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L U O N N O N S U O J E L U - 
LIITTO TAMPEREEN vuo-
si on lähtenyt vauhdikkaasti 

käyntiin. Olemme ehtineet muun mu-
assa retkeillä, tehdä linnunpönttöjä ja 
tutustua zero waste -ajatteluun.

JÄSENISTÖÖN mahtuukin mo-
nesta kiinnostuneita ihmisiä. Ilmas-
tonmuutos ja oman arjen valinnat pu-
huttelevat etenkin nuoria, toiset ovat 
huolestuneita kotikaupungin siistey-
destä ja monille järjestämämme ret-
ket tarjoavat hengähdystauon arjesta. 
Kaikki syyt ja tavat olla mukana toi-
minnassa ovat yhtä hyviä. 

YHDISTYKSEMME AKTIIVINEN 
TOIMINTA voi antaa harhakuvan siitä, 
että toimintaa pyörittää mittava jouk-
ko vapaaehtoisia. Itse ainakin pysäh-
dyn välillä hämmästelemään, miten 
ihmeessä ehdimme saada niin paljon 
aikaan. Suurinta osaa toiminnasta pyö-

rittää kuitenkin kahden käden sormil-
la laskettava joukko aktiiveja. 

KUN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT 
VOIMAVARAT ovat rajalliset, tulen 
väkisin miettineeksi, millainen toi-
minta palvelisi parhaiten sekä jäseniä 
että yhdistyksen tarkoitusta. Ympäris-
töjärjestöihin kohdistuu myös ulkoisia 
paineita, kun ympäristöviranomaisten 
valitusoikeuden rajaaminen siirtänee 
vastuuta yhä enemmän järjestöjen har-
teille. Toivotaan, että uusi hallitus har-
kitsee asiaa vielä uudemman kerran.

MIETIN, PITÄISIKÖ MEIDÄN 
HETKEKSI LOPETTAA TAPAHTU-
MIEN JÄRJESTÄMINEN, ja sen si-
jaan koulia Tampereelle kaavoitusasi-
oista kiinnostuneiden iskujoukko, joka 
olisi valmiina laatimaan mielipiteitä ja 
valituksia ja seuraamaan mitä Tampe-
reella tapahtuu?

NO EI SENTÄÄN. Monipuolinen 

toiminta on yhdistyksemme vahvuus 
ja sitä haluan jatkossakin omalta osal-
tani ylläpitää.

INNOKKAILLE TEKIJÖILLE on 
siis koko ajan valtava tarve. Jos mie-
lessäsi on idea siitä, mitä Tampereella 
pitäisi tehdä esimerkiksi lähiluonnon 
vaalimiseksi tai kestävän elämäntavan 
edistämiseksi, ota rohkeasti yhteyttä. 
Kas näin:

- Hei, haluaisin järjestää villiyrtti-
retken.  

- Mahtavaa, etsi sinä sopiva opas, 
niin minä voin hoitaa tiedotuksen ja 
eväät.

Ja niin on tapahtuma siirtynyt ide-
asta käytäntöön.

AINO SAARENMAA
Päätoimittaja
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Vuoden 2019 hallituksen luokkakuvassa: Jenni Hakanen, Antti Virnes, Aino Saarenmaa ja Antti Putaja.  
Kuvasta puuttuvat Heta Heiskanen, Kim Hietikko, Anni Vuohensilta, Jaakko Mäntysaari ja Nina Nygren.
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KESKUSTOIMISTON TERVEHDYS

Suomen luonnonsuojeluliiton VieKasLIFE -hanke tervehtii
L U O N N O N S U O J E L U L I I T O N 

TERVEHDYS TURUSTA! Edustan lii-
ton hanketiimiä ja koordinoin hai-
tallisiin vieraskasveihin keskittyvää 
VieKasLIFE-hanketta. EU-rahoittei-
nen hankkeemme on Suomen suurin 
vieraslajihanke, ja sen vetovastuu on 
Luonnonsuojeluliitolla. Hanke alkoi 
viime syksynä ja jatkuu vuoden 2023 
loppuun asti.

Haitalliset vieraslajit ovat maa-
ilmanlaajuisesti yksi vakavimmista 
uhista luonnon monimuotoisuudelle. 
Suomessa tilanne on vielä melko hyvä 
verrattuna vaikkapa Yhdysvaltoihin. 
Vierailin muutama vuosi sitten Wis-
consinissa Rush Creek Bluffin suojelu-
alueella. Paikalliset ekologit esittelivät 
alueen arvokkaimpia alkuperäiskasvil-
lisuuden laikkuja, joilta aggressiivises-
ti leviävät vieraslajit pyrittiin pitämään 
poissa. Muun suojelualueen osalta kil-
pajuoksu oli jo todettu hävityksi. Vie-
raslajien kurissa pitämiseksi vaaditta-
vaa intensiivistä luonnonhoitoa ei ollut 
mahdollista ulottaa koko suojelualu-
eelle.

Yksi Wisconsinin pahimmista vie-
raslajeista on Tampereellakin luon-
nonvaraisena esiintyvä litulaukka, kun 
taas Wisconsinissa alkuperäistä kel-
tamajavankaalia kasvaa Tampereella 
muun muassa Hatanpään arboretu-
missa, ja se on Suomessa erityisen hai-
tallinen vieraslaji.

Rush Creek Bluff on perustettu 

turvaamaan viimeisiä rippeitä pree-
ria- ja metsäkasvillisuuden mosaiikis-
ta Mississippi-joen latvoilla. Alkupe-
räiskasvillisuutta on seudulla säilynyt 
vain kaikista vaikeakulkuisimmilla 
kalliorinteillä, jotka eivät aikanaan kel-
vanneet uudisraivaajille. Nyt haitalliset 
vieraslajit pirstovat uhanalaisten lajien 
jo entuudestaan kapeaa elintilaa. 

Suomessa tilanne ei onneksi ole 
yhtä toivoton, mutta ei meilläkään ole 
aikaa hukattavaksi. Monien vieraskas-
vilajien osalta nyt on jo viime hetket 
hävittää lajit tai edes pysäyttää niiden 
leviäminen Suomessa. Tähän haastee-
seen haluamme VieKasLIFE -hank-
keessa vastata.

Hankkeemme keskittyy erityisesti 
kolmeen haitalliseen vieraskasvilajiin. 
Kansallisena tavoitteena on hävittää 
jättiputket kokonaan Suomesta, ja tätä 
tavoitetta edistämme torjumalla nii-
tä  Varsinais-Suomessa. Lisäksi pyrim-
me hävittämään keltamajavankaalin 
kaikki esiintymät Suomesta. Jättipalsa-
min poistaminen kokonaan olisi jo liki 
mahdoton tehtävä, mutta torjuntatyö-
hön tulee silti panostaa. Näiden lajien 
leviäminen erityisesti suojelualueille 
ja muille luonto- ja virkistysarvoiltaan 
tärkeille alueille on pyrittävä estämään. 

VieKasLIFE tekee käytännön tor-
juntatyötä, mutta myös paljon muuta. 
Viestinnällä ja tiedottamisella saamme 
vieraslajien tahallisen ja tahattoman 
levittämisen vähentymään. Kansalais-

tiede innostaa ihmisiä mukaan kar-
toittamaan ja torjumaan vieraslajeja. 
Kotipuutarhureille viestimme yhdessä 
Marttaliiton kanssa ja koululaisia ta-
voitamme Luonto-liiton kouluvierai-
lijoiden kautta. Yhteistyöverkostojen 
rakentaminen kansalaisten, järjestö-
jen, kuntien ja valtionhallinnon välil-
le on tärkeä osa hanketta, sillä mikään 
sektori ei pysty yksinään ratkaisemaan 
vieraslajiongelmaa.

VieKasLIFEn toiminnasta ja yh-
teistyökumppaneista löydät tarkem-
paa tietoa luonnonsuojeluliiton verk-
kosivuilta www.sll.fi/viekas-life. Sieltä 
löytyvät myös minun ja muiden Vie-
Kas-tiimiläisten yhteystiedot. Vaikka 
Pirkanmaa ei olekaan hankkeen paino-
pistealue, on meillä tarkoitus järjestää 
sielläkin toimintaa vieraslajeista kiin-
nostuneiden yhteistyötahojen kanssa. 

Haitallisista vieraslajeista löytyy 
tietoa vieraslajit.fi -sivustolta. Siellä 
voit tutustua muun muassa keltama-
javankaaliin ja ilmoittaa havaintoja la-
jista. Kuten jättipalsamin ja jättiputket, 
EU on julistanut myös keltamajavan-
kaalin lainsuojattomaksi; sen maahan-
tuonti, kasvatus, myynti ja muu hallus-
sapito sekä ympäristöön päästäminen 
on kielletty. Tavoitteemme on löytää 
kaikki lajin esiintymät Suomessa tä-
män vuoden aikana, joten ilmoitathan 
havaintosi! 

Kati Salovaara

Kirjoittaja  
Kati Salovaara
SLL:n VieKasLIFE-hankekoordinaattori 
Suojelubiologi
Entinen tamperelainen, nykyinen turkulainen

Etsintäkuulutettu vieraslaji
Keltamajavankaali
Haitallinen vieraslaji
Vehkakasvi
Alunperin Pohjois-Amerikasta,  
muutamia kymmeniä esiintymiä Suomessa

VieKasLIFE-hankkeen 
yhtenä tavoittena on 
kartoittaa kaikki Suomen 
keltamajavankaaliesiintymät 
tämän vuoden aikana.  
Ilmoita havaintosi  
vieraslajit.fi-sivustolla.

Kuva ja lisenssi: 
Mark Robson, CC BY SA 2.0

MIELIPIDE

Olisiko poliitikoista maailman pelastajiksi

Lauantaina 2.3. nuoret kokoon-
tuivat Helsinkiin vaatimaan päättä-
jiltä nopeita toimenpiteitä ilmaston-
muutoksen torjumiseksi. Seuraavana 
päivänä ikään kuin vastauksena pää-
ministeri Juha Sipilä ilmoitti metsi-
en hakkuiden lisäyksen olevan perus-
teltua, koska metsäteollisuus muutoin 
joutuisi supistuksiin ja irtisanomisiin.

Vanhojen metsien hakkuita on pe-
rusteltu sitenkin, että ne tarjoaisivat 
mahdollisuuden metsänistutuksiin. 
Tällöin kasvavat puut sitoisivat hii-
lidioksidia enemmän kuin vanhat ja 
hyödyntämättömät metsät. Näin yksi-
oikoisen ajattelun mukaan kannattaisi 
maailman sademetsätkin hakata nope-
asti, jotta tilalle voitaisiin istuttaa euka-
lyptusta, joka nopeakasvuisena sitoi-
si hiiltä ja tuottaisi vielä raaka-ainetta 
metsäteollisuudelle!

Hakkuiden lisäys kuitenkin vain 
nopeuttaisi metsäluonnon tuhoa, joka 
jo nyt on johtanut useiden metsäluon-
totyyppien uhanalaistumiseen ja met-
sälajien joukkokatoon niin Suomessa 

kuin muuallakin. Sitä paitsi Suomi on 
kansainvälisin sopimuksin sitoutunut 
säilyttämään luonnon biodiversiteet-
tiä.

Ilmastokriisi ja luonnonjärjestel-
mien tuhoutuminen vaativat radikaa-
leja toimia poliittisilta ja taloudellisilta 
päättäjiltä. Ihmisiltä edellytetään saa-
vutetuista eduista tinkimistä ja aika-
moista elämäntapojen muutosta. Ei siis 
ihme, että poliitikot eivät uskalla teh-
dä radikaaleja päätöksiä, vaan tyytyvät 
ehdottamaan monesti aika kosmeetti-
siksi luonnehdittavia toimenpiteitä.

Historioitsijat J.R ja William  
McNeill kirjoittivat jo 2003, miten po-
liittiset instituutiot soveltuvat huonosti 
hitaasti etenevien ympäristöongelmien 
ratkaisemiseen, sillä ”kansainvälinen 
kilpailuasetelma pakottaa valtiot mak-
simoimaan vaurautensa ja valtansa ly-
hyellä tähtäimellä, joten muut huolet 
ovat tärkeysjärjestyksessä matalalla”.

Yhteiskunta- ja talousjärjestel-
mämme on rakentunut vanhentuneille 
premisseille, joita luonnehtivat kasvu, 

kilpailu ja tehokkuus. Markkinatalou-
teen sisäänrakennettu sääntelyn pur-
kaminen ei mitenkään sovellu enää 
nyky-yhteiskuntaan ja talouteen.

Tutkijat ovat kyllä eri puolilla 
maailmaa pyrkineet kehittämään ym-
päristötaloutta, joka perinteisten rea-
liteettien ohella ottaisi lukuun talous-
toiminnasta koituneet ympäristötuhot. 
Vuonna 2018 vieraili Suomessa britti-
läinen taloustieteilijä Kate Raworth, 
joka kytkee taloustieteen perusväit-
tämät osaksi ihmisen luonnolle ja 
ekosysteemeille aiheuttamia vaurioita.

Silti taitaa olla pakko yhtyä Suo-
men Kuvalehden päätoimittajan  
Ville Pernaan tekstiin (SK 8/2019): 
”Me taidamme mieluummin valita 
maailmanlopun kuin sen estämisen, 
koska estäminen olisi niin hankalaa ja 
epämukavaa.”

Matti Kääntönen, FM
Historian ja yhteiskuntaopin lehtori, eläkkeellä
Tampere

Jos olet liittynyt äskettäin Suomen 
luonnonsuojeluliittoon, saatat  hämmästyä tämän 
lehden kolahdettua  postista. 
Suomen luonnonsuojeluliiton jäsenenä olet 
liittynyt myös asuinpaikkasi  paikallisyhdistykseen, 
eli Luonnonsuojeluliitto Tampereeseen. 
Suomen luonnonsuojeluliitto toimii kolmella 
tasolla:  Luonnonsuojeluliitto Tampere paikallisesti, 
piiri maakunnallisesti ja liitto valtakunnallisesti.

Tervehdys!

JÄSENMAKSUN MAKSAMINEN ON 
ARVOKAS SUOJELUTEKO!
Tuet näin vapaaehtoista luonnon- ja ympäristönsuojelutyötä. 

Luonnonsuojeluliitto Tampereen jäsenenä saat muun 
muassa monia jäsenetuja, kuten Tampereen Luonto ja 
Luonnonsuojelija -jäsenlehden, äänioikeuden kokouksissa  
ja erilaisia alennuksia.

KUVA: ADOBE STOCK
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Mitäs täällä tapahtuu?

L U O N N O N S U O J E L U L I I T T O 
TAMPEREEN toimintavuosi 2019 al-
koi linnunpönttöjen huoltokierrok-
sella tammikuun puolivälissä. Tarkas-
timme viime kevään pönttötalkoissa 
nikkaroidut ja Kaukajärven metsiin 
ripustetut pöntöt. Iloksemme huoma-
simme mahdollisia pesintöjä tai niiden 
yrityksiä noin puolessa ripustetuista 
pöntöistä.

VUODEN ENSIMMÄINEN retki 
suuntautui Etelä-Hervantaan. Tammi-
kuisella jälkiretkellä Makkarajärven-
Viitastenperän uudella suojelualueella 
kymmenisen retkeilijää näki ainakin 
rusakon ja ketun jälkiä. Keli ei ollut 
puuterilumesta johtuen ihanteellinen 

jälkien tarkasteluun, mutta talvinen 
metsä on aina hieno kokemus. Noin 
kuukautta myöhemmin retkeilimme 
Niihaman maastoissa lumikengät ja-
lassa. Sää oli aurinkoinen ja jo melko 
keväinen. Osallistujia oli parikymmen-
tä. 

VUODEN ALKUPUOLELLA JÄR-
JESTIMME myös jäseniltoja. Tammi-
kuun jäsenillassa suunnittelimme tule-
vaa toimintaa. Helmikuun jäsenillassa 
kestävää elämäntapaa edistävän Zero 
Waste Finlandin vapaaehtoiset kertoi-
vat zero waste -ajattelusta ja antoivat 
vinkkejä jätteettömämpään elämään. 
Kuulijoita oli kolmisenkymmentä, ja 
aiheesta käytiin vilkasta keskustelua.

MAALISKUUSSA oli vuoros-
sa roudasta rospuuttoon -teemai-
nen retki. Jälleen retkeilimme Mak-
karajärven-Viitastenperän alueella, 
Hervantajärven ympäristössä. Alun 
perin tarkoituksena oli pitää viime 
vuoden tapaan kelirikkoretki, mut-
ta keli osoittautui odotettua talvisem-
maksi. Retkeilimme rauhalliseen tah-
tiin kymmenen hengen voimin. Kuun 
loppupuolella nikkaroimme linnun-
pönttöjä Hacklab Tampereen tiloissa. 
Maaliskuun viimeisenä viikonloppuna 
olimme mukana Vapriikissa järjeste-
tyssä Metsään!-tapahtumassa. 

HUHTIKUU alkoi ompelukonei-
den ääressä. Järjestimme Pirkanmaan 

Kim Hietikko ja Antti Putaja huoltamassa linnunpönttöjä.
Kuva: Jenni Hakanen

Yhdistyksen alkuvuoden toimintaa

LUONNONKUKKIEN PÄIVÄN RETKI 

la 15.6  klo 13
Jo perinteeksi muodostunut kasviretki järjestetään tänä vuonna jo varsinaista luonnonkukkien päivää edeltävänä lauantaina 15.6.  
Kohteena on Tampereen Lukonojanmäen Pitkäahde. Kokoonnumme Kaukajärven koulun eteläpuolen parkkipaikalla klo 13.  
Retki kestää noin kaksi tuntia. Vetäjänä Matti Kääntönen kasvitieteellisestä yhdistyksestä. Paikalle pääsee mm. busseilla 9A ja 9B.  
Pois voi jäädä Kaukajärven koulun kohdalla. Muista säänmukainen varustus.

Kestohedelmäpussien ompelutalkoissa.
Kuva: Aino Saarenmaa

KUVA: JENNI HAKANEN

kierrätys ja työtoiminta ry:n ylläpitä-
mällä Nextiili-pajalla kestohedelmä-
pussien ompelutalkoot. Illan aikana 
kukin osallistuja ehti tehdä itselleen 
useamman taatusti uniikin pussin. 
Töitä viimeistellessä pohdimme jo, 
mitä kestotuotteita voisimme ommella 
seuraavaksi.

LEHDEN MENNESSÄ PAINOON 
suunnitteilla oli muun muassa uusia 
retkiä sekä roska- ja vieraslajitalkoita.

Koonnut: Jenni Hakanen
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Teksti Kirsi Raivio Kuvat Kirsi Raivio

KARTALLA

Älä kangistu kaavoihin 
- kaavoituksen perusteet

Kaavoitus on maankäytön suunnittelua. Mitä kaikkea kaavoituksesta pitäisi tietää  
ja kuinka siihen voi osallistua?

T ampereella kaikki vireillä ole-
vat asema- ja yleiskaavahank-
keet ovat löydettävissä kau-

pungin verkkosivuilta. Tampereella 
on vuoteen 2030 asti voimassa ole-
va kaupunkistrategia, ja yleiskaavaa 
päivitetään sen mukaisesti valtuusto-
kausittain. Tämänhetkinen yleiskaa-
voituksen työohjelma on hyväksytty 
vuosille 2017-2021 ja asemakaavoitus-
ohjelma vuosille 2019-2023. 

Laajempaa seutua, esimerkik-
si Pirkanmaata, koskevia suunnitel-
mia tehdään yleispiirteisellä maakun-
takaavalla, jonka laatimisesta vastaa 

Tampereen seudulla Pirkanmaan liit-
to. Maakuntakaavan alueella voi olla 
voimassa monta eri yleiskaavaa, joilla 
määritellään alueelliset maankäytön 
pääperiaatteet. Yleiskaavat ohjaavat 
yksityiskohtaisempien asemakaavojen 
suunnittelua, joita puolestaan voi olla 
yleiskaavan alueella voimassa useita. 

Yleis- ja asemakaavojen laatimi-
sesta vastaavat kunnat. Tampereel-
la kaavoitushanke voi lähteä liikkeel-
le joko kaupungin tai maanomistajan 
aloitteesta. Jälkimmäisessä tapauksessa 
edellytyksenä on kuitenkin, että kau-
punki pitää kaavoitushanketta tarkoi-

tuksenmukaisena. Vireillepanosta tie-
dotetaan kuulutuksella muun muassa 
kaupungin verkkosivujen ilmoitustau-
lulla.

Ennen varsinaista kaavoitustyötä 
on laadittava osallistamis- ja arvioin-
tisuunnitelma. Jotta kaavan laatijoilla 
olisi mahdollisimman kattavaa tietoa 
kyseessä olevasta alueesta, valmistelu-
vaiheeseen pyritään saamaan mukaan 
kaikki osalliset. Osallisia ovat paitsi 
maanomistajat myös kaikki ne hen-
kilöt ja yhteisöt, joiden oloihin kaava 
saattaa huomattavasti vaikuttaa. Käsite 
onkin varsin laaja.

Osallistamis- ja arviointisuunni-
telman laatimisen jälkeen alkaa luon-
nosvaihe. Kaavaluonnoksia saatetaan 
valmistella joko yksi tai useampia, ja 
vaihtoehdot asetetaan yleisön nähtä-
ville mielipiteiden kuulemista varten. 
Osallinen voi esittää vireillä olevasta 
kaavasta mielipiteensä joko kirjallises-
ti tai suullisesti. Mielipiteiden on hyvä 
olla perusteltuja, mutta kynnystä nii-
den esittämiseksi ei ole haluttu asettaa 
korkealle. Kaavoittajaa kiinnostavat 
niinkin yksinkertaiset asiat, kuin mit-
kä asiat alueella on osallisen näkökul-
masta järjestetty hyvin ja mitkä huo-
nosti. 

Etenkin yleiskaavahankkeiden yh-
teydessä osallisille järjestetään tiedo-
tus- ja keskustelutilaisuuksia. Toisi-
naan suunnittelun tueksi perustetaan 
myös erityinen ryhmä, johon valitaan 
siihen ilmoittautuneita aktiivisia osal-
lisia. 

Koska asemakaavat ovat muita 
kaavoja yksityiskohtaisempia ja saatta-
vat koskea jopa ainoastaan yhtä tont-
tia, osallisten kanssa käydään enim-
mäkseen kahdenkeskisiä keskusteluja. 
Yleisötilaisuudet ovat kuitenkin yleis-
tyneet myös asemakaavojen kohdalla. 

Asemakaavojen määräykset koskevat 
muun muassa alueen yksityiskohtaista 
käyttötarkoitusta ja kaupunkikuvallisia 
seikkoja, kuten rakennusten korkeutta. 

Kun kaavaluonnoksesta esitetyt 
mielipiteet on käsitelty, tehdään kaa-
vaehdotus, johon pyydetään myös vi-
ranomaisten lausunnot. Asemakaavat 
käsittelee Tampereella yhdyskuntalau-
takunta, yleiskaavat laajuudesta riip-
puen joko samainen yhdyskuntalauta-
kunta tai kaupunginhallitus. Käsittelyn 
jälkeen kaava asetetaan nähtäville ja 
siitä voi jättää muistutuksen. Kirjal-
linen muistutus on jätettävä kaupun-
kisuunnittelun kaavoitusyksikköön 
ennen kaavan nähtävilläoloajan päät-
tymistä. 

Tampereella yhdyskuntalautakun-
ta hyväksyy pienet tai merkitykseltään 
vähäiset asemakaavat. Sen sijaan yleis-
kaavat ja merkittävät asemakaavat hy-
väksyy ensin kaupunginhallitus ja sen 
jälkeen valtuusto. Kaavan hyväksymis-
päätös on valituskelpoinen. Kaava as-
tuu voimaan valitusajan umpeuduttua, 
jos valituksia ei ole jätetty. Voimaantu-
losta ilmoitetaan kuulutuksella. 

Hyväksymispäätöksestä voivat 
tehdä valituksen asianosaiset sekä ky-

seisen kunnan jäsenet. Valitusperus-
teita on kolme: päätös on syntynyt vir-
heellisessä järjestyksessä, päätöksen 
tehnyt viranomainen on ylittänyt toi-
mivaltansa tai päätös on muuten lain-
vastainen. Kunnallisvalitus tehdään 
hallinto-oikeudelle 30 päivän kulues-
sa hyväksymispäätöksestä. Hallinto-
oikeuden päätöksestä on mahdollista 
valittaa edelleen korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. Jos kysymyksessä on vai-
kutuksiltaan vähäinen asemakaava, va-
litusoikeus on ainoastaan niillä, joiden 
oikeuteen, etuun tai velvollisuuteen 
kaava vaikuttaa. 

Kaavoitusviranomaiset tarvitsevat 
osallisten paikallistuntemusta, joten 
heihin kannattaa olla rohkeasti yhtey-
dessä kaavoituksen eri vaiheissa. Lisä-
tietoja kaavoituksesta saa esimerkiksi 
kaupungin verkkosivuilta sekä Palve-
lupiste Frenckellistä. 

www.tampere.fi/
asuminen-ja-ymparisto/kaavoitus

Juttuun on haastateltu Tampereen 
yliopiston väitöskirjatutkija Johanna 
Tuomisaarta.

Hiedanrannasta suunnitellaan kestävää 
ja älykästä hiilidioksidi-negatiivista 
kaupunginosaa, joka tuottaa enemmän  
kuin kuluttaa.

1800-luvulla rakennettu teollisuusalue Santalahdessa päivittyy uudeksi asuinalueeksi. 
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T amperelainen Jukka Vetten-
ranta toimii aktiivisesti mo-
nenlaisissa luontoon liittyvissä 

järjestöissä ja hankkeissa. Esimerkiksi 
retkien vetäminen on hänelle tuttua 
puuhaa. Pari vuotta sitten Vettenranta 
liittyi Suomen Luonnonsuojeluliittoon, 
mikä toi mukanaan uusia toiminnan 
muotoja. Luonnonsuojeluliiton Tam-
pereen yhdistyksessä hän on muun 
muassa osallistunut vieraslaji-, keto- ja 
ennallistamistalkoisiin, luontokartoi-
tuksiin ja retkille sekä ollut mukana 
suunnittelemassa reittejä ja opasteita 

Kauppi-Niihaman vertaissuunnittelu-
ryhmässä.

Vettenranta viettää mieluusti ai-
kaa luonnossa myös vapaa-ajallaan ja 
viihtyy erityisesti veden äärellä. En-
simmäisen ravustuskauden alku on 
hänelle aina yksi vuoden kohokohtia. 
Kahvitauko kalastuksen lomassa aa-
muisella Näsijärvellä on yksi hänen 
mieluisimpia luontokokemuksiaan. 
Suomen ohella Norjan luonto on Vet-
tenrannalle läheinen. Naapurimaassa 
asuvien sukulaisten kautta Norjasta on 
tullut hänelle kuin toinen kotimaa. 

– Siellä kun katselee, kun aurinko 
laskee Atlanttiin sunnuntaina kun ei 
ole liikennettä ja kuulee vain luonnon 
äänet, niin aika pysähtyy, Vettenranta 
kertoo.

Luontoon pääsy ja retkeily pitäisi 
Vettenrannan mielestä tehdä helpoksi 
ja kannustavaksi, sillä luonnossa liik-
kuminen on mukavaa, ja sillä on tut-
kitusti terveyshyötyjä. Keinoja luon-
non parempaan saavutettavuuteen on 
monia, kuten reittien selkeä merkit-
seminen, kartat internetissä, joukko-
liikenneyhteydet ja kuljetukset luon-

Teksti Eija Isoviita Kuvat Jouni Kalmari 

LUONNONSUOJELIJAN TARINA

Retkeilläkseen ei tarvitse mennä kauas
Luonto-ohjaajaksi opiskeleva Jukka Vettenranta haluaa muuttaa käsityksiä retkeilystä 
ja parantaa kaupunkilaisten luontosuhdetta.

TULE MUKAAN 
TOIMINTAAN!
Luonnonsuojeluliitto Tampereen toimintaryhmissä pääset vaikuttamaan kaupungin tulevaisuuteen, 
suojelemaan lähiluontoa, järjestämään retkiä, talkoilemaan, kehittämään ja huoltamaan 
luontopolkuja, suunnittelemaan tapahtumia ja paljon muuta!

Tapahtumiimme osallistuminen ei edellytä jäsenyyttä yhdistyksessä ja toimintamme on pääsääntöisesti 
ilmaista ihan kaikille. 

Käy katsomassa lisätietoa osoitteesta sll.fi/tampere/toiminta

SEURAA JA TYKKÄÄ
sll.fi/tampere
Facebookista löydät meidät hakusanalla “Luonnonsuojeluliitto Tampere”
Instagram: @slltampere

tokohteisiin sekä kohteiden huolto. 
Taukopaikoilla ja pitempien reittien 
varrella tulisi olla roskiksia ja vessa, 
ja nuotiopaikoilla tulisi olla valmiina 
polttopuita.

– Toki tämmöisen järjestäminen 
on aina rahakysymys. Ja toisaalta pi-
tää olla tasapaino, ettei joka paikkaan 
tule liikaa porukkaa sotkemaan, hän 
toteaa, – mutta jos kohde on hyvin 
markkinoitu ja opastettu, ja retket hy-
vin ohjattuja, voi monessakin paikassa 
kasvattaa kävijämääriä.

Lähiluontokohteiden arvostukses-
sa ja markkinoinnissa Vettenranta nä-
keekin kehittämisen varaa.

– Tampereella paikalliset ihmiset 
ovat itse luontokohteiden asiantunti-

joita. Tätä ajattelua pitäisi korostaa sen 
sijaan, että ollaan niin että ”ei tehrä täs-
tä ny numeroo”.

Kuka tahansa voi esimerkiksi lait-
taa kuvia retkiltä sosiaaliseen mediaan 
ja tehdä näin luontopaikkoja tunne-
tummiksi.

Vettenranta näkee myös luontojär-
jestöjen ja elinkeinoelämän toimijoi-
den yhteistyössä potentiaalia, vaikka 
sanookin liike-elämän olevan luonto-
asioissa vielä vähän mörkö. Yritykset 
voisivat olla mukana sponsoroimassa 
tai auttamassa reittien merkitsemisessä 
tai jätehuollon järjestämisessä luonto-
kohteisiin, ja vastineeksi järjestöt voi-
sivat esimerkiksi vetää työhyvinvoin-
tipäivien retkiä. Hän arvelee, että tällä 

tavalla yritysten kiinnostus luontoasi-
oihin voisi herätä muutenkin.

Vettenranta on ehdottomasti sitä 
mieltä, että luontoelämyksiä saadak-
seen ja retkeilläkseen ei välttämättä 
tarvitse lähteä kauas.

– Täällä Tampereellakin jokaise-
noikeudet ja se, että muutaman kilo-
metrin päässä kaupungin keskustasta 
voi marjastaa ja kalastaa, on ulkomaa-
laisille hämmästyttävä asia, hän sanoo.

Hänen mielestään on myös ilah-
duttavaa löytää itse tai auttaa muita 
ihmisiä löytämään omalta kotipaikka-
kunnaltaan kiva luontokohde, josta ei 
aiemmin tiennytkään. Se onkin yksi 
hänen tavoitteistaan luontotoimijana.



12  Tampereen Luonto        1/2019

M onet pitävät itsestäänselvänä, 
että retkeily on luonnonsuo-
jelijalle luonteva harrastus. 

Myös meidän yhdistyksemme toi-
minnasta iso osa on erilaisten retki-
en järjestämistä. Toisaalta retkeilyn ja 
luonnonsuojelun yhteys voidaan myös 
kyseenalaistaa: luonto ei tule suojel-
luksi vain sillä, että siellä kuljetaan. 
Retkeily myös kuluttaa luontoa mo-
nin tavoin. Retkille mennään usein 
fossiilisten polttoaineiden voimalla, 
jopa lentäen, ja ainakin suosituimmis-
sa kohteissa, kuten kansallispuistoissa, 

maaston kuluminen reittien ja tauko-
paikkojen ympäristössä on huomat-
tavaa. Roskiakin saatetaan jättää ter-
veestä järjestä ja kielloista huolimatta. 
Näistä seikoista huolimatta on useita 
syitä, miksi retkeily on tärkeää luon-
nonsuojelun kannalta. 

1 RETKEILEMÄLLÄ TUTUSTUU 
SUOJELTAVIIN KOHTEISIIN. 
Ihminen jaksaa paremmin mo-

tivoitua tuttujen kuin tuntemattomien 
paikkojen suojelemiseen, ja vaikkapa 
yksinkertainen päiväretki lähimetsään 

voi antaa omakohtaisen luontokoke-
muksen, josta suojeluhalu voi am-
mentaa voimaa. Kenties retken jälkeen 
kehittyy vahva tunneside kohteeseen, 
kenties ei - mutta ainakin kyseistä 
luontokohdetta ymmärtää paljon pa-
remmin kun on käynyt paikalla katso-
massa, miltä siellä näyttää. 

2 RETKEILY AUTTAA HAHMOT-
TAMAAN LUONTOA PAIK-
KOINA, ei vain jäsentymättö-

mänä tilana kartalla tai ilmakuvassa. 
"Paikan" ja "tilan" käsitteistä on kirjoi-

Mitä tekemistä retkeilyllä on 
luonnonsuojelun kanssa?

Teksti Antti Virnes Kuvat Anu Toivola 

tettu tuhansia sivuja akateemista filo-
sofiaa. Yksinkertaisimmillaan kyse on 
kuitenkin vain siitä, että tutustuessaan 
ympäristöönsä ihminen alkaa hahmot-
taa jäsentymätöntä, merkityksetöntä ja 
vähemmän todellisen tuntuista tilaa 
erillisinä paikkoina, jotka todella ovat 
olemassa ja merkityksellisiä ihmiselle 
itselleen, hänen arkisessa maailman-
kuvassaan. Luonnon tuhoutuminen 
tuntuu paljon kipeämmältä, kun sen 
kuvittelee mielessään tapahtuvaksi tie-
tyssä, tutussa paikassa, ei vain "tuolla 
jossain", arkisen elämän tuolla puolen. 
Mitä enemmän retkeilee, sitä enem-
män kokee ympärillään paikkoja tilan 
sijaan. 

3 RETKEILY OPETTAA HAVAIN-
NOIMAAN LUONTOA. Monet 
tärkeät ja uhanalaiset lajit eivät 

näyttäydy satunnaiselle vilkuilijalle, 
eikä lajien välisiä ekologisia suhtei-
ta ole helppo hahmottaa, vaikka olisi 
niistä biologian kirjoista lukenutkin. 
Luonnon monimuotoisuuden ja sen 
pienienkin yksityiskohtien arvon tun-
nistaminen vaatii herkkyyttä ja taitoa 

havainnoida tarkasti, keskittyneesti ja 
moniaistisesti. Hektinen kaupunkielä-
mä ei ole omiaan koulimaan moista 
havainnoinnin taitoa, mutta maastos-
sa, varsinkin metsän peitossa ja suon 
autiudessa, sitä voi opetella. Ja vaikka 
ei oppisi, voi ainakin rauhoittaa miel-
tään hiljentymällä ja näin parantaa hy-
vinvointiaan. 

4 RETKEILYLLÄ ON VAIHTO-
E H T O I S K U S TA N N U K S I A : 
JOS EI RETKEILE, KÄYTTÄÄ 

AIKANSA JA RAHANSA JOHONKIN 
MUUHUN. Negatiivisista ympäristö-
vaikutuksistaan huolimatta retkeily on 
tyypillisistä länsimaisen ihmisen har-
rastuksista yksi vähiten tuhoisia. Ret-
keilynsä aiheuttamaa ekologista jalan-
jälkeä voi myös itse helposti pienentää. 
Kohteen voi valita kotikaupungin rajo-
jen sisältä, jolloin ei tarvitse erikseen 
matkustaa kauas päästäkseen retkelle. 
Jos kohde ei aivan takapihalta löytyi-
sikään, siirtymän itse retkikohteeseen 
voi hoitaa lihasvoimin tai usein myös 
julkisilla liikennevälineillä. Voi suosia 
myös muita kuin kaikkein suosituim-

pia kohteita. Evääksi voi valita makka-
ran sijaan kasviksia ja niin edelleen. 

5 RETKEILY VOI SAADA POH-
TIMAAN ASIOIDEN TÄR-
KEYSJÄRJESTYSTÄ. Paljon 

retkeilevä ihminen voi havahtua tar-
kastelemaan kulutustottumuksiaan, 
mahdollisesti tajuta, kuinka vähällä ih-
minen lopulta tulee toimeen, ja kuinka 
vähällä kulutuksella voi itse asiassa elää 
hyvää elämää joutumatta kituuttamaan 
tai luopumaan mistään aidosti merki-
tyksellisestä. En lähde tässä yhteydes-
sä määrittelemään, mikä on sovelias 
kulutustaso, sen määrittäköön kukin 
tykönään. Uskallan kuitenkin väittää, 
että harva tulee keväisessä havumet-
sässä korppien siiveniskujen suhah-
duksia kuunnellessa ajatelleeksi, mitä 
uusimpia viihde-elektroniikkalaitteita 
hänen kotoaan uupuu, tai rankan suol-
la rämpimisen jälkeen, että nuotiolla 
kypsennetty riisi-papumuhennos on 
tylsää ruokaa.

Retkeily on jo usean vuoden ajan kasvattanut suosiotaan, eikä aivan ongelmitta. 
Suosituilla reiteillä esimerkiksi maaston kuluminen aiheuttaa päänvaivaa.  
Lieveilmiöistä huolimatta retkeily on silti hyvä harrastus - sekä ihmiselle että luonnolle.
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Ilmastonmuutoksen vastaisia toi-
mia voi tehdä monella tasolla. Henki-
lökohtaisessa arjessa ilmastotekoja voi 
tehdä ruoan, liikkumisen, kuluttami-
sen ja energiakäytön suhteen ja laa-
tia vaikkapa sitoumus.fi/elamantapa 
–sivustolla oman ilmastosopimuksen. 
Yhtä tärkeää on kuitenkin vaikuttaa 
myös yhteiskunnallisesti niihin ratkai-
suihin, joita ilmastopolitiikassa teh-
dään.

Suomen luonnonsuojeluliiton 
nuorisojärjestö Luonto-Liitto käynnis-
ti lokakuussa paikallisryhmiä vaikut-
tamistyötä varten. Yksi niistä syntyi 
Tampereelle. Ryhmän nimeksi annet-
tiin Ilmastotoivo, ja siinä toimii usei-
den järjestöjen aktiiveja ja muita in-
nokkaita tamperelaisia. 

Ryhmän lähtöajatuksena oli, että 
teot luovat toivoa siitä, että ilmasto-
kriisi saadaan vielä hallintaan. Yhdessä 
toimiminen voimauttaa vaikeiden asi-
oiden keskellä. 

Teksti Heta Heiskanen Kuva Laura Vesa

tonmuutos uhkaa. Myös Suomen 
luonnonsuojeluliitto on #korvaa-
maton-kampanjan takana.

Ilmastolakkoilua 
perjantaisin

Ilmastotoivo-ryhmä on mui-
den paikallisten toimijoiden kanssa 
istunut ruotsalaisen ilmastovaikut-
taja Greta Thunbergin tukilakossa 
perjantaisin. Raatihuoneen edessä 
on istunut väkeä muutamasta ih-
misestä ja iloisista siili- ja nalleha-
moista aina isompiin joukkoihin. 
Väliin istujia ovat käyneet tervehti-
mässä myös paikalliset päättäjät tai 
toimittajat.

Ydinjoukon lisäksi jokainen 
ohikulkija on tervetullut mukaan 
istumaan edes hetkeksi. Suurin 
osallistujamäärä oli koululaisten il-
mastolakkopäivänä 15.3.2019, kun 
tuhatpäinen joukko nuoria oli la-
kossa.

– Ilmastolakko oli tärkeä herät-
täjä. Aikuiset tajusivat, että nuorilla 
on hätä ilmastonmuutoksen takia, 
ja ongelmaa on lähdettävä ratko-

Petoaitatalkoissa Rengossa.

Tampereella ilmastotoivoa lisätään teoilla

Ilmastotoivo-ryhmän toimintaa pystyy helpoiten seuraamaan seuraavilta kanavilta tai laittamalla sähköpostia.

Tapahtumat: luontoliitto.fi/hlp/tapahtumat  Facebook: Luonto-Liiton Hämeen piiri

Suunnitteluryhmä fb:ssä: Ilmastotoivo (Luonto-Liitto Tampere) Sähköposti: ilmastoryhma.tampere@luontoliitto.fi

ilmastoaktivismista ja se näkyy heidän 
osallistumisessa ilmastomarssiin 15.3. 
Opettajatkin ovat innoissaan nuor-
ten aktiivisuudesta, Jeremias Lahtinen 
kertoo.

Aktivistit hakevat 
virkistystä metsästä

Ryhmä pitää tärkeänä, että vai-
kuttamistyön ohessa pidetään toisista 
huolta ja mennään välillä esimerkiksi 
yhdessä metsään retkeilemään.

– Ryhmän toiminta lähtee vapaa-
ehtoisista. Välillä käydään retkeilemäs-
sä lähilaavulla. Se on leppoisa tapa tu-
tustua toisiimme ja virkistyä luonnon 
keskellä, Emma Pohja sanoo.

maan kaikilla yhteiskunnan aloilla. 
Nuoret taas heräsivät omiin vaikutta-
mismahdollisuuksiinsa, kommentoi 
ilmastoryhmän yhteyshenkilö Emma 
Pohja.

Toivoa ja tekoja nuorten 
kanssa

Ilmastotoivo-ryhmä toimii nuor-
ten kanssa tiiviisti myös koulujen kaut-
ta. Opettajat ovat olleet kiinnostuneita 
vaikuttamiseen liittyvistä oppitunneis-
ta, joiden aiheet ovat vaihdelleet ylei-
sestä ilmastovaikuttamisesta esimer-
kiksi EU-vaikuttamiseen. 

– Nuoret ovat olleet kiinnostuneita 

Vaikka sudet eivät kuulu Pirkan-
maan lajistoon, on Tampereella toi-
minut jo kolme vuotta paikallinen 
susiryhmä. Ryhmää voi kutsua poik-
keukselliseksi, sillä Suomessa saman-
laisia ryhmiä toimii vain yksi, Hel-
singissä majaa pitävä pääjärjestö. 
Tampereen noin viidestätoista aktiivi-
sesta jäsenestä koostuva ryhmä sisältää 
kirjavan joukon toimijoita.

‒ Meitä on aika laaja skaala 20-vuo-
tiaista 70-vuotiaisiin, kertoo Tampe-
reen susiryhmän yhteyshenkilö Heini 
Ojala.

‒ Ja kaikki eivät ole todellakaan 
luonnonsuojeluaktiiveja, vaan mukana 
on ihan ”tavallisia” ihmisiä, mikä on-
kin meidän vahvuutemme, lisää Jyrki 
Sorjonen, puolitoista vuotta mukana 
ollut aktiivi.

Sorjonen itse lähti mukaan susi-
ryhmän toimintaan ärsyynnyttyään 
disinformaation määrään ja yleiseen 
öyhötykseen.

‒ Ennen toimintaa seurasin jo pal-
jon suurpetokeskustelua, jossa susi 
nousi aina kiistakapulaksi. Siksi tuli 
halu saada näiden susikriittisten ja sut-
ta suojelevien osapuolten välistä kuilua 
pienemmäksi, sillä loppujen lopuksi 
kumpikin osapuoli on enimmäkseen 
luonnossa liikkuvaa sorttia ja näin ol-
len samalla puolella - näemme vain 
asian eri tavalla.

Myös Ojala halusi lähteä mukaan 
jakamaan asianmukaista tietoa sudesta 
eläimenä.

Suden puolella

‒ Tuntuu käsittämättömältä, että 
jotain eläintä kohtaan on näin paljon 
vihaa, ennakkoluuloja ja väärää tietoa. 
Tässä ei kuitenkaan olla nostamassa 
sutta ylitse muiden, vaan pyrimme vä-
hentämään aiheetonta vihaa ja pelkoa. 

Susiryhmän toiminnasta, johon 
kuuluu muun muassa infopöytien pi-
tämistä sekä asiantuntijailtojen ja va-
rainkeruutapahtumien järjestämistä, 
kumpikin mainitsee hedelmällisim-
miksi petoaitatalkoot, joissa rakenne-
taan aitoja reviirialueille muun muassa 
Hämeessä ja Varsinais-Suomessa. Näi-
hin talkoisiin osallistuu yleensä sekä 
suojelupuolen edustajia, tilallisia että 
riistakeskuksen väkeä, jolloin yhteinen 
päämäärä saa näkemään asian toisessa 
valossa. 

‒ Näitä aitoja rakennetaan esimer-
kiksi sellaisille tiloille, joiden pihassa 
susi on saattanut käydä lampaita tap-
pamassa, joten tällainen toimintata-
pa on paras keino päästä keskusteluun 
sellaisen ihmisen kanssa, joka on koh-
dannut epäonnea suden kanssa, Sorjo-
nen kuvailee. 

Ojala on tämän lisäksi kouluttau-
tunut petolähettilääksi ja pitänyt kou-
luissa toiminnallisia oppitunteja susiin 
liittyen.

‒ Ne ovat kouluille ilmaisia 90 mi-
nuutin kokonaisuuksia, joissa käydään 
läpi suden käyttäytymistä ja elintapoja. 
Tosin harvoin lapset kertovat pelkää-
vänsä sutta, vaan usein se koetaan mie-
lenkiintoisena eläimenä. 

Susiryhmällä on kova halu kasvat-
taa toimintaa Tampereella mutta myös 
siirtää toiminnan painopistettä alueil-
le, joilla oikeasti liikkuu susia. 

‒ Tampereen seudulla on sinän-
sä helppo toimia, koska susivihaa ei 
ole niin paljon kuin vaikkapa Pohjan-
maalla tai Kainuussa. Siksi tärkeämpää 
olisi viedä tietoa noille seuduille. Mut-
ta emme ole todellakaan vähättelemäs-
sä ongelmia ja kertomassa pelkästään, 
kuinka kiva eläin susi on, Ojala selven-
tää.  

Tulevaisuudessa ryhmä toivoo saa-
vansa riveihinsä yhä enemmän aktiive-
ja. 

‒ Otamme mielellämme mukaan 
kaikenlaisia ihmisiä, ja olemmekin 
pyrkineet siihen, että jokainen voi tuo-
da omat taitonsa peliin. Kyseessä ei siis 
ole mitään high level -hommaa, vaan 
kaikki voivat osallistua omalla panok-
sellaan, Sorjonen kertoo. 

Kokouksia susiryhmä järjestää 
noin kerran kuukaudessa, ja niihin on 
kaikilla vapaa pääsy. 

Teksti Antti Klemi Kuvat Maria Mattila ja Susiryhmä

Kokouksista ja muusta 
toiminnasta tiedotetaan 
ryhmän Facebook-sivulla. 
Yhteyttä voi ottaa myös 
suoraan sähköpostitse. 

https://www.facebook.com/susiryhma

susiryhmatre@luontoliitto.fi

#ilmastovaalit Tampereella

Ilmastotoivoryhmä on koonnut 
asiasta kiinnostuneita vaikuttamaan 
eri tavoin. Kevään 2019 aikana vaalit 
ovat olleet vaikuttamistyön keskiössä. 
Ryhmän jäsenet ovat esimerkiksi lä-
hettäneet päättäjille viestejä, kirjoitta-
neet mielipidekirjoituksia ja laulaneet 
ilmastolauluja kadulla.

– Ilmastovaalit tehdään vaikut-
tamalla äänestäjiin ja poliitikkoihin. 
Olemme järjestäneet esimerkiksi vai-
kuttamisiltoja, Jeremias Lahtinen 
kertoo.  

Ryhmän jäseniä on osallistu-
nut myös useiden ympäristöjärjestö-
jen yhteiseen #korvaamaton–ilmas-
tovaalikampanjaan, jossa esimerkiksi 
jaetaan sosiaalisessa mediassa kuvia 
korvaamattomista asioista, joita ilmas-

Pystyyn kuolleet hipit -yhtye esiintymässä Susiryhmän tuki-illassa 
Vastavirta-klubilla marraskuussa 2018.



Kuva: Anu Toivola

Luonnonsuojeluliitto Tampereen tavoitteena on viihtyisän elinympäristön 
vaaliminen ja lähiluonnon merkityksen korostaminen. Tulevan kesän aikana 
järjestämme erilaisia retkiä, talkoita ja muita tapahtumia, joista tässä muutamia.

TAMMELANTORIN YMPÄRISTÖTORI

LUONNONKUKKIEN PÄIVÄN RETKI KAUKAJÄRVELLÄ

ELOISA ELOKUU -TAPAHTUMA KINTULAMMILLA

ELOISA ELOKUU -TAPAHTUMA KINTULAMMILLA

 
3.6. 

15.6.  

10.8-11.8. 

31.8.-1.9.

TERVETULOA MUKAAN TOIMINTAAN!

Ajantasaisen tapahtumakalenterin löydät osoitteesta sll.fi/tampere


