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40101 Jyväskylä
Mielipide toimitetaan osoitteeseen: kirjaamo@jyvaskyla.fi

MIELIPIDE koskien Tammirinteen asemakaavan laajennusta ja muutosluonnosta
(asemakaavan laajennus ja muutos koskee 66. ja 16, kaupunginosaa ja muutos 66. ja 16.
kaupunginosan virkistysaluetta)

Suomen luonnonsuojeluliiton Jyväskylän seudun yhdistys pitää Tammirinteen kaavan
rakentamisen myötä aiheutuvaa arvokkaan luonnonympäristön (kangasräme ja luhtaneva)
katoa siksi merkittävänä, että koko kaava tulee saattaa uudelleen tarkasteluun eli peruuttaa
nykyisessä muodossaan.

Yhdistyksemme mielipide nojaa kahteen tärkeää seikkaan:
1. Yksityiskohtana uhanalaiseksi luokiteltavan kangasrämeen ja silmälläpidettävän
luhtanevan tuhoutuminen rakentamisen seurauksena ja
2. Jyväskylän kaupungin sitoutuminen resurssiviisauteen ja luontoarvojen korostaminen
kaupunkisuunnittelun tavoiteteksteissä on ristiriidassa todellisen toiminnan kanssa, jossa
vuosittaiseksi tavoitteeksi asetetaan noin 70 omakotitalotonttia ja muuta rakentamista
luonnon viherpeittoa vähentämään.  Myös kaupungin AVOin kaupunkiympäristö -politiikka
korostaa yhtenä kaupungin kehittämisen kulmakivenä luontoa ja kestävää rakentamista.

SLL:n Jyväskylän seudun yhdistys on lisäksi huolestunut siitä, että kaupunki suunnittelee
rakentamista ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle.

1. UHANALAINEN JA SILMÄLLÄPIDETTÄVÄ KOHDE
Tammirinteen kaavassa on uhanalaisia ja silmälläpidettäviä elementtejä sisältävä suokohde,
jonka tuhoutuminen myönnetään kaavaselostuksessa:

- Linkki: Tammirinne, selostusluonnos, siitä lainaus:
”Pohjoisin nevalaikku on sijoitettu kaavan lähivirkistysalueelle, mutta sille ei ole
osoitettu suojelumerkintää. Sen osalta on todennäköistä, että ympärille tuleva
asutus tulee vaikuttamaan sen vesitalouteen ja se tulee muuttumaan
kuivemmaksi nykytilanteeseen verrattuna.”

- Linkki: Tammirinne, luontoselvitys 2020, siitä lainaus:
”5. Räme ja neva, noin 0,5 ha

https://www2.jkl.fi/kaavakartat/66_071/66_071selostuslv.pdf
https://www2.jkl.fi/kaavakartat/66_071/Tammirinne_luontoselvitys2020.pdf


Tähän luontoselvitysalueeseen kuulumaton, mutta keväisessä
liito-oravaselvityksessäkin tiedostettu suoalue luontoselvitysalueen
pohjoispuolella idässä, on metsänhoitoluokassa määritelty suojelualueeksi.
Suoalue on reuna-alueiltaan ojittamatonta hieskoivuvaltaista kangasrämettä,
keskikohdiltaan puutonta luhtanevaa. Kangasrämeet on arvioitu uhanalaiseksi
suotyypiksi (vaarantunut) koko maassa, luhtanevat silmälläpidettäviksi (Kontula
& Raunio 2018). ”

Suomen luontotyyyppien tuoreimman uhanalaisuusarvioinnin mukaan (v. 2018) noin 400
luontotyypistämme uhanalaisia on noin puolet, 48 %. Huolestuttavaa on, että kehityssuunta
on yhä arvioitu heikkeneväksi 57 %:lla luontotyypeistä ja paranevaksi vain 5 %:lla. Suomen
ympäristökeskuksen (SYKE) ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) laatiman laajan arvion
mukaan Suomen luonnon monimuotoisuuden heikkenevän kehityksen suunta voidaan vielä
kääntää. Tämä kuitenkin edellyttää sitä, että tehokkaimmiksi havaittujen toimenpiteiden
mittakaavaa kasvatetaan sekä sitä, että luonnon monimuotoisuus otetaan konkreettisesti ja
aidosti huomioon kaikessa päätöksenteossa.
(https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Luonto/Luontokadon_pysayttaminen_edellyttaa_eko(58339))

2. JYVÄSKYLÄN PITKÄN AIKAVÄLIN TAVOITTEEN JA KAAVAN RISTIRIITA
Kaupungin suunnittelussa on ihan viime aikoina korostunut varautuminen lajikadon
pysäyttämiseen ja ilmaston lämpenemisen vastaisen kamppailun huomioiminen
suunnittelussa.  Yksi olennainen osa tätä strategista valintaa on Jyväskylän mukaan
lähteminen ekologisen kompensaation kokeiluun
(https://www.jyu.fi/fi/ajankohtaista/arkisto/2021/05/tutkimushankkeessa-luodaan-kunnille-ensi
mmainen-ekologisen-kompensaation-toimintamalli-maankayton-suunnitteluun). On
kaupungin valitseman linjan vastaista, että tuhotaan ainutlaatuista luontoa ja kuvitellaan sen
olevan jotenkin kaupungin sisällä kompensoitavissa, kun helpompaa olisi jättää tuho
tekemättä.

Kuntatasolla tehtävät pienet ja suuret maankäyttöpäätökset vaikuttavat merkittävästi siihen,
miten luonnon monimuotoisuudelle käy. On erittäin tärkeää, että kaavamenettelyssä luonnon
monimuotoisuus otetaan huomioon riittävällä tavalla maankäyttöön kohdistuvien tarpeiden
punninnassa ja yhteensovittamisessa. Kaavamenettelyyn kulminoituu merkittävä vastuu ja
vaade luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttämisestä ja luonnon
monimuotoisuuden elvyttämisestä.

METSÄ- JA VIRKISTYSALUEIDEN KAVENTAMINEN JA MUU HEIKENTÄMINEN
SLL:n Jyväskylän seudun yhdistys on lisäksi huolestunut siitä, että kaupunki suunnittelee
rakentamista ulkoilu- ja virkistysmetsäalueelle. Luonto on tärkeä tai erittäin tärkeä neljälle
viidestä suomalaisesta ja kodin lähistöllä olevat luontoalueet ovat suomalaisille erittäin
tärkeitä (Luontosuhdebarometri v. 2020). Rakentamisen lähelle luontoa siten, että luontoa,
kuten tässä tapauksessa virkistysmetsää ja muuta olemassa olevaa rakentamatonta
metsämaata, jää rakentamisen alle, ei voida katsoa edistävän luonnon antamaa hyvää.

Yhdistyksemme korostaa luonnon säilyttämistä, lisäämistä ja ennallistamista, tilan antamista
luonnolle ja sitä kautta myös ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä. Luonnon



monimuotoisuuden turvaaminen on pitkällä tähtäimellä edellytys monien muiden tavoitteiden
(ekosysteemipalvelut, kuntalaisten terveys ja viihtyvyys) saavuttamiselle, minkä vuoksi se on
huomioitava kuntien kaikissa toiminnoissa. Luonnontilaisten alueiden käyttöönottoa
kaavoituksessa ja maankäytön suunnittelussa tuleekin välttää ja pyrkiä sen sijaan
muovaamaan jo ihmisen käytössä olevia alueita uusiin tarpeisiin. Samoin tulee välttää
metsäalueiden ottamista rakentamiseen ylipäätään, vaikka metsäalue olisikin jossain
vaiheessa ollut talousmetsäkäsittelyn kohteena. Rakentaminen on tällä hetkellä suurin
metsäkadon aiheuttaja Suomessa.
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