
Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys ry 
(Jysly)

Jäsenkirje syksy 2014

Luontoarvoista on kerrottava kaikille!

Jyväskylän asuntomessualueen lähellä rauhoitettu lehtoalue joutui keväällä 2014 raivauksen kohteeksi. Teimme 
raivauksesta tutkintapyynnön yhdessä lintutieteellisen yhdistyksen kanssa. Alue on sama, joka rauhoitettiin luontojärjestöjen
kanssa yhteistyössä. 

Arvokas lehtoalue ei saanut arvoistaan roolia asuntomessuilla. Kesän asuntomessuvieraille ei vaivauduttu kertomaan mitä 
arvoa tällä ”rääseiköllä” on.  Useampikin ihminen oli kuullut ihmettelyä moisen pusikon jättämiselle – aivan kuin 
asuinalueen rakentaminen olisi kesken. Uskon, että tiedottamalla alueen luonnon merkityksestä vaikkapa infotaululla moni 
olisi nähnyt paikan toisin. 

Tapaus on valitettavan hyvä esimerkki siitä, miten luontojärjestöjä osallistetaan mukaan suunnitteluprosessiin mutta asian 
jälkihoito ei toimi, jos ei ole aktiivista halua luontoarvojen säilyttämiseen. 

Äijälänrannan osallistamisessa oli todennäköisesti tärkeänä taka-ajatuksena se, että luontojärjestöt eivät ryhtyisi 
valituksillaan estämään koko prosessia eli tässä tapauksessa asuntomessujen järjestämistä Jyväskylään.  
Valitusmahdollisuus on tärkeä kansalaismielipiteen toteutumisen vuoksi. Siksi siitä täytyy pitää kiinni, mutta myös 
vastaisuudessa on hyvä pyrkiä etukäteen vaikuttamaan ja siten välttämään ikävät valitusprosessit. 

Jäsenkirjeen lopussa on tiedotteemme Äijälänrannan kohtalosta.

Kaunista luontosyksyä!

Heikki Susiluoma
puheenjohtaja

Ilmoita sähköpostiosoitteesi ja sen muutokset yhdistyksen tiedottajalle: ritva.kupari(at)kolumbus.fi. Näin saat 
sähköpostitse tietoa kaikista tapahtumista, myös niistä, jotka eivät ehdi jäsenkirjeeseen. 
Yhdistyksen käytössä on kaksi sähköpostilistaa, raita-lista yleisille asioille ja leinikki-lista kasviasioista kiinnostuneille. 
Listat voivat toimia tiedotuksessa ja keskustelukanavina. Linkin http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita    osoittamalla sivulla
pääsee liittymään raita-listalle, ja muuttamalla raita-sanan tilalle leinikki-sanan pääsee leinikki-listan ylläpitosivulle.
Yhdistyksellä on facebook-sivut nimellä Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys – käy peukuttamassa ja 
keskustelemassa!
 

            

http://lists.jyu.fi/mailman/listinfo/raita


TAPAHTUMA- JA TOIMINTAKALENTERI:

Tietoa myös sähköpostitse, nettisivuillamme www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla, facebookissa ja mm. 
Keskisuomalaisen tapahtumapalstalla. 

ti   9.9. Mitä sienet kertovat metsien luontoarvoista? Panu Halmeen luento klo 17-18 Jyväskylän yliopiston Bio- 
ja ympäristötieteiden laitoksella luentosalissa YAA305.
Monet vaativat kasvupaikoiltaan piirteitä, joita on vain luonnonsuojelullisesti arvokkaissa ja uhanalaisissa 
elinympäristöissä. Uunituoreessa kirjassa Sienet ja metsien luontoarvot esitetään pisteytysjärjestelmä 
indikaattorisienille luonnonsuojelullisesti arvokkaissa metsäisissä elinympäristöissä. Panu Halme on yksi 
kirjan tekijöistä. Hän esittelee kirjaa ja opastaa sen käyttöön. Tapahtuma on Jyväskylän seudun 
luonnonsuojeluyhdistyksen ja Jyvässeudun sieniseuran yhteinen ja avoin myös muille kiinnostuneille. 

Bio- ja ympäristötieteiden laitoksen osoite on Survontie 9. Kaikille avoimia parkkipaikkoja on laitoksen 
Kuokkalan puoleisella pihalla, jonne käännytään Survontieltä Kuokkalan suunnasta tultaessa ennen 
rakennuksia. Keskustan suunnasta kävellen tai pyörällä tultaessa kannattaa ylittää Mattilanniemen silta ja 
nousta sitten vasemmalle yliopistorakennuksen viereistä mäkeä ylös. Bio- ja ympäristötieteiden laitos on 
rakennuskompleksin kuokkalanpuoleisessa päädyssä ja sali YAA305 on kolmannessa kerroksessa. Jos et 
löydä paikalle, voit soittaa 040-8054945.

ti 16.9. Retki Kuolemankuopille klo 17-19. Alueella on muun muassa jääkauden jäälohkareen sulamispaikkaan 
syntyneet suuri ja pieni suppakuoppa ja näitä ympäröivä pääosin kuiva kangasmetsämaasto, jonka 
länsilaidan rinteessä muinaisrantakivikko. Kokoonnumme Plantagenin pysäköintipaikalle (Seppäläntie 14), 
mistä Markku Lemmetty opastaa kohteeseen. 

to 23.10. Jyslyn sääntömääräinen syyskokous klo 16.30 Jyväskylän kaupunginkirjaston pienemmässä luentosalissa.
Käsitellään sääntömääräiset asiat, mm. puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten valinta erovuoroisten tilalle 
sekä toimintasuunnitelma ensi vuodelle. Samassa paikassa on SLL:n Keski-suomen piirin syyskokous klo 
17.30-18.10.

to 23.10. Pohjavesien riskit pinnassa. Yleisöluento klo 18.15-19.45 Jyväskylän kaupunginkirjaston pienemmässä 
luentosalissa.
Pohjavesien tilanne on riskialttiimpi kuin yleensä ymmärretään. Yhä useampi maakunnan pohjavesistä on 
osoittautunut tarkemmassa tarkastelussa riskialttiiksi. Jopa torjunta-aineita on kaadettu pohjavesialueelle. 
Pohjavesien tila vaikuttaa kaikkiin muihin vesiin, niin järviin, virtavesiin kuin soihinkin. Onko suon 
varastoima vesi pohjavettä? Näitäkin asioita tarkastellaan kaikille avoimessa yleisötilaisuudessa. Illan 
puhuja varmistuu myöhemmin, hän tullee Keski-Suomen ELY-keskuksesta.

to 13.11. Yrttilääkintä länsimaissa. Yleisöluento klo 18-20 yrttilääkinnän alkuperästä ja historiasta sekä yrttien 
keruusta, vaikutuksista ja käytöstä. Asiantuntijoina Ritva Parviainen ja Pertti Kärkkäinen Savonlinnan 
Yrttipajalta. Paikka ilmoitetaan myöhemmin.

Omat retket
Lähetä yhdistyksen tiedottaja Ritva Kuparille sähköposti (ritva.kupari(at)kolumbus.fi), jossa kerrot mikä on 

http://www.sll.fi/keski-suomi/jyvaskyla


retkesi tarkoitus, kohde, lähtöaika ja -paikka, kesto, kulkutapa sekä varustus. Spontaaneilla retkillä on 
yleensä omat eväät ja kimppakyyti. Tiedottaja laittaa retkikutsusi Jyslyn s-postilistalle, kiinnostuneet 
ilmoittautuvat sinulle s-postiin ja sinä ohjaat retkelle lähtöä.

Kasvikerho kokoontuu Harjun Vesilinnassa luontomuseon kirjasto/luentosalissa (Ihantolantie 5, käynti 
Nisulan puoleisesta sivuovesta) keskiviikkoisin 10.9., 8.10.,12.11. ja 10.12. klo 17. Tulossa on myös 
syyskuun alkupuolella Seppälänkankaalla sijaitsevan pohjanmasmalopaikan lupiininpoistotalkoot. Talkoista 
ja kasvikerhon kokoontumisesta ilmoitellaan leinikki-sähköpostilistalla. Vetäjä on Johanna Hallman, p. 
0400 808 446

Jyvässeudun Sieniseuran retkistä tietoa kotisivuilla: http://users.jyu.fi/~pahalme/sieniseura.htm

JYSLYn hallitus vuonna 2014: pj. Heikki Susiluoma (heikki.susiluoma(at)ekoportti.fi, 040 550 4944); 
varapj.  Silja Parri (silja.parri(at)iki.fi, 040 761 7171); sihteeri Kaisa Tervonen 
(kaisa.i.tervonen(at)gmail.com, 050 594 2478); Irma Heiskanen (irma.heiskanen(at)kolumbus.fi, 040 730 
9308); Olli Kotro (okotro(at)gmail.com, 040 412 3022);  Ritva Kupari (ritva.kupari(at)kolumbus.fi, 050 
516 0550); Hannu Laakkonen (hane.laakkonen(at)hotmail.com, 045 236 4834); Anne Pennanen 
(anne.m.pennanen(at)gmail.com, 041 547 7202); Ulla Sinikka Sihvonen (ulla.sinikka.sihvonen(at)jkl.fi, 040
718 8093). Varajäsen: Markku Lemmetty (markku.t.lemmetty(at)gmail.com, 040 563 8621). 

ooooooooooooooooo 

Tiedote 21.8.2014
Asuntomessujen rantametsä rehottaa luontoarvojensa vuoksi

Äijälänrannan asuntomessuilla moni vierailija kummasteli omakotitalojen ja järven väliin jätettyä ryteikkökaistaletta, joka pilasi 
arvokkaiden tonttien järvinäkymät. Rantametsä on luonnon monimuotoisuuden kannalta arvokas ja suojeltiin luontoarvojensa vuoksi 
kaavamerkinnällä ”luonnontilaisena säilytettävä lähivirkistysalue”. Alueelta löytyy rantaluhtaa, lehto- ja luhtametsää sekä paljon 
lahopuuta tarjoten erinomaisen elinympäristön mm. pikkutikalle, joka on Jyväskylän nimikkolintu. Alueen arvoa korostaa muualla 
kaupungissa suoritettu lähimetsien hoito, joka on tehokkaasti poistanut pikkutikalle sopivia elinympäristöjä. 
Jo asuntomessutonttien myyntivaiheessa tuleville rakentajille tiedotettiin alueen luonteesta ja luontoarvoista, mutta tämä tieto ei 
välttämättä tavoittanut suurta messuyleisöä. Asuntomessuilla ei suuremmin mainostettu alueen luontoarvoja, vaikka messujen teemana oli
luonnonmukaisuus. 
Asuntomessujen rakennusvaiheessa rannan metsää ja pajukkoa raivattiin ja lahopuuta poistettiin heikentämällä luontoarvoja merkittävästi.
Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys ja Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys tekivät rantametsän raivaamisesta tutkintapyynnön 
poliisille tammikuussa 2014. Heinäkuussa 2014 syyttäjänvirastosta tuli päätös esitutkinnan keskeyttämisestä vedoten urakoitsijan 
heikkoon ohjeistukseen ja lukuisiin tulkinnanvaraisuuksiin.
Jatkossa rantametsän annetaan ryteiköityä rauhassa. Metsän toipuminen raivauksen aiheuttamasta häiriöstä tulee kestämään kymmeniä 
vuosia. Talojen järvinäkymiä ei avata jatkossakaan vaan metsän annetaan kasvaa ja tuottaa lahopuuta niin hyönteisten kuin lintujenkin 
käyttöön. 
Toivomme, että Jyväskylän kaupunki on ylpeä hienosta luontokohteestaan kaupungin ytimessä ja tiedottaa opastetauluilla sen 
luontoarvoista. Kulku tulevalle lintutornille tulee ohjata pitkospuita pitkin rantametsän laiturin puoleisesta päästä ja estää aidalla kulku 
tonteilta rantametsään. Näillä edellytyksillä metsälle annetaan mahdollisuus toipua raivauksesta. Toivottavasti pikkutikkakin vielä joskus 
kelpuuttaa paikan kodikseen.

Heikki Helle, Keski-Suomen lintutieteellinen yhdistys
Heikki Susiluoma, Jyväskylän seudun luonnonsuojeluyhdistys

http://users.jyu.fi/~pahalme/sieniseura.htm



