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Verkkotilaisuus Laajasalon nykyisten ja tulevien luonnonsuojelualueiden hoito- ja käyttösuunnitelmista 

30.3. klo 17 - 19  

Luonnonsuojelualueet: 

 Kruunuvuorenlampi (tuleva luonnonsuojelualue) 

 Kruunuvuoren lehmusmetsikkö (luonnonsuojelulailla suojeltu luontotyyppi) 

 Stansvikin lehto- ja kaivosalue (perustettu luonnonsuojelualue) 

 Tahvonlahdenharju (tuleva luonnonsuojelualue) 

 Jollaksen räme (perustettu luonnonsuojelualue) 

 Itäniityn laakso (perustettu luonnonsuojelualue) 

Paikalla olleet kaupungin asiantuntijat: Jere Salminen (pj, ympäristöpalvelut), Anu Kuutti (asemakaavoitus), 

Sari Knuuti (puisto- ja viheraluesuunnittelu), Vesa Koskikallio (yleiset alueet, metsävastaava). 

Hoito- ja käyttösuunnitelmat esitteli niiden laatija, Susanna Pimenoff (Luontotieto Keiron Oy). 

 

Kooste vastauksista tilaisuuden chatissa esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin: 

Kivien keruuta koskevaa vastausta on korjattu 14.4.2021 

Kruunuvuorenlampi 

 Ei kysymyksiä 

 

Kruunuvuoren lehmusmetsikkö 

 Ei kysymyksiä 

 

Stansvikin lehto- ja kaivosalue 

”Viime vuosituhannella kaupungin luontoretkillä kaivoksen vierestä kerättiin hienoja kiviä, onko se enää 

mahdollista?” 

Vastaus:  

Stansvikin lehto- ja kaivosalueen luonnonsuojelualueen määräyksissä on kielletty maa-ainesten ottaminen. 

Yksittäisten kivien keruu ei ole maa-aineiston ottoa, joten se on sallittua. Sen sijaan kivien hakeminen 

kassikaupalla tai kottikärryillä rinnastuu pienellä kohteella maa-ainesten ottoon, joten sellaista ei pidä 

tehdä. 

 

Tahvonlahdenharju 

”Pyöräilykielto tulee merkitä selkeästi, tämä koskee myös kaivosalueen luonnonsuojelualuetta. 

Tulentekokielto tulee myös merkitä selkeästi ja kattavasti, etenkin aivan niemen kärjessä. Vanha, 

käytännössä laho ulkokuntoilupiste kannattaa poistaa.” 

Vastaus: 

Hoito- ja käyttösuunnitelman tämänhetkisessä luonnoksessa (31.3.2021) esitetään pyöräilykieltoa, ja asia 

esitettiin tilaisuudessa sen mukaisesti. Asiaa ei ole vielä lyöty lukkoon. Jos pyöräily kielletään alueella, kielto 
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on ilmoitettava selvästi alueen käyttäjille, ei pelkästään opasteiden teksteissä, vaan myös erillisillä 

merkeillä. Pyöräily voidaan kieltää kokonaan tai pelkästään maastopyöräilyn osalta. Jos kielletään vain 

maastopyöräily, pyöräily on sallittu liikkumiseen osoitetuilla (merkityillä) reiteillä ja poluilla, mutta muilla 

poluilla ja polkujen ulkopuolella ei. Sama koskee kaikkia muitakin luonnonsuojelualueita. Liikkumisoikeus 

reiteillä on kaupungin alueilla aina sekä jalankulkijoilla, että pyöräilijöillä, ellei pyöräilyä ole erikseen 

kielletty. 

Tulentekokielto on kielletty kaikilla kaupungin omistamilla mailla, ellei siihen ole annettu erikseen lupaa. Jos 

jotakin aluetta ei ole ilmoitettu tulen tekoon tarkoitetuksi, esimerkiksi grillipaikaksi, siihen täytyy aina 

hakea erikseen lupa. Tulentekokielto on hyvä ilmoittaa erillisellä merkillä siellä, missä ihmisillä on tapana 

tehdä tuli luvattomasti. Tahvonlahdenniemen kärki ilmeisesti kuuluu niihin alueisiin. Aiempi, lupaan 

perustuva juhannuskokon poltto niemen kärjessä, käsitellään hoito- ja käyttösuunnitelmassa yleisestä 

tulentekokiellosta erillisenä kysymyksenä. Juhannuskokon poltto todennäköisesti kielletään 

Tahvonlahdenharjulla. 

Vanhan kuntoilupaikan purku kuuluu Tahvonlahdenharjun hoito- ja käyttösuunnitelman toimenpiteisiin.  

 

Itäniityn laakso 

”Onkohan Jollaksen kaksoishiidenkirnu rajauksen sisällä? Se on nähtävyys, jonka ympäristö ja polku etelästä 

on jonkin verran kulunut. Onko siellä mahdollista ohjata kulkua?” 

Kaksoishiidenkirnu jää hieman luonnonsuojelualueen ulkopuolelle. Alla on leike karttapalvelusta, jossa 

näkyy oranssilla geologisesti arvokkaat alueet ja liilalla Itäniityn luonnonsuojelualueen rajaus. Oranssit 

renkaat ovat geologisesti arvokkaita pienempiä kohteita, kuten hiidenkirnuja. Luonnonsuojelualueen sisällä 

oleva kohde on karttapalvelun kohdekuvauksen mukaan ”erikoinen pitkänomainen ehkä siirroksen 

muovaama hiidenkirnu”. Kaksoishiidenkirnu sijaitsee alueen itäpuolella, Eerikki Ljungin polun eteläpuolella. 

Luonnonsuojelualeen hoito- ja käyttösuunnitelman avulla ei voi ohjata kulkua kaksoiskirnun luona. Asiaa 

kannattaa käsitellä kaupungin muissa aluesuunnitelmissa. 



3 
 

 

Yleisen keskustelun kommentit 

”Kommentti tulentekopaikkoihin; Jytyn grillikatosta käytetään tuomalla omat puut. Toimii hyvin.”  

– Kommenttia edelsi keskustelu kaupungin perustamista erillisistä tulentekopaikoista. Kaupungin edustajat 

kertoivat ihmisten varastaneen niiltä polttopuita. 

Vastaus: 

Omien polttopuiden käyttö vaikuttaa toimivalta käytännöltä verrattuna kaupungin paikalle toimittamien 

puiden käyttöön. 

 

”Mitä luontoalueidensuojeluun tulee, voisiko luonnonystävälähiasukkaita valtuuttaa 

luonnonvalvontatoimintaan?” 

Varsinaisiin valvontatehtäviin ei asukkaita voi valtuuttaa. Valvonta on viranomaistehtävä. Lähiasukkaat 

voivat kuitenkin auttaa merkittävästi valvontatehtävissä tiedottamalla kaupungin viranomaisia epäkohdista. 

Jokaisella kaupunkilaisella on lisäksi oikeus huomauttaa rikkomuksesta henkilölle, joka on siihen 

syyllistynyt. Vakavissa tapauksissa suositellaan ottamaan yhteyttä poliisin. Vakaviksi tapauksiksi voidaan 

laskea esimerkiksi laajamittainen vandalismi, luvattomat metsänhakkuut ja -raivaukset, 

maastopalovaroituksiin kuuluvien määräysten rikkominen sekä ajo moottoriajoneuvolla. 

 

”Saako suojelualueilla asiantunteva luonnonystävä poistaa vieraskasveja, juurikin noita mainittuja lajeja 

(terttuselja, isotuomipihlaja, hernepensas)?” 
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Kaupungin vastuuhenkilöt ovat hyvin kiitollisia vapaaehtoistyöstä. Luonnonsuojelualueilla täytyy kuitenkin 

olla joku ympäristöpalveluista ohjaamassa työtä, varsinkin työn alkuvaiheessa. Monilla suojelualueilla on 

harvinaisten lajien esiintymiä, jotka voivat epähuomiossa vahingoittua, jos kaupungin asiantuntija ei ole 

paikalla opastamassa. Kaupungilla on myös vapaaehtoistyön koordinaattori, joka voi ohjata työtä 

luonnonsuojelualueilla, kun toteutusta on ensin suunniteltu ympäristöpalvelujen kanssa. Joillain 

luonnonsuojelualueilla vieraslajien torjuntaan tarvitaan erillinen ELY-keskuksen lupa. 

 

Ehdotettiin tiedotetta erilaisista luonnonsuojelualueista ja niiden määräyksistä kaupungin nettiin ja 

Facebook-ryhmiin. 

Vastaus: 

Ehdotus on hyvä ja ympäristöpalvelut ottaa asian suunnitteluun.  

 

”Miten on ajateltu Laajasalon länsirannan komean kallion, jonka eteläpuolelle tulee pikaraitiotienousu 

Kruunuvuoreen, käyvän. Säilyykö siellä vanha säiliö nro 46. Miten käy Nimismies- ja Emäntäluotojen?” 

Vastaus: 

Säiliö 46 kallion laella säilytetään. Länsirannan komea kallio säilyy suurimmaksi osaksi. Matalassa kohdassa, 

jossa Kruunuvuorensilta liittyy länsirantaan, joudutaan louhimaan sillan perustukset. Sillan 

liittymiskohdasta pohjoiseen päin kallio säilytetään. Silta menee Nimismies-luodon yli. Emäntä-luoto säilyy. 

Seuraavan sivun havainnekuvassa näkyvät luodot pilarista vähän keskustaan päin. 

 

 

 


