria 
laajempi Melkki soveltuu hyvin ja tar-
vitaan merelliseksi virkistysalueeksi. 
Ollaanhan Lauttasaaren asukasmäärä 
jopa kaksinkertaistamassa, sillä saaren 
pohjoisosa on yleiskaavassa raskaan ra-
kentamisen alla ja Koivusaareen tulisi 
iso lähiö (myös vesitornin Kotkavuori ja 
Myllykallion viheryhteydet molempiin 
suuntiin ovat uhattuina). Ja onhan lähel-
le Jätkäsaareen ja Hernesaareen tulossa 
valtavasti asukkaita.

Tämä käy esimerkiksi yleiskaavan 
valmistelijoiden ajattelusta laajemmin-

kin: virkistysalueet eivät ole tärkeitä ei-
vätkä suunnittelun olennainen peruste.

Järjestöt vaativat luonto-
remonttia 

Kaava on nyt saanut kriitikoikseen 
luontojärjestöistä Helsingin luonnon-
suojeluyhdistyksen ohella Luonnonsuo-
jeluliiton Uudenmaan piirin, Luonto-Lii-
ton ja Helsingin Seudun Lintutieteellisen 
yhdistyksen Tringan.

Järjestöt vaativat helmikuussa täy-
dellistä luontoremonttia Helsingin uu-
teen yleiskaavaehdotukseen. Arvomet-

sät ja keskeiset 
viheryhteydet 
voidaan järjes-
töjen mukaan 
säästää. 

– Tarvitaan 
todellista tiivistämistä eli jo rakennettu-
jen alueiden rakentamisen tehostamista, 
eikä levittäytymistä läheisille virkistys-
alueille, järjestöt totesivat.

Järjestöt vaativat myös, että kaavassa 
lasketaan ruutukohtaista asukasmää-
rän alarajaa ja lyhennetään yleiskaa-
van oikeusvaikutteista tarkasteluaikaa 
vuoteen 2030. Näin kaava sopeutuu pa-

remmin erilaisiin tulevaisuudenkuviin. 
Yleiskaavan ainoa oletus väestönkasvus-
ta on nopean kasvun oletus, kun perus-
vaihtoehdon väestönkasvu on 100 000 
pienempi.

Järjestöt haluavat kaavaan seuraavat 
isot muutokset:

1. Kaavaehdotuksessa nykyinen mit-
tava viheralueille levittäytyminen tulee 
korvata todellisella tiivistämisellä eli jo 
rakennettujen alueiden tiivistämisellä, 
korkeampana rakentamisena ja harkit-
tuna liikenneväylien lievealueiden ra-
kentamisena.

2. Oikeusvaikutteisella kaavakartalla 
tulee suojata viheralueverkosto nykyi-
sessä laajuudessaan.

3. Arvokkaiden luontoalueiden suo-
jelu ja valtuuston hyväksymä metsäisten 
suojelualueiden verkosto tulee näkyä 
keskeisenä strategisena valintana oi-
keusvaikutteisella kaavakartalla. Tämä 
edellyttää nykyisten suojelualueiden, 
uusien suojeluvarausten sekä muiden 
luonnon monimuotoisuuden kannalta 
arvokkaiden alueiden (LUO) osoittamis-
ta. Myös viheralueiden tarkempi jaotte-
lu luonnonmukaisiin ja rakennettuihin 
edistäisi rikkaan kaupunkiluonnon säi-
lymistä.

Yleiskaavan perustana on pidetty 260 000 asukkaan väestönkasvua. Tämä 
on usein mainittu ennusteena, mutta se on vain yksi Helsingin kaupungin 
tietokeskuksen kolmesta väestönkasvuvaihtoehdosta.

Yleiskaava kuitenkin perustuu vain nopean kasvun vaihtoehtoon ja 
julkisessa keskustelussa sitä on väitetty todennäköisimmäksi. Näin ei ole, 
vaan kaupungin väestöennusteen tarkemmat, kuten kaupunginosittaiset 
laskelmat perustuvat keskimmäiseen ennustevaihtoehtoon. Sinänsä tieto-
keskus ei halua ottaa kantaa vaihtoehtojen todennäköisyyteen.

Keskimmäinen ja samalla perusvaihtoehto on noin 100 000 asukasta 
pienempi ja noudattaa paremmin väestötieteen ennakointia maahanmuu-
ton vähenemisestä lähivuosina. 

Helsingin väestönkasvusta vain noin viidennes on syntyvyyden enem-
myyttä. Siksi väestönkasvu heittelehtii voimakkaasti muuttovoiton – josta 
suurin osa tulee ulkomailta – tahdissa. Kaikissa Pohjoismaissa oletetaan 
vuoden 2006 tienoilla alkaneen suuren muuttovoiton laantuvan voimak-
kaasti.

KUINKA PALJON HELSINGIN VÄKILUKU KASVAA

Keskuspuisto kaventuisi jopa 200-300 
metriä ja asutus tulisi aivan puiston viereen, 
jolloin kulutus kasvaisi kohtuuttomasti.
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Yleiskaavan ehkä suurin yllätys oli rakentaminen Melkkiin. Se on puolus-
tusvoimien hallussa oleva saari Lauttasaaren edustalla. Paikalla haviteltai-
siin 3000–5000 asukkaan lähiötä. Liikenne hoidettaisiin lautalla Jätkäsaa-
resta ja ehkä Lauttasaaresta.

On liikkeellä huhuja, joiden mukaan tarkoitus olisi kuitenkin rakentaa 
silta. Siltaratkaisu hävittäisi Lauttasaaren eteläkärjen luontoalueen näky-
mät, mikä voi olla syynä vain lauttayhteyden esillä pitoon tässä vaiheessa. 
Siltahan voidaan ajaa myöhemmin suunnitteluun yhteysvertailujen kaut-
ta, jollaisella esimerkiksi Kruunuvuoren yhteydestä pudotettiin lautta-
vaihtoehto pois.

Melkin rakentamisesta ei ole yleiskaavassa näkymä-analyysejä. Syy 
on selvä: lähiö ulkosaaressa hallitsisi koko Helsingin edustaa ja muuttaisi 
Helsingin edustan levollisen luontonäkymän. Tämä on yksi niistä paikois-
ta, joissa melko vähäisellä rakentamisella heikennettäisiin poikkeukselli-
sen paljon kaupungin vetovoimatekijöitä.

HELSINGIN MERELLISET KASVOT KOETUKSELLA

Nämä terveiset menivät kaupunki-
suunnitteluvirastolle, joka laatii kaa-
vasta uuden ehdotuksen vielä tämän 
vuoden aikana. Sen jälkeen kaava siirtyy 
kaupunginhallituksen ja kaupunginval-
tuuston päätettäväksi.

Järjestöiden tavoitteena on luon-
nonsuojelu, mutta myös luonnossa liik-
kumisen terveysvaikutukset ovat kiis-
tattomat. Yleiskaavassa on pelissä niin 
luonnon monimuotoisuus kuin satojen 
tuhansien helsinkiläisten mahdollisuus 
liikkua lähiluonnossa.

Oransseilla alueilla yleiskaava mahdollistaisi rakentami-
sen alueille, jotka nykyisin ovat viheralueita. Lähivihe-
ralueeta ovat siis vaarassa. Myös suuria metsäalueita on 
yleiskaavassa osoitettu rakentamiseen esimerkiksi Kes-
kuspuiston länsiosassa ja Munkkivuoren ympäristössä.

Kartta: Helsingin kaupunkisuunnitteluvirasto ja Metla
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Pohjois-Espoossa, Nuuksion jär-
viylängöllä, sijaitsevat kaupungin 
metsät ovat olleet vuosikymme-

niä pääosin metsänhoitotoimien ulko-
puolella. Niinpä nämä metsäalueet ovat 
tukeneet hyvin myös Nuuksion kansal-
lispuiston monimuotoisuutta ja yleen-
sä metsien suojelu- ja virkistysarvoja 
alueella. 

Nyt tämä rauhan tila on kuitenkin 
loppumassa. Espoo aikoo uuden hakkuu- 
ja hoitosuunnitelmansa myötä käsitellä 
yli puolet alueella omistamastaan 2300 
hehtaarin suuruisesta metsäalueesta. 
Metsäsuunnitemassa, jota on esitelty 
talvella vain kahdessa  eri tilaisuudessa, 
esitetään niin päätehakkuita, taimikon-
hoitoa, kuin nuoren metsän ja pienpuus-
ton hoitoa.

Hakkuita aiotaan tehdä niin sano-
tulla tilaaja-tuottaja -mallilla, joka ei 
Espoon luonnonsuojelijoiden mukaan 
ole demokraattista vaan tapahtuu vir-
kamieskäsittelynä ilman lautakuntien 
luottamusmiehiä. Myös osallistamiseen 
tarkoitettu verkkopalautejärjestelmä on 
metsäasiantuntija Virpi Sahin mukaan 
toiminut huonosti.

Hakattaviksi suunnitellut metsä-
alueet ovat viime vuosikymmenien myö-
tä kehittyneet paljolti luonnontilaiseen 

suuntaan. Silti alueelta Espoon teknisen 
keskuksen laatima metsien luontoarvo-
jen selvitys antoi perin niukan tuloksen 

− Suunnitelmissa alueella on tunnis-
tettu arvokkaita metsiä niukasti, samalla 
kun hakkuusuunnitelmat ovat mittavia. 
On selvää, että METSO-ohjelman luon-
nontieteellisiä valintaperusteita on so-
vellettu alkuperäisiä ohjeita tiukemmin 
tai osa arvokohteista on jätetty tietoi-
sesti pois”, luontoasiantuntija Keijo Sa-
vola SLL:n Uudenmaan piiristä sanoo.

Pohjois-Espoon metsäalueilla aio-
taan tehdä harvennus-, pienaukko- ja 
muita hakkuita. Näiden hakkuiden si-
jaan Espoon ympäristöyhdistys ehdottaa 
35 kaupungin omistaman metsäalueen 
jättämistä tulevaisuudessa pääosin met-
sänhoitotoimien ulkopuolelle. Osan alu-
eista yhdistys rauhoittaisi METSO-oh-
jelman kriteerit täyttävinä.

− Näin turvattaisiin parhaiten met-
sien luonto-, virkistys- ja maisema-ar-
vot. Samalla Espoon kaupunki edistäisi 
Espoon luonnon monimuotoisuuden 
suojelun toimenpideohjelman toteutu-
mista, yhdistys sanoo kannanotossaan. 
Hoitotoimet yhdistys sallisi lähinnä vain 
niissä metsikkökuvioissa, jotka rajoittu-
vat tontteihin, teihin ja vilkkaimpiin ul-
koilureitteihin.

Pitkään rauhassa olleita 
Pohjois-Espoon metsiä 
uhkaavat Espoon kaupungin 
suunnittelemat hakkuut. 
Hakkuuaikeista tyrmistyneet 
espoolaiset luonnonsuojelijat 
ehdottavat hakkuista 
luopumista ja 35 kaupungin 
omistaman metsäalueen 
jättämistä tulevaisuudessakin 
pääosin metsänhoitotoimien 
ulkopuolelle. Vantaalla 
luonnonsuojelijat ovat sen 
sijaan mukana myös Vantaan 
uudessa metsienhoidon 
ohjausryhmässä.

POHJOIS-ESPOOTA UHKAAVAT HAKKUUT

Teksti  Ismo Tuormaa
Kuvat Virpi Sahi, Kimmo Jääskeläinen

Vantaalla suojelijat mukana metsäsuunnittelussa



15C-H 2015

Vantaalla huolettavat 
puronvarsihakkuut

Vantaalla on viime vuosikymmenien ai-
kana onnistuttu suojelemaan jo suuri 
osa kaupungin omistamista arvokkaista 
metsäalueista. Myös vuoden 2007 yleis-
kaavassa on otettu hyvin huomioon 
yhtenäiset suuremmat metsäalueet 
etenkin Itä- ja Keski-Vantaalla. Idässä 
sijaitsee Sipoonkorven kansallispuisto 
ja Keski-Vantaalla Vestra-Petikon arvok-
kaat suojelu- ja virkistysmetsät.

 Nyt hyvää kehitystä varjostavat kui-
tenkin monet asiat.

 Helsingin Östersundomin kaava-
hankkeet ovat saaneet Vantaan val-
tuuston hyväksynnän. Kaavassa suun-
niteltu 70 000-100 000 uuden asukkaan 
sijoittaminen Östersundomin alueella 
vaikuttaisi suuresti myös Itä-Vantaan 
luontoarvoihin, ekologisiin yhteyksiin ja 
Sipoonkorven kansallispuistoon.

 Keski-Vantaalla uusi Kehärata työn-
tyy osin ennen aika rauhassa säilyneil-
le metsäalueille, joista osaa uhkaa ra-
kentamisen ohella turha ”siistiminen” 
uuden asutuksen lähialueilla. Vantaan 
luonnonsuojelijat eivät ole vastusta-
neet Kehärataa sinänsä, mutta toivovat 
tiukkaa harkintaa metsänhoitotoimis-
sa. Länsi-Vantaalla löytyvät esimerkiksi 
kaupungin toistaiseksi ainoat tunnetut 
liito-oravien reviirit.

Useasti jo toistuneita ongelmia ovat 
myös kaupungin harrastamat puronvar-
sien ”siistimiset”,  joita SLL Vantaa pitää 
täysin turhina ja vahingollisina.

− Purovarsien hakkuut heikentävät 
ratkaisevasti näiden alueiden luonnon-
arvoja, ekologisia yhteyksiä, linnustoa 
ja myös hiljalleen elpyvien taimenkan-
tojen tilaa. Lisäksi tämä turha työ mak-
saa paljon”, SLL Vantaan puheenjohtaja 
Kimmo Jääskeläinen toteaa.

 Viime vuonna Vantaan kaupunki 
harvensi yllättäen esimerkiksi Rekolano-
jan ja Kylmäojan purovarsia. Rekolanoja 
on nykyisin Vantaanjoen vesistöalueen 
tuottavimpia purotaimenen lisääntymi-
salueita ja myös ympäristöyhdistyksen 
kummikohde. Finavia laatii puolestaan 
Kylmäojalle parhaillaan kunnostus- ja 
puhdistussuunnitelmaa, joka onnistues-
saan parantaisi selvästi Kylmäojan tai-
menten selviytymistä.

Vantaan luonnonsuojelijat panevat 
toivonsa tänä vuonna aloitettavaan Van-
taan uuden metsäsuunnitelman tekemi-
seen. Maaliskuussa varmistui, että SLL 
Vantaa on mukana myös uudessa met-
sänhoidon ohjausryhmässä, joka laatii 
kaupungin uutta metsäsuunnitelmaa. 
Vantaan ympäristöyhdistys osallistui 
myös aiemman metsäsuunnitelman te-
koon. Metsänhoidon ohjausryhmä on 
valtakunnallisestikin harvinainen jär-
jestelmä, sillä siinä luonnonsuojelijat 
pääsevät käytännössä 
vaikuttamaan met-
säsuunnitelmiin heti 
niiden suunnittelusta 
alkaen.

 Tämä on myös selvästi vähentänyt 
metsäkiistojen määrää. Silti niitä yhä 
riittää puronvarsihakkuista luo-aluei-
den käsittelyyn ja suojelemattomien 
alueiden liikaan siistimiseen. Vantaalla 
metsiensuojelun ja -hoidon tilanne on 
silti oleellisesti parempi kuin useimmis-
sa muissa Suomen kunnissa. Vantaan 
kaupunki omistaa noin 4000 hehtaaria 
metsiä kaupungin alueella. Kaikkiaan 
Vantaalla on yli sata luonnonsuojelu- ja 
luo-aluetta. 

Hakkuut heikentävät ratkaisevasti alueiden 
luonnonarvoja. Lisäksi turha työ  
maksaa paljon.
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Tarja Halonen 
– Kestävän kehityksen rakentaja
Tarja Halosen pitkäjänteinen työ kestävän kehityksen parissa 
alkoi jo presidenttikaudella. Halosen mielestä rakentamisen ja 
luonnon välille tulisi löytää kompromissi.

Teksti  Taina Tervo Kuva Tea Karvinen / WWF

WWF järjesti viime kesänä 
Vallisaaressa presidentin 

pyöreiden vuosien kunniaksi 
Tarja Halosen nimikkotalkoot, 
joiden kunniaksi juhlakalukin 

tarttui haravan varteen. 

KIIKARISSA
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sa ehdotonta hyvää ratkaisua on vai-
kea löytää, mikäli väen pakkautuminen 
asutuskeskuksiin jatkuu. Jos Suomea 
halutaan kehittää tasapainoisesti, tulisi 
työpaikkojen saanti mahdollistaa myös 
pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Kovaa kiistaa aiheuttaneen Öster-
sundomin kaavoitussuunnitelmat ovat 
Halosen mielestä verrattavissa puolus-
tusvoimilta vapautuvien alueiden raken-
tamisintoon. Laajentuminen, mikäli se 
on tarpeen, tulisi tehdä tasapainoisem-
min.

– Se ei kuitenkaan tarkoita sitä, että 
jokainen isompi Keskuspuiston jatke 
pitäisi aina rakentaa, huomauttaa Halo-
nen.

Halosen visio pääkaupunkiseudusta 
viidenkymmenen vuoden kuluttua on, 
että alueen kunnat sekä Tallinna ja Pie-
tari yhdessä suojelisivat Itämerta ja sen 
saaristoa ja että jokaiselle alueen asuk-
kaalle meren puhtaanapitäminen olisi 
itsestään selvyys.

Tapaan hyväntuulisen presidentti 
Tarja Halosen hänen Säästöpan-
kinrannassa sijaitsevassa tyylik-

käässä toimistossaan. Keskustelemme 
Halosen näkemyksistä kestävästä ke-
hityksestä, jonka parissa hän on tehnyt 
töitä jo pitkään.

Luonnon ja rakentamisen balanssi 
on hankala yhtälö pääkaupunkiseudulla. 
Ongelmana on esimerkiksi se, että kun-
nollisista kohtuuhintaisista asunnoista 
on pula – mutta mihin ne rakennetaan?

– Kyllä rakentamisessakin on näky-
vissä normaalit poliittisen elämän lait. 
Yleensä suojeltavaksi haluttu alue mie-
titään omakohtaisia etu- ja haittapuolia 
punniten. Vanha sääntö on se, että Hel-
sinki on yleensä kasvanut tiiviisti itään, 
mutta väljästi länteen, ja tämä näyttää 
edelleen valitettavasti pitävän kovin tiu-
kasti linjansa.

Halonen toivoo, että Kivinokka sekä 
muut vastaavat hienot luontokohteet 
säästettäisiin jälkipolville.

– Minä en usko, että niiden rakenta-
misella ratkaistaan Helsingin asuntopu-
laa, tähdentää Halonen.

Pääkaupunkiseudulla Puolustusvoi-
mat on pitänyt monia alueita hallussaan 

jo pitkään. Aika ajoin käydään keskuste-
lua siitä, kuinka ne pitäisi eräiden taho-
jen mielestä saada asuntorakentamisen 
piiriin.

– Minä olen joskus hieman satiirises-
ti sanonut, kuinka hyvä se on, että nuo 
alueet ovat olleet armeijan käytössä, 
näin niiden suojeleminen on helpom-
paa. Jos nuo kohteet tulevat rakentami-
sen piiriin, ne joko rakennetaan ylettö-
män tiiviisti tai sitten siellä asuminen 
jää vain muutamien yksinoikeudeksi.

Yksi näistä, Vallisaari, on tarkoitus 
avata yleisölle keväällä 2016.

– Vallisaaressa on hienoa se, että 
siellä on vähäisen asutuksen vuoksi pait-
si koskematonta luontoa, siellä on myös 
kiinnitetty huomiota alueen historial-
liseen näkökulmaan. Toivottavasti siitä 
tehdään moniulotteinen käyntikohde 
pääkaupunkiseudun asukkaille, sanoo 
Halonen.

Helsinkiä tulisi kehittää 
tasapainoisesti

Halosen mielestä  pääkaupunkiseudul-
la tulisi löytää kompromissi luonnon ja 
rakentamisen välille. Hänen mukaan-
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Selvitysten tehostumista vai 
todellisia muutoksia?

Helsingin kaupunki kertoi vii-
me syksynä löytäneensä Luo-
teis-Helsingin alueelta 12 lii-

to-oravan elinpiiriä, joista kuusi sijaitse 
Keskuspuistossa ja loput kuusi Meilah-
dessa, Munkkivuoressa, Pohjois-Haagas-
sa, Reimarlassa ja Konalassa. 

Ensimmäinen liito-oravan elinpiiri 
havaittiin Keskuspuistossa vasta vuonna 
2010, joten kehitys on ollut ilahduttavaa. 
Liito-oravien reviireitä on kuitenkin yhä 
niin vähän, että pienetkin muutokset 
kaavoituksessa, metsien hakkuissa tai  
rakentamisessa saattavat nopeastikin 
kääntää kehitystä taakse päin.

Espoossa kaupunkisuunnittelukes-
kus on myös selvittänyt Etelä-Espoon lii-
to-oravien elinympäristöjä. Selvityksen 

kohteena oli liito-oravien ja maankäy-
tön suunnittelun yhteensovittaminen 
Espoonlahden ja Matinkylän alueilla. 
Selvityksen eräänä tarkoituksena oli et-
siä keinoja metsien virkistyskäytön ja 
liito-oravien yhteiselolle. Luonnonsuo-
jelijoiden mukaan tämä onnistuisi par-
haiten turhista ja liian raskaista metsää 
”siistivistä” hakkuista luopumalla. Toki 
liito-oravaesiintymät ja liito-oravien 
liikkuminen paikasta toiseen pitäisi tur-
vata myös paremmalla kaavoituksella ja 
tierakentamisella.

Selvityksen taustalla on paljolti Es-
poon uusi metro. Sen vaatima pysäk-
kien asuinalueiden tiivistäminen on 
liito-oravien ja monen muunkin lajin 
kannalta ongelmallista. 

Liito-oravien reviireitä on yhä niin vähän, että pienetkin muutokset 
kaavoituksessa, metsien hakkuissa tai  rakentamisessa saattavat kääntää 
kehitystä taaksepäin.

Viime vuosina tiedossa olevia liito-oravareviirejä on havaittu 
pääkaupunkiseudulla aiempaa enemmän. Toisaalta uusi Kehärata, 
Espoon metro, kaupunkien tiivistäminen ja metsänhakkuut 
uhkaavat yhä liitureiden elämää.

Teksti  Ismo Tuormaa 
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Selvityksen mukaan Espoon kes-
kuspuiston, Näkinmetsän ja Nuuksion 
järviylängön metsät ovat liito-oraval-
le tärkeitä asuinalueita. Keski- ja Poh-
jois-Espoossa ei toistaiseksi ole kuiten-
kaan tehty kattavia liito-oravaselvityksiä 
kuten  Etelä-Espoossa. Pohjois-Espoon 
luontoa uhkaavat ketenkin Espoon 
suunnittelemat hakkuut pitkään rauhas-
sa olleilla metsäalueilla.

Vantaalla liito-oravainventointe-
ja on tehty vuosina 1989, 1994, 2003 ja 
2004. Vantaan liito-oravien nykykanta 
on noiden selvitysten mukaan arviol-
ta 16 naarasta ja vähintään 13 koirasta. 
Vahvimmat liito-oravien esiintymisalu-
eet painottuvat kaupungin länsiosiin;  
Vestran-Herukkapuron alueelle, Odi-
lammen-Smedsmossenin ympäris-
töön, Timmermalmiin sekä Myllymäen 
ja Petaksen alueelle. Liito-oravat ovat 

säilyneet parhaiten kaupungin mailla, 
mutta yksityismetsien hakkuissa niillle 
on käynyt yleensä kehnosti EU-suojasta 
huolimatta. Jäljellä olevien reviirien vä-
lisiä yhteyksiä on pyritty parantamaan 
pöntöttämällä. Uusi 

Kehärata tuo kuitenkin asutusta yhä 
lähemmäs liito-oravien ydinalueita.  
Länsi-Vantaan liito-oravakannan suo-
jelemiseksi on laadittu suojelusuunni-
telma vuonna 2005. Suojelusuunnitel-
massa kiinnitetään erityisesti huomiota 
tulevan Kehäradan vaikutusalueella 
oleviin liito-oravaesiintymiin sekä lii-
to-oraville soveltuvien elinympäristöjen 
välisten kulkuyhteyksien säilyttämiseen 
ja kehittämiseen. Nähtäväksi jää näiden 
sinänsä kauniiden tavoitteiden painoar-
vo käytännössä.

Sipoonkorven kansallispuistoon ja 
sen lähialueille liitureita mahtuisi vaik-
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ka miten paljon. Silti tältä tuhansien 
hehtaareiden metsäalueelta ei selityk-
sissä löydetty ainuttakaan liito-oravan  
reviiriä. Syyksi tähän arvellaan sadan 
vuoden takaisia ja hyvin rankkoja ns. 
”ryssän hakkuita” Venäjän linnoitustar-
peisiin. Syynä liito-oravatyhjiöön voi 
olla myös jokin tuntematon virustauti, 
joka olisi tyhjentänyt reviirit.

Liito-oravaa pidetään hyvänä indi-
kaattorilajina monipuolisesta metsäs-
tä. Vaikka liito-orava ei tarvitsekaan 
välttämättä varsinaisia aarniometsiä, 
se tarvitsee kuitenkin varttunutta, mo-
nipuolista ja melko yhtenäistä lehti- ja 
kuusimetsää elääkseen. Liito-oravat 
asuvat mielellään tikankoloissa, mutta 
kelpuuttavat hyvin myös ihmisen teke-
mät pöntöt asuinpaikakseen.
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Vielä muutama vuosikymmenen sitten sitä ei olisi kukaan uskonut. Nyt 
Vantaanjoki sivu-uomineen ja puroineen on kuitenkin Suomenlahden paras 
taimenjoki. Kiitos tästä kuuluu viranomaisille ja järjestöille.

Lapiot heiluvat ja soraa siirtyy pen-
kalta Rekolanojan purouomaan, 
joka mutkittelee Vantaan suurten 

lähiöiden, Koivukylän ja Rekolan keskel-
lä. Piskuinen lähdepuro on monin pai-
koin vain reilun metrin levyinen, mutta 
syksyisin siinä voi jo nähdä monikilois-
ten meritaimenten polskivan kutupuu-
hissa.

Vapaaehtoisten toimijoiden, kuten 
tässä tapauksessa Suomen luonnonsuo-
jeluliiton jäsenyhdistyksen SLL Vantaan 
ja Virtavesien hoitoyhdistyksen (Virho) 
työ on tuottanut nopeasti hienoa tulos-
ta.

Koko pääkaupunkiseudun alueella 
toimijoita on paljon muitakin; Suoma-
laisen kalastusmatkailun edistämisseura 
(SKES), Helsingin ja Espoon ympäris-
töyhdistykset, RKTL:n tutkijat, ELY:n 
viranomaiset, alueen kaupunkien ym-
päristökeskukset  ja erilaiset kansalais-
liikkeet, joista Vanhankaupunginkosken 
voimalapadon purkamista vaativa liike 
lienee tunnetuin.

Monta mutkaa taimenten 
matkassa

Kun katsoo karttaa, taimenten paluu 
näihin pieniin Vantaanjoen sivupuroi-
hin tuntuu liki uskomattomalta. Ensin 
kutemaan nousevien meritaimenten on 
päästävä ohi merenrannikon ja Vanhan-
kaupunginlahden verkkosumasta. Sit-
ten on väisteltävä jokisuun kalastajia, 
noustava tippavoimalapadon osaltaan 
sulkemasta Vanhankaupunginkoskesta 

ja vaellettava ylös Vantaanjokea aina Ke-
ravanjoelle asti.

Tämäkään ei vielä riitä Rekolanojaan 
kudulle pääsemiseksi, vaan taimenten 
on noustava ensin ylös jyrkästä Kirkon-
kylänkoskesta, luodattava tiensä yli keh-
non kalaportaan, suunnattava Tikkuri-
lankoskelle ja noustava taas siellä  niin 
ikään vanhanaikaisen, betonisen kala-
portaan yli. Sen jälkeen viimeinen pon-
nistus läpi peltojen ja golfkentän kes-
kellä virtaavassa Keravanjoessa. Vasta 
tämän jälkeen lännessä aukeaa pääradan 
viertä kulkeva Rekolanoja kohti Korsoa.

Matkaan kuuluu myös useiden rau-
tatie- ja tiesiltojen sekä kävelyteiden 
alitus, ennen kuin uudelleen luodut ku-
tupaikat löytyvät aivan Koivukylän ja 
Rekolan suurten kerrostalojen vierestä 
monenkin rautatieaseman kupeelta.

Kaikkiaan Vantaalla  on lukuisia pu-
roja, joten kunnostettavaa toki löytyy 
muualtakin kuin Rekolanojalta. Alkanut 
vuosi onkin nimetty Vantaalla komealla 
nimellä SKES:n aloitteesta: ”Vantaa – 
purojen kaupunki”.

Virtavedet olleet 
väheksyttyjä

Taimenvesien tilanne on aika samanlai-
nen eri puolilla pääkaupunkiseutua. Tii-
vis rakentaminen ja infrastruktuuri ovat 
siirrelleet taimenpuroja putkiin, ojiksi ja 
vähintään hulevesien viemäreiksi vuosi-
kymmenien ajan. Juuri tätä taustaa vas-
taan viime aikojen saavutukset taimen-
kantojen elvyttämiseksi mm. Helsingin 

Longinojassa, Vantaan Rekolanojassa, 
Espoon Finnoonojassa, Gräsanoja-Luku-
purossa ja monissa muissa puroissa an-
saitsevat erityisen hatunnoston.

Aki Janatuinen on seurannut pää-
kaupunkiseudun taimenten paluuta 
oikeastaan ”alusta asti” eli 1990-luvun 
puolivälistä alkaen. Silloin hän innostui 
asiaan nähtyään tiedotusvälineissä uu-
tisia esimerkiksi Espoonjoen latvapuron 
kunnostamisesta ja Leppävaaran Moni-
konpuron uhanalaisesta taimenkannas-
ta.

– Silloin ajatus siitä, että laji, jonka 
viimeiset kannat yhdistettiin lähinnä 
erämaihin, olikin selvinnyt kotini lähellä 
olevissa, onnettomissa ojissa ja pikku-
joissa, tuntui aika uskomattomalta.

Kalabiologiksi opiskeleva Janatuinen 
on myöhemmin tehnyt pääkaupunkiseu-
dun kunnille useita virtavesiselvityksiä, 
joiden tarjoaman tiedon avulla pääkau-
punkiseudun taimenpurojen kunnosta-
misesta ovat innostuneet myös alueen 
ympäristökeskukset ja poliitikot. Vantaa 
– purojen kaupunki -hanke on tästä hyvä 
esimerkki.

Yhteistyö tärkeää

Janatuinen korostaa yhteistyön tärke-
yttä purojen ja taimenkantojen hyväksi 
tehtävässä työssä.

– Seudun asukkailla ja viranomaisilla 
on halua ymmärtää ja ottaa asioita huo-
mioon, kunhan kaikkea ei aloiteta heti 
syyttelemällä. Luottamuksen rakenta-
minen ja kyky kuunnella toisia ihmisiä 

Kuinka pääkaupunkiseudusta tuli
Lohikalojen paratiisi

Teksti  Ismo Tuormaa Kuvat Kimmo Jääskeläinen, Pekka Tuuri
Asiantuntija Aki Janatuinen
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on yhtälailla tärkeää kuin omakin agen-
da, joka voi jollekin toiselle olla vain si-
vujuonne.

Aki Janatuisen kantaan on helppo 
yhtyä. Vaikka taimenpurojen puolesta 
toimiminen Suomen tiheimmin raken-
netulla seudulla vaatii ajoittain jyrkkiä-
kin äänenpainoja etenkin kaavoituksessa 
ja puronvarsihakkuiden torjunnassa, itse 
kunnostustoimet eivät onnistu ilman 
monen tahon yhteistyötä. Esimerkiksi 
Vantaan Rekolanojan kunnostamisessa 
käytetyt sorat on saatu lahjoituksena 
Vantaan kaupungilta. Myös kaupungin 
viheryksikköä on koulutettu ymmärtä-
mään purovarsien puuston säästämisen 
tärkeys.

Purojen kaupunki –projekti on osa 
tätä myönteistä yhteistyötä. Krakano-
jalla, joka on SKES:n kummikohde, on 
jo saatu aikaan luonnonsuojelualue ja 
paikallinen suuri kuljetusyritys on tullut 
mukaan kunnostustalkoisiin ja hanketta 
rahoittamaan.

Hulevesien käsittely 
kunniaan

SLL Vantaan puheenjohtaja Kimmo 
Jääskeläinen korostaa, ettei perintei-
nen vesiensuojelukaan  ole pääkaupun-
kiseudulla suinkaan vanhanaikaista.

– Hulevesien nykyaikainen käsittely 
allikoineen, pintavalunta-alueineen ja 
rakennusalueiden suunnitteluineen on 
mitä olennaisin osa nykyaikaista puro-
jensuojelua, etenkin asutuksen nyt tii-
vistyessä.

– Vantaanjoen vesistöalueella myös 
Helsinki-Vantaan lentokentän toiminta 
ja kiitoteiden ja lentokoneiden jäänes-
to- ja liukkaudentorjunta-aineiden pa-
rempi käsittely on olennaista taimenten 
lisääntymispurojen kannalta.

Vantaalla tämä ikuisuusongelma 
lieneekin nyt helpottumassa, sillä uusi, 
pian vahvistettava lentokentän ympäris-
tölupa sisältää velvoitteita lentokentältä 
alapuolisiin puroihin valuvien päästöjen 
leikkaamiseksi. SLL Vantaalla on myös 
oma edustaja Finavian perustamassa 
työryhmässä, jossa etsitään keinoja len-
tokentän vaikutusalueella olevien puro-
jen tilan kohentamiseksi.

– Pääkaupunkiseudun kunnat voisivat aloittaa virtavesien yhteistarkkailun. Jokaisesta kaupungista 
voitaisiin valita vaikkapa kaksi puroa, joiden kalastoa, pohjaeliöstöä ja vedenlaatua seurattaisiin sään-
nöllisesti muutamasta pisteestä, ehdottaa Aki Janatuinen. Kuva: Pekka Tuuri



22 C-H 2015

– Vaikka kaupunkialueen purot ovat 
kokeneet kovia ja ovat alati muutokses-
sa, on niiden tilanne kuitenkin yleisesti 
ottaen ehkä jopa hieman yllättäen pal-
jon vakaampi ja turvatumpi kuin jossain 
maakunnassa sijaitsevan maa- ja metsä-
talousalueen uoman. Maaseudulla puron 
kaivaminen kokonaan suoraksi auki ole-
vaksi puuttomaksi kuivatusojaksi ei ole 
mitenkään vierasta. Vaikka toki sielläkin 
tietty lainsäädän-
tö suojelee puroja, 
tai ainakin pitäisi 
suojella.

Kaavoitus 
unohtaa  
virtavedet

Vieläkään pääkaupunkiseudun purojen 
tilanne ei aina ole näin auvoisa. Espoo-
lainen Virpi Sahi vie minut katsomaan 
Espoon Jorvin sairaalan kupeessa virtaa-
vaa Glimsinjokea. Aivan joen rantaleh-
toon asti on muutama vuosi sitten rai-
vattu parkkipaikka sairaalan tarpeisiin. 
Nyt joki toimii enemmänkin kuivatuso-
jana parkkipaikalle. Ennen parkkipaikan 
kohdalla oli vanha pelto. Rujoa maise-
maa katsellessa tosin lohduttaa, että 
tämä tilapäinen parkkipaikka aiotaan 
myöhemmin ennallistaa takaisin niityk-
si koko sairaala-alueen valmistuessa.

Purot nähdään kaupunkien kaavoi-
tus- ja rakennustoimissa yhä useasti 
eräänlaisena haittana enemmänkin kun 
rikkautena, jota pitäisi varjella. Jopa pu-
rojen putkituksia esitetään edelleen.

Aki Janatuisella riittää kuitenkin us-
koa muutokseen.

− Kaupungeilla on omaa osaamis-
ta hallinnossaan. Kaikkea he eivät ehkä 
osaa vielä itse tehdä, mutta suurin piir-

tein tietävät ainakin mitä 
ei tule myöskään tehdä.

Janatuisen mielestä 
kaupungeille tarvitaan 
koulutuksia ja ”case stu-
dyja”, ohjeistuksia, sekä 
poliittista ohjausta virka-
miehille.

– Tämä tarkoittaa yli-
päänsä toimintakulttuurin muutosta.

Janatuinen muistuttaa myös, ettei 
kyse ole pelkästä taimenesta.

– Purojen elvyttäminen  tarkoittaa 
myös muun alkuperäislajiston palau-
tumista, joko ihmisen avustamana tai 
luontaisesti. Tätä vesiluontoa ovat esi-
merkiksi nahkiaiset, ravut, pohjaeläi-
met, vesisammalet kuin myös rantojen 
kullerot ja kämmekät.

Vantaanjoen vesistöalueella on siis 
yhä paljon ongelmia, mutta valoa – tai 
pikemminkin taimenia – on vihdoin 
näkyvissä. Janatuinen arvioi Vanhan-
kaupunginkosken kalalaskurin ohitse 
nousseen viime vuonna tuhatkunta me-
ritaimenta eri puolille vesistöä aina joen 
latvoja myöten. Kehitystä hän pitää roh-
kaisevana.

Longinojasta kaikki lähti

– Nykyisin Helsingin Longinoja taime-
nineen on jo itsestäänselvyys. Muistan 
kun kävimme ensimmäisen kerran kat-
somassa puroa Juha Salosen kanssa ehkä 
1990-luvun viimeisinä vuosina. Juha 
kertoi että puroon on jo istutettu Virhon 
hautomolta taimenen poikasia. Syksyl-
lä 2001 Juha sitten soitti haltioissaan, 
että oli havainnut kirkkaan meritaime-
nen Longinojassa sen yrittäessä päästä 
eräästä siltarummusta ylävirtaan.

Tuolloin viimeistään kirkastui ajatus 
siitä, että ehkä tämä ei olekaan miten-
kään mahdotonta. Sittemmin niin Lon-
ginojalla kuin useilla muillakin puroilla 
alkoi tapahtumaan. Taimen selvisi ja al-
koi lisääntymään luontaisesti”.

Janatuisen mielestä aikanaan paljolti 
runnellut kaupunkipurot ovat kaikesta 
huolimatta osin jopa turvatumpia kuin 
maaseudun purot.

Aikanaan paljolti runnellut 
kaupunkipurot ovat kaikesta 
huolimatta osin jopa 
turvatumpia kuin  
maaseudun purot
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Kaavoihin suojelu- 
merkinnät

– Joki- ja purokäytävät on kuitenkin suo-
jattava kaavoissa. Tavoitteena on ekolo-
gisen kytkeytyneisyyden ja elinympäris-
töjen laadun parantaminen ja lajiston 
monipuolistuminen.

Aki Janatuisen mielestä loput virta-
vesien vaellusesteistä on purettava tai 
ohitettava. Viranomaisten yhteistyötä 
pitää myös kehittää. Oikein suunnitellut 
luontopolut toisivat puolestaan pääkau-
punkiseudun puroluontoa lähemmäksi 
ihmisten arkea.

– Asuinalueet on saatava tunnetuiksi  
virtavesistään ja asukkaat ylpeiksi niis-
tä. Tämä nostaa myös asuntojen arvoa ja 
alueiden arvostusta.

Janatuinen sanoo, että terveillä ja 
elinvoimaisilla pääkaupunkiseudun 
puroilla olisi merkitystä Itämerenkin 
kannalta, sillä onnistuneet toimet pie-
nentäisivät meren kuormitusta. Myös 
kalastajien saaliit paranisivat.

– Luontoa ei näin nähtäisi enää vi-
hollisena tai kulueränä vaan arvokkaa-

1. Jätä rauhaan rakentamiselta ja  
anna tulvia
Luontaiset tulva-alueet pidättävät tulvavesiä ja puhdistavat 
niitä. Puroja ja jokia kannattaisi kunnostaa samalla, kun 
puistoissa tehdään muita perusparannuksia.

2. Säästä kasvillisuus
Kasvillisuus suodattaa pintavaluntaa ja pidättää 
merkittävän osan haitta-aineista. Kasvillisuusvyöhyke 
myös varjostaa ja ylläpitää mikroilmastoa, josta moni 
laji on riippuvainen.  Varjostus vähentää myös uomien 
umpeenkasvua, joka on ongelmana etenkin peratuissa tai 
ravinnekuormituksesta kärsivissä uomissa. Kasvillisuuden 
turhaa hoitamista tulee välttää.

3. Muista ekologiset yhteydet
Joet ja purot ovat ekologia yhteyksiä kaupunkirakenteen 
sisällä. Ne ovat tärkeitä niin saukon, kauriiden, lepakoiden 
kuin kasvienkin liikkumiseen ja levittäytymisessä. Nykyiset 
rumpuputket, eivätkä aina sillatkaan, ole riittävä ratkaisu.

4. Seuraa 
vedenlaatua ja 
eliöstöä
Vedenlaadun seuranta 
tulisi olla jatkuvaa. 
Pistonäytteenotto ei useinkaan paljasta päästöpiikkejä, 
jotka ovat keskeisiä eliöstön elinolosuhteiden kannalta. 
Vedenlaadun, kalaston ja pohjaeläimien säännöllinen 
seuranta kertoo varsin hyvin vesistössä tapahtuvista 
muutoksista.

5. Suojaa päästöiltä ja ymmärrä 
virtavesien arvo
Kaupungeissa tapahtuvien säännöllisten pienten, mutta 
haitallisten jätevesipäästöjen syyt pitää selvittää ja päästöt 
lopettaa. Virtavedet ovat laaja ekologinen suonisto, joka 
yhdistää arvokkaimpia luonnon ydinalueita ja rikkaita 
lajistokeskittymiä.

AKIN VINKKEJÄ VIRTAVESIEN HOITOON

na lisäarvona ja rikkautena sekä osana 
omaleimaista asuinympäristöä.

Hienot tavoitteet ovat saavutettavis-
sa, mutta tämä vaatii vielä paljon työtä 
alueen puroliikkeiltä ja luonnonsuoje-
lujärjestöiltä. Asennemuutosta kaivat-
taisiin paljon myös kaupunkien viheryk-
sikköihin ja metsänhoitajiin. Ituja tästä 
onkin jo nähtävissä, mutta vasta ituja. 
Kaupunkien toimintaa varjostavat yhä 
vanhat rutiinit.

Lisää valvontatehoa

Aki Janatuisen mukaan ELY:n voimava-
rat  rakennustoiminnan valvontaan ovat 
vähäiset.

– Koko Uudenmaan ELY:ssä on nyt  
kolme vesilain valvojaa, mutta pelkkä 
pääkaupunkiseutu tarvitsisi saman ver-
ran, puhumattakaan muusta Uudesta-
maasta rantaruoppauksineen ja muine 
erityispiirteineen.

Myös virtavesien valuma-alueiden 
suunnittelua kokonaisuutena pitäisi 
monipuolistaa biologisella osaamisella.

– Aluesuunnittelu viime kädessä 

määrittää virtavesien tulevaisuuden 
määrätessään valuma-alueiden maan-
käytöstä, Janatuinen toteaa.

– Rakentajia kiinnostavat savitasan-
kojen ylle kohoavat moreeni ja kallio-
harjanteet. Nämä ovat usein niitä met-
säisiä pohjaveden muodostumisalueita, 
joista myös purojen latvalähteet saavat 
alkunsa. Jos nämä kaikki rakennetaan, 
menetetään paitsi ekologiset ydinalueet, 
myös ehkä lopulta purojen elintärkeä 
lähteistä pulppuava puhdas viileä tasa-
laatuinen alivirtaama.

– Todellisuudessa pitäisi alkaa miet-
timään mitä voi rakentaa ja minne, tai 
mikä on tämän kustannus. Jos rakenne-
taan, niin sitten pitää miettiä miten kor-
vataan aiheutettu muutos esimerkiksi 
hulevesien imeyttämisen kautta.
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KOHTUUTALOUS

Kysyin Suomen ympäristökes-
kuksen ilmastopolitiikan tutkija  
Annukka Bergiltä, voisiko koh-

tuutalous antaa vastauksia näihin kipe-
riin kysymyksiin. Pitääkö siis kaikkien 
panna virsut jalkaan ja syödä puulusikal-
la vai mistä kohtuutaloudessa on kyse?

– Kohtuutalous on suomalainen vas-
tine "degrowth"-käsitteeseen, joka taas 
on syntynyt vastauksena vallitsevaan 
jatkuvan taloudellisen kasvun ideologi-
aan. Kohtuutalouden ja degrowth'in pe-
rusta on pitkälti samoissa kysymyksissä: 
talouden kasvu on aiheuttanut nykyisen 
ympäristökriisin ja ratkaisuja pitäisi löy-

tää. Kyse on lyhyesti 
siitä, että luonnonva-
roja käytetään pitkäl-
lä tähtäimellä niin, 
että luontokin voi hy-
vin ja että maapallon 
resurssit turvataan 
myös tulevaisuudes-
sa.

Terminä "kohtuu-
talous" syntyi degro-
wth-verkostossa vuo-
den 2010 aikoihin, 
kun asiasta alettiin 
Suomessa puhua laa-
jemmin.

Kohtuutalous on 
mainio suomenkie-
linen käsite. Koh-
tuus kaikessa, tie-

dettiin jo kauan sitten. Tarkoittaako 
se samaa kuin kestävä kehitys tai re-
surssitehokkuus?

– Kyllä, periaatteessa. Erilaiset kä-
sitteet pitävät sisällään samankaltaisia 
asioita.

Useimmat ihmiset ovat kyllä huo-
lissaan Suomen ja koko maailman-
kin ympäristön tilasta, mutta teoissa 
tämä ei näy. Miksi?

– Ajattelu ja asenteet ovat muuttu-
neet ympäristön kannalta parempaan 
suuntaan. Kuitenkin tiedetään myös, 
että asenteet eivät ole yhtä kuin käytän-

nön toiminta. Myös ihmisten todelliset 
valinnan mahdollisuudet arjessa voi-
vat olla melko vähäisiä. Raha ratkaisee 
ostopäätöksiä eikä ekologinen aina ole 
halpaa. Jos esimerkiksi asuu kerrostalos-
sa, on hankalaa valita asumisen lämmi-
tysmuotoa tai vaikuttaa rakentamisen 
ilmastopäästöihin.

Mikä sitten neuvoksi? Eikö kulut-
taja olekaan kuningas? Voiko kulut-
tamalla pelastaa maailmaa?

– Kyllä ja ei. Poliittisen tason päätök-
set ovat vaikuttavampia kuin valistus-
kampanjat.

Valinnanmahdollisuuksien luominen 
hallinnollisin päätöksin ja sitä kautta 
yritysten tuottamien tavaroiden ja pal-
velujen tasolla on vaikuttavampaa kuin 
kuluttajan valinnat kaupassa. Isoja pää-
töksiä ja suuria valintoja pitää siis teh-
dä poliittisesti esimerkiksi, kun on kyse 
suurista energia-, liikenne- tai asumis-
ratkaisuista.

Tarkoittaako tämä sitä, että omil-
la melko pienillä arkipäivän valin-
noillani ja kulutuksellani ei ole mi-
tään väliä?

– Ei suinkaan. Mutta täytyy olla rea-
listi siinä, mitkä päätökset vaikuttavat 
suhteessa eniten. Esimerkiksi kotimai-
siin vaatteisiin pukeutuminen on tie-
tysti hyvä asia: vaatteet työllistävät ko-
timaassa ja halpisvaatteiden tuotantoon 
liittyvät ongelmat jäävät kaupan hyl-

vastauksia kohtuuttomuuteen

Teksti  Ursula Immonen Kuvat Johanna Kare-Haavisto

Meillä on käsissämme paha ympäristökriisi ilmastonmuutoksen, lajien häviämisen, 
puhtaan veden loppumisen ja monen muun pienemmän ilmiön muodossa. Tuntuuko 
sinustakin siltä, että hautaudut kysymyksiin ja vastauksia oman elämän ekokriisiin on 
vaikea löytää. Median tehtävänä tuntuu olevan "kuluttajan" syyllistäminen vääristä 
valinnoista ja toisaalla taas siitä, ettemme kuluta tarpeeksi. Apua!
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lylle. Mutta todellisuudessa esimerkiksi 
sertifioidun EKOenergian käyttäminen 
vaikuttaa enemmän ja on itse asiassa 
kaikkein suurimpia ilmastopäätöksiä, 
jonka kotitalous voi tehdä. Myös energi-
an säästäminen kotitalouksissa vaikut-
taa ja on lisäksi halpaa!

Miten me "tavikset" sitten osai-
simme elää kohtuudessa? Miten eko-
logisemmaksi tullaan?

– Ihmisen tottumuksia on hidasta 
muuttaa mutta mahdollista se on. Muu-
toksia kannattaa tehdä vähän kerrallaan 
ja suunnitelmallisesti. Kun yhtä asiaa 
tekee monta kertaa, siitä tulee tapa. 
Voit esimerkiksi kauppalistaa tehdessäsi 
miettiä, että kerran viikossa korvaan li-
han kasviksilla.

KOHTI KOHTUUTALOUTTA
Suomen luonnonsuojeluliiton Kohti kohtuutaloutta -hankkeessa on 
tarkoitus selvittää talouden ja ympäristönsuojelun välistä riippuvuutta ja tehdä 
ehdotuksia talousjärjestelmän toiminnan kohtuullistamiseksi. Luvassa on 
myös seminaareja ja työpajoja eri puolilla Suomea. Anna Latva-Pukkila toimii 
hankkeen koordinaattorina (anna.latva-pukkila@sll.fi). 

Ruokahävikkikin on varsin suuri on-
gelma ja aiheuttaa turhia päästöjä. Os-
tanko siis ruokaa roskikseen? Tai kerran 
viikossa voi lähteä töihin polkupyörällä 
tai julkisilla auton sijaan.

Tavarapaljouden ähkyssä voi miettiä, 
onko kaikki tavarat hankittava itselle vai 
voisiko niitä lainata tai hankkia "kimp-
patavaroina" naapurin kanssa, esimer-
kiksi ruohonleikkurin tai porakoneen.

Sinua ja perhettäsi voisi sanoa 
esimerkillisiksi ekoihmisiksi. Mikä si-
nulle on ollut vaikeaa kohtuullisem-
man elämän tavoittelussa?

– Ehkä se, että olemme perheen 
kanssa luopuneet lentämisestä. Matkus-
taminen on tyypillinen asia, joka perus-
tuu ihmisten keskinäiseen rakkauteen 

- ei pelkästään oman edun tavoitteluun: 
teen hyviä asioita perheelleni, kun voin 
viettää aikaa heidän kanssaan matkoilla 
ja nähdä samalla maailmaa. Ja toki täl-
laisesta asiasta luopuminen on hieman 
haikeaa ja vaikeaa. Mutta onhan koti-
maassakin paljon nähtävää!

Voiko kohtuutalous ratkaista ny-
kyisen ympäristökriisin?

– Kyllä, ainakin se on yritys sopeut-
taa ihmisen toimintaa paremmin luon-
non reunaehtoihin. Ja sitä sopeuttamista 
voi onneksi toteuttaa sekä pienin teoin 
että rakenteita muuttamalla koko yh-
teiskunnan tasolla.

Hienoa, siis kohtuullistumaan!  
Ja nythän on taas se vaalivuosikin.
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Tee lahjoitus 
Uudenmaan luonnolle!
Suomen luonnonsuojeluliiton Uudenmaan  
piiri ry:n keräystili:
(IBAN) FI19 5542 2320 2737 58

Merkitse viitteeksi lahjoituskohde.

Rahankeräyslupa nr. 
2020/2013/3088

Lisätiedot:
www.sll.fi/uusimaa/lahjoita
Kiitämme lahjoituksestasi!

2VIHREÄMPI KUIN VIHREÄT
Keskustan ehdokas Helsingissä

RIKU ESKELINEN

Riku on ekoenergian ja luonnonsuojelun rautainen 
asiantuntija. Laitetaan vanhat edustajat kierrätykseen 

ja Riku tilalle. Näin eduskunnasta saadaan hitusen 
ekologisempi, rohkeampi ja nuorempi.

www.rikueskelinen.net

ekoenergiavastaava

Laatinut Toni AmnellVastaus sivulla 34.
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Meille metsät ovat paikkoja, jois-
sa kaupungin kirjavat hälyt 
muuttuvat lintujen lauluksi, 

hyttysten ininäksi, nauruksi ja ähkimi-
seksi. Me koemme metsät kiipeilijän nä-
kökulmasta.

Suomessa monet kalliokiipeilypaikat 
sijaitsevat metsissä tai metsien reunoil-
la. Kiipeily on hyvä esimerkki lajista, 
jossa fyysinen ja henkinen hyvinvointi 
yhdistyvät luonnollisessa ympäristös-
sä. Raitis ilma, ystävät, luonnon taika 
ja urheilu ovat tärkeitä elementtejä hy-
vinvoinnille. Yhteinen intohimomme 
luontoon ja kiipeilyyn vie meidät pitkin 
kesää kallioille.

Pääkaupunkiseudulta löytyy monia 
hyviä metsiä, joissa kiipeilyn ja ulkoilun 
pystyy yhdistämään. Nuuksio on monel-
le tuttu esimerkki, mutta vähän tunte-
mattomampi paikka on Kirkkonummen 
Kauhalassa sijaitseva Kakarsberget. 
Täältä Helsingin kaupungin virkisty-

alueella sijaitsevalta kalliolta löytyy mm. 
harvinainen geologinen kivimuodostel-
ma, joka innostaa niin kiipeilijöitä kuin 
ulkoilijoita.

Metsät luovat rauhoittavan ilmapii-
rin kiipeilijöidenkin ympärille. Pienen 
palautustauon tarjoaa kuusenrunkojen 
väliin viritetty riippumatto ja lisäener-
giaa saa mustikoista ja metsämansikois-
ta. Järveen pääsee pulahtamaan päivän 
päätteeksi ja ainahan se on kiva vain kii-
vetä puuhun.

Meillä on vahva luontosuhde, jonka 
pohjana on luonnon arvostus ja kiipei-
lyetiikka. Kiipeilystämme ei saa aiheutua 
haittaa maanomistajalle tai luonnolle. 
Vaikka leirimme usein näyttääkin kaoot-
tiselta sirkukselta riippumattoineen ja 
retkikeittimineen, emme roskaa luontoa 
ja jätämme lähtiessämme alueet luon-
nolliseen tilaan, jotta muutkin voivat 
niistä nauttia yhtä paljon kuin me.

HUUHKAJA TAPASI

Kiipeilijä
Joonas Kinnin

Teksti  Joonas Kinni Kuva Jere Jyränki



28 C-H 2015

Idea kaamosvaelluksesta on kytenyt 
retkiporukassamme jo pari vuotta. 
Edellisinä vuosina loskakelit ovat 

saaneet haaveilemaan kunnon pakka-
sista ja ajaneet meidät lopulta etsimään 
oikeaa talvea Itäkairasta.

Ensimmäistä kertaa pitkälle hiihto-
vaellukselle osallistunut Petra Kosonen 
päätti lähteä mukaan kahdesta syystä. 
Skotlannissa opiskelevalle Petralle Suo-
men luonto ja erityisesti talvinen Lappi 
näyttäytyvät eksoottisina, ja viikon hiih-
tovaellus Itäkairassa kuulosti sopival-
ta seikkailulta! Yöpyminen tapahtuisi 
lämpimissä autiotuvissa ja päivämatkat 
suunniteltaisiin kohtuullisiksi. Ryhmän 
kokeneempien osallistujien hyvässä 
seurassa olo on turvallinen.

Kultainen valo  
kaamoksen keskellä

Ilta alkaa jo hämärtyä, kun hiihtäjät 
rinkkoineen ja ahkioineen nytkähtävät 
liikkeelle Kemihaaran Loman pihasta. 
Kuutamo valaisee lumisen maiseman, 
avoimessa maastossa ei tarvitse vielä 
otsalamppua. Hiihdän joukkomme en-
simmäisenä, kun yhtäkkiä metsän pi-
meydestä katsovat silmät. Ilves? Susi? 
Hahmo vilkaisee vielä kerran kohti ja 
jatkaa sitten matkaansa. En saa selvää 
pehmeään pakkaslumeen jääneistä jäl-
jistä. Lumoutuneena jatkan matkaa koh-
ti ensimmäistä autiotupaa, Naltiojokea.

Olemme varautuneet kaamokseen 
ylimääräisillä otsalampuilla ja varapa-

ristoilla, mutta perillä meitä odottaa 
yllätys. Aamun sininen hämärä vaihtuu 
vähitellen päiväksi, jonka valoa kimmel-
tävä lumipeite heijastaa. Kaamoksen va-
loisuus yllättää meidät kaikki.

Yli-Vieriaavan avoimessa suomaise-
massa ihailemme metsän ylle muodos-
tuvia helmiäispilviä. Suon läpi kiemur-
taa valkoisen lumipeitteen saanut joki, 
jonka rannoilla kaartuvat kuuran kuor-
ruttamat koivut. Kauempana siintävät 
Korvatunturin terävät huiput, niillekin 
on vielä joskus kiivettävä.

Seuraavien päivien aikana hiihte-
lemme hiljaisissa metsissä, joiden puista 
lumi on tehnyt kaariportteja, eläinhah-
moja ja maahisia. Autiotuvilla ajan täyt-
tävät perustarpeet: on hakattava puita, 

Kaamosvaelluksella Itäkairassa
Luonto-Liiton Uudenmaan piirin retkiryhmä on seitsemän toimintavuotensa aikana 
kasvattanut useista nuorista retkeilijöistä vaeltamisen konkareita. Tammikuussa 2015 
ryhmämme suuntasi kaamosvaellukselle Lappiin.

Teksti ja Kuvat Sonja Martikainen
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lämmitettävä tupaa, sulatettava lunta.
Lämpötila nousee plussan puolelle 

juuri sinä päivänä, kun edessä on pi-
sin päivämatka. Painavaksi muuttunut 
lumi tumpsahtelee alas tykkypuiden 
latvoista. Taipuneiden runkojen alitse 
hiihtäessään on varottava saamasta lu-
mikuormaa niskaansa. Suksen päällä on 
joka askeleella useiden kilojen lisäpaino, 
eteneminen on hidasta kävelyä. Neljän 
tunnin taivaltamisen jälkeen joudum-
me nöyrinä kääntymään takaisin omil-
le jäljillemme ja palaamaan muutaman 
kilometrin päässä odottavalle tuvalle. 
Reittisuunnitelma muuttuu, palaamme 
kohti lähtöpistettämme tuttu autiotupa 
kerrallaan.

Loppuhuipennus kuin 
tilauksesta

Aurinko maalaa taivaalle vaaleanpu-
naisen ja violetin sävyjä, kun suljemme 
Naltiojoen autiotuvan oven takanamme. 
Reissusta on jäljellä seitsemän kilomet-
rin paluuhiihto Kemihaaraan. Kiristynyt 
pakkanen pakottaa suojaamaan kasvoja 
villahuivilla, hengitys tiivistyy huur-
teeksi neuloksen pintaan.

Kynttiläkuuset ojentelevat kapei-
ta latvojaan kohti punertavaa taivasta. 

Sauvojen pyöreät jäljet reunustavat jo-
nossa suksien ja ahkioiden painamaa 
uraa. Seuraava lu-
misade peittäisi mer-
kit käynnistämme 
tunturien maassa. 
Matka taittuu no-
peasti, kun tiedossa 
on sauna ja paikka 
valmiissa pöydässä.

Muutamia tun-
teja myöhemmin 
istumme pöydän ää-
ressä kylläisinä päi-
vällisestä, kun ma-
japaikkamme isäntä 
heittää kuin ohimen-
nen tiedon ulkona 
loimuavista revon-
tulista. Juoksujalkaa 
haemme kamerava-
rusteemme, vihreän 
nauhan tanssiessa kirkkaana pihapiirin 
yllä. Juuri kun astumme Kemihaaran 
sillalle, syttyy suoraan yläpuolellemme 
monivärinen revontulikorona! Vihreän, 
valkoisen ja violetin sävyissä leiskuva 
taivas on hienoin kuviteltavissa oleva 
päätös ensimmäiselle kaamosvaelluk-
selle.

MIKÄ RETKIRYHMÄ?
Luonto-Liiton Uudenmaan piirin retkiryhmä aloitti 
toimintansa syksyllä 2007 kahden nuoren
retkeilijän aloitteesta. Retkien järjestäminen 
on kasvanut isoksi ja näkyväksi osaksi LUPin 
toimintaa. Retkillä on ollut mukana lähes 300 eri 
retkeläistä, yhteensä noin 750 nuorta.

Menneillä retkillä on kuljettu läpi useiden 
Suomen kansallispuistojen, suunnistettu Lapin 
erämaissa ja valvottu Linnunradan alla Jurmon 
saaressa. Vähintään yhden yön pituisia retkiä on 
historian aikana järjestetty jo 78, keskimäärin yli 
kymmenen vuodessa!

Retkitoiminta on suunnattu noin 15-29-vuotiaille 
nuorille. Lisää tulevista retkistä voit lukea 
osoitteesta www.luppi.fi
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Paikallisyhdistysten
aktiivit esittäytyvät

1. Minkälaista vapaaehtoistyötä teet yhdistyksessäsi?

2. Miten päädyit näihin tehtäviin?

3. Minkälaista tekemistä uusille vapaaehtoisille on tarjolla?

1 Järjestän perhetoimintaa Vantaan luonto-
koululla noin kuutena sunnuntaina vuoden 

aikana, päivitän yhdistyksen nettisivua ja tarvit-
taessa keitän vaikka kahvia ja teen voileipiä talkoi-
siin. Toki osallistun myös muutoin retkien tai talkoi-
den järjestämiseen, mikäli tarvetta ilmenee.

2 Kun tulin valituksi yhdistyksen hallitukseen, 
minut asetettiin heti luontokoulutyöryhmän 

vetäjäksi, koska olen kiinnostunut ympäristökasva-
tuksesta. Sen seurauksena lienee aika luonnollista, 
että pyöritän luontokoulusunnuntai-tapahtumia 
tai puuhaan muun lapsille tai perheille suunnatun 
toiminnan parissa.

3 Melkein mitä vain! Toimintaa ollaan kehit-
tämässä, joten kaikenlaiset uudet ajatukset 

ovat tervetulleita.

MINERVA SCHULZ, SLL VANTAA

1 Olen hallituksessa, kuten myös kaava-, ret-
ki- ja energiaryhmissä. Kaavat työllistäisi-

vät niin paljon kuin vain on aikaa käytettävissä, 
retkiinkin menee varsinkin suunnitteluvaiheessa 
jonkin verran aikaa. Olen myös osassa retkiä mu-
kana vetämässä.

2 Olin aikanaan aktiivisesti puolustamas-
sa Kruunuvuorenrannan osayleiskaavan 

uhkaamia tärkeitä luontoalueita ja sitä kautta 
perehdyin Helsingin kaavoitukseen ja siihen 
runnomiskäytäntöön, jolla kaavat viedään läpi 
asukkaiden vastustuksesta huolimatta. Sittem-
min silloinen Helsyn puheenjohtaja Kati Vierikko 
kysyi minua Helsyn hallitukseen ja sillä tiellä olen 
edelleen.

3 Tekemistä varmasti riittää kaikille. Oli-
si hyvä, jos Helsyllä olisi joka puolelta 

Helsinkiä aktiiveja, joilla on kaavoituksen kan-
nalta tietoa eri luontoalueista, mutta kuitenkin 
riittävän laajasta näkökulmasta, että kykenee 
näkemään myös muiden kuin itselle tärkeiden 
alueiden merkityksen, ja toisaalta ne alueet, 
joille rakentamalla ei merkittäviä luontoarvoja 
kadoteta, olivat nämä sitten itselleen läheisiä tai 
kaukaisia. 

TONI AMNELL, HELSY

1 Ilmoitin vapaaehtoistyöhakemuksessa-
ni harrastavani valokuvausta, joten olen 

esimerkiksi käynyt kuvaamassa luontokohteita, 
joihin suunnitteilla oleva kaavoitus saattaa vai-
kuttaa. Lisäksi olen osallistunut tapahtumajär-
jestelyihin.

2 Opiskelen tällä hetkellä maisteriopintoja 
suunnittelumaantieteessä ja ajattelin, 

että vapaaehtoistyöstä voisin saada hieman lisää 
inspiraatiota omiin opintoihini ja samalla koke-
musta järjestötöistä. 

3 Meidän tehtävämme on pitää huoli, että 
espoolaisille riittää lähiluontoa ja ar-

vokkaita luontokohteita tulevaisuudessakin. 
Keräämme paljon esimerkiksi kaavoitukseen 
liittyvää luontotietoa ja teemme tarvittaessa 
suojelualoitteita. Paikallisten ihmisten havainnot 
omasta asuinympäristöstään ovat tärkeitä. Tä-
män lisäksi järjestämme erilaisia tapahtumia ja 
yleisötilaisuuksia. Niiden ideointiin ja toteutuk-
seen tarvitaan vapaaehtoistoimijoita. 

LAURA AHOPELTO, ESPYY

Kuva Kristoffer Keihäri

Kuva Toni Amnell

Kuva J. Schultz
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Vantaan luontokoululla pidetään 
kuusi kertaa vuodessa koko per-
heelle suunnattu luontokoulusun-
nuntai. Tapahtumaa on pyörittänyt 
Minerva Schultz reilut kaksi vuotta.

Koulun metsässä on luontopol-
ku, jonka rastit liittyvät kyseisen sun-
nuntain valittuun aiheeseen. Rastit 
kierretään omatoimisesti. Luonto-
polun kiertämisen jälkeen voi pais-
taa omia makkaroita nuotiolla.  
Talon sisällä on tarjolla reilun kau-
pan luomukahvia ja pullaa, joista 
voi halutessaan maksaa korvauksen 
luontokoulun toiminnan tukemi-
seksi. Sisällä on myös lisää aineis-
toa päivän aiheeseen liittyen sekä 
Minerva tai asiantuntija keskustele-
massa kiinnostuneiden kanssa. 

Tapahtuma on avoin kaikille. Se 
ei ole esteetön, sillä luontopolkua ei 
voi kiertää vaunujen tai pyörätuolin 
kanssa. 

Sade ei peru tapahtumaa.  
Minerva odottaa luontokoululla 
innokkaita luontoharrastajia luon-
topolkua kiertämään ja pullaa syö-
mään.

Osoite: Vantaan luontokoulu, So-
tungintie 25 A

Kevään luontokoulusunnuntait: 
www.sll.fi/uusimaa/vantaa/Tapah-
tumat

Espoon ympäristöyhdistys, Helsingin luonnonsuojeluyhdistys ja SLL 
Vantaa ovat Suomen luonnonsuojeluliiton (SLL) paikallisyhdistyksiä. 
Liittymällä SLL:n jäseneksi olet liittynyt samalla siihen paikallisyhdis-
tykseen, jonka alueella asut. Paikallisyhdistykset kuuluvat vielä alueelli-
sen piiriin, joka pääkaupunkiseudulla on Suomen luonnonsuojeluliiton 
Uudenmaan piiri.

ESPOON YMPÄRISTÖYHDISTYS RY.  
- ESBO MILJÖFÖRENING RF

www.sll.fi/espoo
www.facebook.com/espoonymparistoyhdistys
espyy.ry@kolumbus.fi

Espoon ympäristöyhdistys puolustaa espoolaisille tärkeitä viheralueita ja tukee 
asukkaiden mahdollisuuksia vaikuttaa oman lähiluontonsa säilymiseen. Puutumme 
tarvittaessa luonnolle haitallisiin hankkeisiin ja vaikutamme aktiivisesti kaupungin 
kaavoitus- ja luonnonhoitosuunnitelmiin.

HELSINGIN LUONNONSUOJELUYHDISTYS RY (HELSY)

www.sll.fi/uusimaa/helsy
www.facebook.com/SLLHelsy
helsy@sll.fi
Puh. 050 301 1633  
(päivystys ti-ke klo 10:30-17:30)

Helsy on ahkera ja kokenut paikallisluonnon puolustaja. Tuotamme tietoa ympäris-
töstä ja luonnosta, järjestämme seminaareja, retkiä ja talkoita. Helsyssä on lisäksi 
useita toimintaryhmiä, joihin kaikki jäsenet ovat tervetulleita.

SUOMEN LUONNONSUOJELULIITON VANTAAN YHDISTYS RY (SLL VANTAA)

www.sll.fi/uusimaa/vantaa
sllvantaa@gmail.com 

SLL Vantaa edistää luonnon- ja ympäristönsuojelua Vantaan kaupungin alueella. 
Yhdistys ylläpitää Suomen vanhinta suomenkielistä luontokoulua Sotungin kylässä 
Sipoonkorven kupeessa. Järjestämme myös Vantaan luontoon liittyen niitty- ja puro-
talkoita, retkiä ym. tapahtumia.

VANTAALLE 
LUONTORASTEILLE 
JA KAHVILLE

Ma 20.4. klo 18–21  Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous
Tieteiden talo, sali 312
Kirkkokatu 6, Helsinki
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Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen retkillä ja 
tapahtumissa tutustutaan luontoon asiantunte-
vien oppaiden johdolla. Retket soveltuvat niin 
vasta-alkajille kuin kauemmin harrastaneille. Vain 
pitkät vaellukset vaativat kohtalaista peruskuntoa. 
Vaelluksille voi tulla mukaan myös kesken matkan 
ja lopettaa sopivaksi katsomaansa paikkaan.

Maksulliset retket: Retket tulee maksaa viimeis-
tään 2 viikkoa ennen retkeä Helsyn tilille seuraavin 
tiedoin: Saaja: Helsingin Luonnonsuojeluyhdis-
tys ry Tili: DANSKE BANK FI9580001171007207  
Viesti: *Retken nimi* , *osallistujien nimet* .

Ilmoittautumista vaativat retket: Ilmoittaudu 
joko www.helsy.fi-sivuston tapahtumakalenterin 
verkkolomakkeella, sähköpostitse osoitteeseen 
helsy@sll.fi tai tekstiviestillä numeroon 050 301 
1633. Ilmoita mahdollinen peruutus sähköpostit-
se.

Ti 21.4. klo 17.30–20.00 Maunulan luontopolku 
ja sammakkolammikot
Lähtö- ja paluupaikka Maunulan maja, Metsä-
läntie 9. Rauhallisesti kävellen havainnoim-
me luonnon monimuotoisuuden ilmentymiä 
ja kevään heräämistä.

La 25.4. klo 9–20.30 Koillinen vihersormivaellus 
Sipoonkorpeen - Hertsikasta skutsin kautta landel-
le (30,29 km)
Vaihtoehtoiset lähtöpaikat: 
9.00 Herttoniemen metroasema, K-supermar-
ket Hertan puoleinen sisäänkäynti 
11.00 Viikki, pysäkki 3488, Von Daehnin katu 
(bussien 57 ja 68 päätepysäkki) 
11.40 Kivikko, pysäkki 4447, Kivikonkaari 39 
(bussi 78) 
13.00 Jakomäki, pysäkki 3511, Louhikkotie 
(bussit: Helsinki 75A ja 77A), Vantaa 62, seutu 
577, 741 ja 741K) 
15.25 Sotungin koulu, pysäkki V9402 (bussit: 
Vantaa 3 ja 69, seutu 742) 
Retki päättyy Landbohon kello 18 ja 21 välillä. 
Jokainen osallistuja vastaa itse omista eväis-
tään, jaksamisestaan ja turvallisuudestaan. 
Retki vaatii vähintään kohtalaista peruskun-
toa.
    
Ti 5.5. klo 17.30–20.30 Luontoretki Kasabergetin 
kalliometsiin
Lähtö bussin 93 Talosaarentien pysäkil-
tä 5007 Uuden Porvoontien varrelta. Retki 
päättyy bussin 93 Vikkullantien pysäkille 

Itäväylän varteen. Retkellä tutustutaan met-
säalueeseen, josta osa on tarkoitus ottaa 
asuntorakentamiseen ja jonne on kaavoitettu 
Salmenkallion metroasema. Retken aikana 
tutustutaan arvometsien kriteereihin, nau-
titaan metsän rauhasta, kiivetään suojellul-
le Kasabergetille ihailemaan maisemaa ja 
pronssikautista hautaröykkiötä. 

La 9.5. klo 5–13 Tornien taisto
Helsy osallistuu leikkimieliseen lintujen 
tarkkailukisaan. Tornille voi piipahtaa missä 
tahansa kisan vaiheessa. Klo 10 on lyhyt lin-
turetki tornin läheisyydessä. Paikka selviää 
myöhemmin

Ti 12.5. klo 17.30–20.00 Iltakävely 
Lauttasaaressa
Lähtö Katajaharjusta bussi 20:n päätepysäkil-
tä (1040).
Kävellään Laukkaniemestä Lauttasaaren sil-
lalle pohjoisrannan kävelyväylää seuraten 
merellisestä maisemasta ja luonnosta naut-
tien. Matkan varrella pysähdellään katso-
maan kasveja ja lintuja. Helsyn ja Lauttasaa-
ri-Seuran yhteinen retki.

Ti 19.5. klo 17.30–20.30 Retki Vuosaaren 
sataman melumuurille
Lähtö- ja paluu: Hansaterminaali, bussin 78 
päätepysäkki.
Helsingin uusimmalla ulkoilualueella, Aurin-
gonnousunrannalla, havainnoidaan lintuja, 
tutustutaan kevätkasveihin ja noustaan 13 m 
korkealle Horisontti-näköalatasanteelle ihai-
lemaan merimaisemaa. 

Pe 5.6. klo 21–24.00 Yölaulajat ja lepakot Talo-
saaren Torpalla
Lähtö Vuosaaresta bussin 96 päätepysäkiltä 
Porslahdentien päästä. Retken voi päättää 
jo Kantarnäsissa ja kävellä Talosaarentietä 
Itäväylälle bussin 93 pysäkille tai jatkaa Ta-
losaaren Torpalle, josta tullaan takaisin kimp-
pataksilla.  Sopimuksesta Torpalla voi myös 
yöpyä. Säävaraus.
 
Ma 8.6. klo 17.30–20.00 Kruunuvuorenlampi ja 
rauniohuvilat Laajasalossa
Lähtö- ja paluupaikka Kaitalahdesta bussin 
88 päätepysäkiltä.  Retkellä tutustutaan sekä 
alueen lintuihin, kasveihin ja rauniohuviloi-
den historiaan että ihaillaan kalliolta avautu-
vaa merimaisemaa.

Su 14.6. klo 13.00–16.00 Luonnonkukkien päivä 
Vartiokylänlahden maisemissa – De vilda blom-
mornas dag vid Botbyviken

Lähtö- ja paluupaikka Puotilan kartanolta, 
Puotilantie 7. Bussi 97V
Itäkeskuksesta; pois Kuutsalontien pysäkillä 
(4517) ja kävelyä 500 metriä
kartanolle tai Puotilan metroasemalta käve-
lyä 900 metriä.
Tutustumme Vartiokylänlahden ja Broändan 
purolaakson luonnonkasveihin.

Ke 24.6. Kasveja ja lintuja Vallisaaressa  
Ilmoittautumista vaativa retki. Osallistujilla 
tulee olla Suomen kansalaisuus ja mukana 
henkilöllisyystodistus. Lähtöaika ja -paikka 
ilmoitetaan myöhemmin. llmoittautumista 
vaativa retki.
    
Ke 15.7. klo 17.30–20.30 Rautatiekasviretki 
Helsingin ja Pasilan asemien välillä
Lähtöpaikka: Helsingin rautatieasema, va-
semmanpuoleisimman kivimiehen kohdalla
Retki aloittaa kasviretkisarjan, jossa tutustu-
taan rautateiden varsilla Helsingissä kasva-
viin kasveihin. Nyt edetään ensin pääradan 
länsipuolta tutustuen samalla Töölönlahden 
ja radan välissä olevaan kasvistoltaan rik-
kaaseen joutomaa-alueeseen ja edelleen Pa-
silaan, kunnes palataan päärautatieasemalle 
radan itäpuolta.

Ti 4.8. klo 17.30–20.30 Kasviretki Vantaanjoen 
varressa ja Haltialassa
Lähtöpaikka: Bussien 67 ja 67V päätepysäkki 
(2300, Laamanninpuisto) Torpparinmäentien 
koillispäässä. Retkellä kuljetaan Vantaanjoen 
vartta pitkin ja tutustutaan kasveihin. Van-
taanjoen varresta palataan Haltialan aarni-
metsän kautta Paloheinän majalle, josta pää-
see bussiin 66.

To 13.8. klo 17.30–20.30 Kasviretki Heikinlaak-
son Roosinmäelle ja Vantaan Kalkkikalliolle
Lähtöpaikka: Korvasienentien bussipysäkki 
(3867) Heikinlaaksossa Vanhan Porvoontien 
varrella. Retkellä käydään ensin Roosinmäen 
luonnonsuojelualueen kasvistoon tutus-
tumassa. Sieltä kävellään Vantaan puolelle 
Kalkkikallion luonnonsuojelualueelle ja tu-
tustutaan sen kasvistoon. Retki päättyy Puis-
tolan rautatieasemalle.

La 15.8. klo 13.00 — 15.00 Hyönteisretki 
Vanhaankaupunkiin
Lähtö Annalan puutarhan keltaisen raken-
nuksen edustalta (rakennus J), Hämeentie 
154. Tarkoitus on tutustua erityisesti pölyttä-
jähyönteisiin, mutta myös muuhun Vanhan-
kaupungin luontoon.

Retket ja tapahtumat ovat ilmaisia ja kaikille avoimia, mi-
käli toisin ei mainita. Pidemmille retkille kannattaa ottaa 
omat eväät – tule ja tuo ystäväsikin! Muutokset ovat mah-
dollisia, tarkista ajantasaiset tiedot Helsyn nettisivuilta ja 
Vantaan kaupungin ympäristökeskuksesta.

Tapahtumakalenteri
Tule mukaan!

HELSINKI
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La 22.8. klo 10–14.45 Länsi-Helsingin ja Laaja-
lahden rannat pyöräillen  
Vaihtoehtoiset lähtöpaikat ja kertyneet kilo-
metrit niissä:
10.00 Baanan alkupää kansalaistorin, Sano-
matalon ja Kiasman kulmauksessa (0 km)
10.15 Pohjoiskaaren ja Lauttasaarentien kul-
ma (2,9 km)
11.30 Länsiväylän alittava tunneli Sotkatieltä 
Telkkäkujalle (9,6 km)
11.50 Konemiehentien ja Puumiehenkujan 
kulma (14,0 km). Pistäytyminen lintutornissa.
12.40 Villa Elfvik (17,1 km). Pieni kävely Villa 
Elfvikin ympäristössä käyden mm. lintutor-
nissa.
Lähtöpaikkaan Baanan alkupäähän saavum-
me 29 kilometrin polkemisen jälkeen. Retkel-
le on mahdollista osallistua sekä koko matkan 
että vain jonkin taipaleen verran. Pyörällä 
liikutaan osallistujille sopivalla nopeudella. 
Nautimme rantojen luonnosta ja pistäydym-
me parissa lintutornissa Laajalahden rannoil-
la. Matka jatkuu Munkkiniemen, Meilahden ja 
Hietaniemen rantojen kautta ja päättyy läh-
töpaikkaan Baanalle. 

Ti 25.8. klo 17.30—22.15 Aurinkokuntakävely 
(noin 10 172 657 880 kilometriä)
Nyt on tilaisuus tutustua aurinkokuntaam-
me ja samalla ihailla elokuista luontoa. Ret-
ki koostuu etapeista, joten voit käydä joka 
planeetalla tai vain muutamalla ja lopettaa 
haluamassasi kohdassa. Jokaisesta etapista 
on lyhyt matka bussipysäkille. Retki alkaa 
Pitäjänmäeltä ja päättyy Espoon Hanasaaren 
bussipysäkille. Koko reitti on noin 15–17 km. 
Lähtöpaikkoja on kolme: 
17.30 Valimon rautatieaseman laiturilta 
17.45  Valimotien bussipysäkki (1601) Pitäjän-
mäentien varrella
18.00 Pitäjänmäen rautatieaseman laiturilta 
 
Kertaamme planeettoja Ursan suunnittele-
man, 1992 valmistuneen aurinkokunnan pie-
noismallin avulla. Aurinko, Merkurius, Venus, 
Maa ja Mars sijaitsevat Pajamäessä; Satur-
nus on Pitäjänmäellä, Jupiter Talinhuipulla, 
Uranus Villa Elfvikissä, Neptunus Lehtisaa-
ressa ja nykyään kääpiöplaneettoihin siirretty 
Pluto ja sen kuu Charon ovat Länsiväylän var-
ressa, Hanasaaren liittymän kohdalla. Kiikari 
kannattaa ottaa mukaan. Verkkosivuilla on 
retken tarkempi kuvaus. 

La 29.8. klo 9.00–13.00 Suomen luonnon päivän 
retki Santahaminaan
Lähtö bussin 86 päätepysäkiltä.  Metsäretkel-
le voidaan ottaa 30 henkeä. Ilmoittautuminen 
www.helsy.fi tai helsy@sll.fi tai puh. 050 301 
1633. Vain Suomen kansalaisille; henkilölli-
syystodistus mukaan. Säänmukainen vaate-
tus ja omat eväät. Ilmoittautumista vaativa 
retki - ilmoittaudu viimeistään 26.8.

To 10.9. klo 17.30—20.30 Geologiaretki Laajasa-
loon
Lähtö Henrik Borgströmintieltä, bussin 88 
Tullisaari 2:n pysäkiltä 4151. Retki päättyy 
bussin 88 Tullisaari 1:n pysäkille 4148.
Kävellään Pohjois-Laajasalon rantoja pitkin 
Pyysaaresta Killingholmaan, tutustutaan 

alueen geologisiin kohteisiin ja havainnoi-
daan myös muuta luontoa sekä nautitaan me-
rimaisemista.
Vaativuus: helppo–keskitaso kävelymatka 
huomioiden.

La 19.9. klo 10–17 Sieniretki ja jatkot Talosaaren 
Torpalla    
Retki alkaa Talosaaren ulkoilualueen ilmoi-
tustaulun luota Husön ratsastuskeskuksen 
kupeesta, jonne saavutaan omin neuvoin. 
Tällä erilaisella sieniretkellä ruokasienet en-
sin kerätään ja puhdistetaan, sitten valmiste-
taan niistä retkiolosuhteisiin sopivaa ruokaa, 
joka lopuksi nautitaan yhdessä. Omat eväät 
kannattaa ottaa täydennykseksi mukaan. Jat-
kot ovat vapaaehtoiset: retken voi keskeyttää 
silloin kun itselle sopii ja viedä sienet muka-
naan.

La 26.9.  Reitti 2000 -vaellus Nuuksionpäästä Sal-
men ja Vaakkoin kautta Luukkiin (34 km) 
Vaihtoehtoiset lähtöpaikat:   
8.00 Helsingin rautatieasema, U-junan lähtö-
laituri

8.40 Espoon rautatieasema, bussipysäkki 
E6027, bussi 85
9.02 Nuuksionpää, Haukkalammentien bussi-
pysäkki E6956
Huom! Lähtöajat saattavat vielä muuttua, jos 
junan tai bussin 85 aikataulu muuttuu.
Retki päättyy Luukkiin kello 19 ja 22 välillä. 
Retkeltä pääsee bussiin myös Lakistossa Rin-
nekodin luota noin 27 kilometrin kävelyn jäl-
keen. Jokainen osallistuja vastaa itse omista 
eväistään, jaksamisestaan ja turvallisuudes-
taan. Retki vaatii hyvää peruskuntoa. 

La 3.10. klo 9.00–18.00 Retki Torronsuon kansal-
lispuistoon
Lähtö- ja paluupaikka: Mikonkadun tilaus-
ajopysäkki Rautatientorin kupeessa. Torron-
suo Tammelassa on Etelä-Suomen suurin ja 
komein keidassuo. Suoluonnon lisäksi tutus-
tumme alueen muihin nähtävyyksiin. Bus-
siretken hinta on jäseniltä 30 €, ei-jäseniltä 
35 € ja alle 16-vuotiailta 15 €. Retken tarkem-
pi kuvaus verkkosivuillamme www.helsy.fi. Il-
moittautumista vaativa retki - ilmoittaudu 
viimeistään 15.9.

Metsässä kävely vähentää tutkitusti stressiä, ja mieli virkistyy vaikkapa 
kiertämällä runsaan kolmen kilometrin pituinen Maunulan uusi luonto-
polku. 

Helsy järjestää 21.4. retken tälle vuonna 2014 valmistuneelle luontopo-
lulle. Maunulan majalta lähtevällä reitillä tarkkaillaan kevään heräämis-
tä metsissä ja harvinaisessa pähkinäpensaslehdossa, ihaillaan purolaak-
soa ja toivotaan, että sammakot ovat lammikoissaan kutupuuhissa. Se 
näytelmä on näkemisen arvoinen.

Mirja Reijonen

Maunulan luontopolun reitti www.helsinginlatu.fi/ml

Keskuspuistossa metsäluonto on lähellä

Kuva Marianne Niemelä:  
Sammakot lammella lempi-

puuhissaan
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To 8.10. klo 17.30—19.30 Hiljan päivän kävelyret-
ki Pohjois-Haagassa
Lähtö- ja paluu: Eliel Saarisen tie 5, K-Super-
marketin piha.
Valtakunnallisena hiljaisuuden päivänä tut-
kimme äänitasoja ja etsimme hiljaisia paik-
koja yhdessä Roska päivässä -liikkeen kanssa.

La 10.10. Kevyt erämaaretki Nuuksion  
Haukkalammelle
Vaihtoehtoiset lähtöpaikat:
15.00 Helsingin rautatieasema, S-junan läh-
tölaituri (juna lähtee 15.07)
15.40 Espoon rautatieasema, bussipysäk-
ki E6027, bussi 85 (juna Helsingistä saapuu 
15.32)
16.06 Nuuksionpää, Haukkalammentien bus-
sipysäkki E6956
Huom! Lähtöajat saattavat vielä muuttua, jos 
S-junan tai bussin 85 
aikataulu muuttuu. Retkellä käydään näkö-
alapaikalla, kävellään punarinnankierros ja 
oleskellaan nuotiolla. Yhteensä retkellä tulee 
noin 8,5 kilometriä kävelyä.

La 17.10. klo 7.00–17.30 Linturetki Hankoon 
bussilla
Lähtö- ja paluupaikka: Rautatientorin Mikon-
kadun tilausajopysäkki. Sopimuksesta voi tul-
la mukaan reitin Helsinki– Lohja–Raasepori 
varrelta. Maksullinen bussiretki. Retken tar-
kempi kuvaus verkkosivuillamme www.helsy.
fi. Ilmoittautumista vaativa retki - ilmoit-
taudu viimeistään 30.9.   
  
Ke 25.11. klo 17.30–20.30 Kasvientunnistusilta  
Paikka: Suomen luonnonsuojeluliiton toimis-
to, Itälahdenkatu 22 b (siis 22 B-talo, naa-
purissa on 22 A) Lauttasaari. Rakennuksen 
etuseinästä löytyy liiton kyltti ja ovi liiton 
tiloihin löytyy rakennuksen oikean kulman 
takaa löytyvästä rapusta. Sisään pääsee soit-
tamalla ovikelloa. Kulkuyhteydet: bussit, 65, 
66 ja 21V tuovat parinsadan metrin päähän.

Su 13.12. klo 13.00–17.00 Lucian päivän hämä-
räretki Talosaaren Torpalle
Retki alkaa Talosaaren kartanon/ratsastus-
keskuksen ilmoitustaulun vierestä Talosaa-
rentien päästä, jonne saapuminen tapahtuu 
omin neuvoin.
Metsän hiljaisuutta, piparintuoksua ja Torpan 
tunnelmaa. Erityisesti satuikäisille lapsille 
vanhempineen. Taskulamput mukaan! Tor-
palla tarjolla mehuglögiä ja pipareita!

Tulkaa mukaan hävittämään kasvia, joka on 
nopeasti leviävä ja muun kasvillisuuden syr-
jäyttävä yksivuotinen vieraslaji. Jättipalsa-
mi on ihmiselle vaaraton ja irtoaa juurineen 
helposti. Varusteiksi riittävät peittävä vaate-
tus, kumisaappaat ja työhanskat. Hanskat voi 
myös saada tarvittaessa lainaan paikan pääl-
tä. Mukaan kannattaa ottaa lisäksi riittävästi 
juotavaa ja iloista mieltä.

Ti 14.7. klo 17.30–20.30 Herttoniemen 
Saunalahti
Ma 3.8. klo 17.30–20.30 Herttoniemen 
Saunalahti
To 3.9. klo 17.30–20.30 Herttoniemen  
Saunalahti
Lähtö: Herttoniemen metroasema, K-super-
market Hertan puoleinen sisäänkäynti.
 
 

TALKOOT

Helsingissä esiintyy useita lepakkolajeja. Helsyn lepakkokerho perus-
tettiin vuonna 2004 edistämään lepakoiden tuntemusta ja suojelua 
Helsingissä.

Kerhon retket järjestetään niin, että julkisilla kulkuneuvoilla pääsee 
retkeltä pois, vaikka retket usein kestävätkin yli puolen yön.
Lepakkoretket soveltuvat eri-ikäisille. Kerholla on kaksi lepakkodetek-
toria eli ultraääni-ilmaisinta, joiden avulla voidaan kuulla lepakoiden 
saalistaessaan käyttämiä kaikuluotausääniä. Retkille ovat tervetulleita 
kaikki lepakoista ja lepakkoharrastuksesta kiinnostuneet. Retkiä on 
ainakin Lauttasaareen ja Kivinokkaan.

Ajankohdat päivitetään Helsyn tapahtumakalenteriin www.helsy.fi. 
Jos haluat kerhon sähköpostilistalle, ilmoittaudu Helsyn toimistoon: 
helsy@sll.fi.

Lepakkoretket

Ti 16.6. klo 17.30–20.30 Lauttasaari
Ke 29.7. klo 17.30–20.30 Lauttasaari
Lähtö: Särkiniementien ja Wavulinintien ris-
teys. Bussit 65A tai 66A, Wavulinintien pysäk-
ki.

Ke 9.9. klo 17.30–20.30 Lauttasaari
Lähtö: Merikylpylän puiston (Kasinorannan) 
kahvilan edestä. Bussit 65A tai 66A (toinen 
pysäkki Särkiniementiellä) tai 20 (ensimmäi-
nen pysäkki Isokaarella).
 
Ke 8.7. klo 17.30–20.30 Uutela
Ke 22.7. klo 17.30–20.30 Uutela
Ke 19.8. klo 17.30-20.30 Uutela
Ke 2.9. klo 17.30–20.30 Uutela
Lähtö: Aurinkolahti, Urheilukalastajansilta, 
Kahvila Kampelan vierestä. Bussi 78: pois Au-
rinkotuulenkadun pysäkillä 4653.

Kuva Henrik Kettunen

Luontokrypton ratkaisu
1=S  2=I  3=N  4=R  5=K  6=O  7=B  8=X  9=T  10=E  
11=M  12=D  13=A  14=F  15=Ö
16=C  17=L  18=Å  19=V  20=G  21=Ä  22=W  23=Ü  
24=H  25=J  26=Y  27=Q  28=Z  29=P  30=U
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VANTAA

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

Su 19.4. klo 8–11. Lintujen kevätmuuton tarkkai-
lua Pakkalassa
Backaksen kartanon pysäköintialue (Ylästön-
tie 28).
Bussit: 51,55, 68,519, 620, 650
Muuta: Eväät
 
Su 26.4. klo 8–10 Linturetki Pitkäjärven 
lintutornille
Uudenkyläntiellä Kehä III:n yli johtavan ke-
vyenliikenteen sillan kohdalla.
Bussit: 35, 51, 324, 363
Muuta: Eväät
 
Su 3.5. klo 8–11 Kevätseuranta- ja linturetki 
Tammistoon
Pysäköintialue Tilkuntien päässä Kartanon-
kosken koulun eteläpuolella.
Bussit: 51, 55, 68, 519, 620, 650
Muuta: Eväät
 
La 9.5. klo 12–15 Linturetki pyöräillen maailman 
muuttolintujen päivänä
Uudenkyläntiellä Kehä III:n yli johtavan ke-
vyenliikenteen sillan kohdalla.
Muuta: Eväät. Valtakunnallinen pyöräilyviik-
ko 9.–17.5.
 
Su 17.5. klo 9.30–14.30 Sipoonkorven vaellus
Pysäköintialue Tasakalliontien alussa.
Bussit: 3, 69, 742
Muuta: Eväät, maastoon sopivat kengät
 
La 23.5. klo 21–23 Yölaulajaretki Mätäojalle
Pysäköintialue Hakamaankujan päässä. Myy-
rmäen asemalta kävelymatkaa noin 700 m.
Bussit ja juna: 53, 55, M-juna
 
To 5.6. klo 18–20 Maailman ympäristöpäivän 
iltakävely Kylmäojalla
Pysäköintialue Kallioruohontien päässä.
Bussit: 50, 55, 63
 
Su 7.6. klo 12–15 Kosteikkoretki Lamminsuolle
Vanhan Hämeenlinnantien ja Lamminsuon-
tien risteyksessä
Bussi: 465
Muuta: Eväät, kumisaappaat.
 
Ke 17.6. klo 18–20 Iltakävely Tussinkoskella
Kirvisenkujan päässä
Bussit: 633, 973, 974
 
Su 28.6. klo 13–15 Hyönteisretki Vehkalanmäelle
Petikon ulkoilualueen pysäköintialue Talli-
mäentien varrella. Kapealle Tallimäentielle 
käännytään Tiilitieltä, lähellä kääntöpaikkaa.
Bussit: 35, 50, 53, 362
Muuta: Eväät
 

Su 5.7. klo 13–15 Luontoretki Raappavuoren 
maisemiin
Uomatien matonpesupaikan pysäköintialue 
(Uomatie 27). Louhelan asemalta kävelymat-
kaa n. 800 m.
Bussit ja junat: 53, 55, 452, I- ja P-juna
 
La 19.7. klo 13–15 Hyönteisretki Ojankoon
Ponihaan pysäköintialue (Vuorilehdontie 16).
Bussit: 62, 68A, 741, 742
 
Su 26.7. klo 12–15 Sudenkorentoretki Aviapolik-
seen
Ruskeasannan hautausmaan pysäköintialue 
(Ruskeasannantie 7).
Bussit: 63, 623
 
Su 2.8. klo 11–13 Sudenkorentoretki Luhtaan-
mäelle
Luhtaanmäenjoen vanha kivisilta (Luhtaan-
mäentie 13).
Bussi: Myyrmäestä 43
 
Su 9.8. klo 13–15 Luonto- ja geologiaretki Länsi-
mäen kallioille
Linnoituskujan päässä. Autoille tilaa Länsi-
mäen koulun pysäköintialueella Pallastuntu-
rintien varressa.
Bussit ja metro: Metro Mellunmäkeen, 562, 
587
 
La 15.8. klo 10–12 Koko perheen ötökkäretki 
Vantaan luontokoululla
Vantaan luontokoulun piha (Sotungintie 25).
Bussit: 711, 717A, 719
Muuta: Eväät. Retki lasten ehdoilla.
 
To 27.8. klo 18–20 Retki Kylmäojan korven luon-
nonsuojelualueelle Ilolassa
Säveltien pysäköintialue lähellä Laulukujan ja 
Säveltien risteystä (Säveltie 18).
Bussi: 624
Muuta: Kumisaappaat

 La 29.8. klo 9.30–14.30 Suomen luonnon 
päivän Sipoonkorven vaellus
Pysäköintialue Tasakalliontien alussa
Bussit: 711, 717A, 719
Muuta: Eväät, maastoon sopivat kengät.
 
La 12.9. klo 9.30–12.30 Sieniretki Sipoonkorpeen
Pysäköintialue Tasakalliontien alussa.
Bussit: 711, 717A, 719
Muuta: Eväät, kumisaappaat.
 
La 24.10. klo 15–17 Kalojen kudunseurantaretki 
Krakanojalle
Riihipellon päiväkodin pysäköintialue (Kra-
kankuja 5)
Bussit: 415, 571, 574, 561, 562, 614, 615
Muuta: Kumisaappaat, taskulamppu.
 
Su 25.10. klo 15–17 Kalojen kudunseurantaretki 
Rekolanojalle
Varia ammattioppilaitoksen pysäköintialue 
(Talvikkitie 119). Koivukylän asemalta käve-
lymatkaa 1 km.
Bussit ja juna: 575, 631, N-juna
Muuta: kumisaappaat, taskulamppu.
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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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