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Luonto 
 

 
 
Luonnon 
monimuotoisuuden 
säilyttäminen 
 

 

• Säilyttää luonnon monimuotoisuus. 

• Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen kunnan 

strategiaan. Marjastusalueita suojeltava. 

• Eläinten elintilat säilyisivät, kun tiestöt rannoille ja 

metsiin häiritsevät eläinten kulkua ja reittejä 

• Luonnon säilyttäminen, ei kaikkia rantoja saa rakentaa 

• Jokamiehen oikeuksien asiallinen käyttäminen 

• Luontoarvot säilyvät itsestään koska omistajat osaavat 

sen vaalimisen 

• Luonto antaa mahdollisuuksia moneen → työhön, 

vapaa-aikaan, liikuntaan, yrittämiseen 

• Lakien ja asetusten noudattaminen 

• Lakien ja asetusten mukaan vastuullista metsien ja 

peltojen hoitoa 

• Henkilökohtaiset ratkaisut  

• Eläimet laitumella (lehmät, lampaat, hevoset) 

• Marjastusmaat 

• Päijätsalon säilyminen luonnonvaraisena 

• Jos luonnonympäristön käytössä on lainmukaista, 

tärkeää toimintaa – on hyväksyttävä myös luonnon 

arvojen osittaista heikennystä, jos siitä ei ole kenellekään 

kohtuutonta haittaa, esim. kiertotalouden toiminta ja 

maa-ainesten otto - tiestön rakentaminen tarpeellista 

saada maa-ainekset kunnan alueelta → pienentää 

hiilijalanjälkeä, säästää kustannuksia 
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• Hiljaisuus, rauha, turvallisuus 

• Ranta-alueita ei tulisi kaikkia kaavoittaa, vaan säilyttää 

myös virkistyskäyttöön 

• Ettei rakenneta liian täyteen (mökki mökin vieressä) 

• Käytetään luontoa luonnon ehdoin. Samalla kehitetään 

esimerkiksi liikuntamahdollisuuksia luonnossa (esim. 

Ohrasaari)  

• Luontoa ei saa kuluttaa liikaa 

• Luonto on ainutlaatuista  

• Luonto on puhdas 

• Luontoa ei saa kuluttaa liikaa 

• Kaavoituksessa huomioitava luonnon arvojen säilytys 

• Hiilijalanjälki 

• Onkiniemelle ei haluta kierrätyskeskusta! 

• Ei kierrätyspuistoa Onkiniemelle 

• Kierrätyspuisto ei Onkiniemelle 

• Ei Onkiniemelle kierrätyspuistoa! 

• Kierrätyspuisto ei kiitos 

• Kestävä kehitys ja ekologisuus näkymään ihan kaikkeen 

 

 

 

 

 
 
 

Luontopalvelut ja  
niiden 
kehittäminen 
 

 

• Luontoelämykset 

• Luontopolku ja ohjeistus kasvustosta olisi hyvä saada 

kylälle. 

• Eri reitistöjen ja luontokohteiden kunnossapito 

turvattava kunnan toimesta, jos ne on kaikkien vapaasti 

käytettävissä. 
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• Kun tätä luontoa on ympärillä, voisi ympäristökasvatus 

alkaa tehokkaasti jo päiväkodissa. Profiloidutaan 

luontokunnaksi → luontopäiväkoti! 

• Lisää luontopolkuja, pyöräreittejä, laavuja, tietenkin 

luontoa säästäen ja kunnioittaen 

• Luontomatkailu voi olla uhka, mutta myös suuri 

mahdollisuus silloin kun se toteutetaan huomioiden 

luontoarvot ja –kohteet. 

• Sysmällä on upea historia, siitä kannattaisi ottaa sisältöä 

esim. ”muinaistulten yö”, keskiaikaistapahtumat 

• Maaseudun markkinointia luonnon ehdoilla 

• Luontomatkailukohteiden hoito/markkinointi 

• Luonnontuotteiden hyödyntäminen 

• Maa- ja metsätalousvaltainen kunta, se täytyy 

huomioida ns. huvi- ja terveyskäyttöön luonnon 

valjastamisessa. 

• Pyöräreitit 

• Marjastus ja sienestys 

• Luonnonmukainen viljely 

• Iso kiitos Päijätsalosta ja Kammiovuoresta! 

• Luontopolkujen hoitaminen ja kenties kasvattaminen 

• Luonto- ja elämyspedagogiikka osaksi oppimista! 

Luonto kaikkien saataville, ohjauksen resurssi ja 

lisäkoulutus. Luonnon kunnioitus, Green care. Luonnon 

monimuotoisuuden mahdollisuus: ravinto, liikunta, 

lepo, historia, taidot, perinnetieto. 

• Luonto- ja matkailupalvelujen lisääminen Sysmässä, 

sysmäläisen luonnon esittely 

• Liikuntarajoitteisille esteettömiä luontokohteita 
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• Luontoyrittäjyyden tukeminen; retkeily + reitit, 

pyöräily, veneily, melonta, majoitus: teltta, riippumatto 

• Pyöräteiden ylläpito, pyörätie myös Lahden suuntaan 

ainakin hautausmaalle saakka 

• Luontoliikuntakohteiden kehitys, jotta vuoden ympäri 

voimme nauttia puhtaasta ilmasta ja kauniista luonnosta 

→ patikointipolut, hiihtoladut, maastopyöräilyreitit 

• Kuntalaisten tukeminen energiaratkaisujen 

muuttamiseksi ekologisemmiksi ja sähköautoilun 

edistäminen 

• Luontokoulu aikuisille ja lapsille 

• Upean luonnon hyödyntäminen/rakentaminen niin että 

puhtaus ym. säilyy, kuitenkin matkailun ja 

etätyöskentelyn kehittäminen vahvasti esillä 

• Tuotteistaminen 

• Rakentamisessa, kaavoituksessa luontoarvot mukana 

• Kilpailutuksessa pisteytys luontoarvoille 

• Luonto on Sysmässä myös vahvaa historiallista 

jatkumoa. Tänne on aikanaan syntynyt merkittävä 

luonnonpuisto, jonka äärellä edelleen ollaan. Sysmän 

pitäisi osata vaalia tätä edistyksellisyyttä myös jatkossa.  

• Suopeltoon liittyy erityisen vahvasti huvilakulttuuri. 

Huviloiden roolia voisi vahvistaa erilaisin 

yhteishankkein. Esimerkiksi uimahuoneita voitaisiin 

entistää ja tehdä niistä erityisesti sysmän Suopellon 

nähtävyys. 

• Riittävät luonnonsuojelualueet ja retkeilyalueet 

• Kaavoituspolitiikka 
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• Sysmässä pidetty jo nyt hyvää huolta esim. Päijätsalon 

reitistä/näkötornista, Kammiovuoren reitistä 

• Satamapalvelut tärkeä myös, koska luonnosta nauttivat 

matkailijat tulevat niiden perässä 

• Frisbeegolf 

• Pyöräilyreitit 

• Ohjattuja luontoseikkailuja 

• Tehdä Sysmä vetovoimaiseksi vielä enemmän 

• Herätetään henkiin luontopositiivisuutta 

• kestävällä tavalla rakennettu pyörätie Sysmä-Hartola 

• Päijänteen kuntien yhteistyö, lähiruoka 

• Rantojen hyödyntäminen kuntalaisten olohuoneena 

kirkonkylässä 

• Kevyen liikenteen väylät Lahteen päin kuntoon 

• Esteettömyys!!! 

• Kesäkauden pidentäminen, syksyllä marjat, sienet 

• Kunnan tuki harrastustoimintaan, latu, frisbee-, valaistu 

luontopolku/pururata 

• maa- ja metsätalouden edistäminen 

• vapaa-ajan asuntojen muuttaminen vakituisiksi tai 

kaksoiskuntalaisuus 

• Nudistiranta  

• Teiden kunto 

• Retkeilymahdollisuuksien, luontopolkujen, pyöräteiden 

kunnostusta 

• Villikasvien käytön ja tuntemuksen lisäämistä  

• Virkistysalueet 

• Suositaan joka asiassa paikallista (ruoka suomalaista, 

palvelut paikallisilta) → säästetään luontoa 
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• Luonto on alkutuotantovaltaiselle Sysmälle talouden 

perusta, luonnonvarojen säilyminen myös matkailun ja 

vapaa-ajan käytössä toteutuu parhaiten, kun 

alkutuottajien yrittämisen edellytykset muuten 

kunnossa, ja moneen pystytään kunnan toimilla 

vaikuttamaan edistävästi. 

• Luonnon hyväksi tehdään jo paljon, mutta luonnon ja 

matkailun yhdistäminen on tärkeää. Siihen Sysmällä on 

hyvät edellytykset, niin järvien kuin maisemien osalta, 

on esim. Kammiovuori, joka on hyvin suosittu nykyisin 

eteläsuomalaisten keskuudessa, kun heillä vastaavaa ei 

ole. 

• Kehittää jo olemassa olevia kohteita, jotka ovat hyviä 

kohoamaan kategorian kärkeen: Kammiovuori, 

Päijätsalo 1 ja 2, Viljamenvuori, Päijänne ylipäätään, 

veneily kaikissa muodoissa on nousussa – nyt mukaan 

myös kanootit + suplaudat, purjehduksen mekka – 

Suopelto, sellainen puuttuu Päijänteeltä. 

• Liikolan seurantalon rannan kunnostus 

• Liikolan laiturin ja laivalaiturin kunnostukseen avustus 

• Seurojentalon laituri 

• Seurantalon rannan kunnostaminen 

• Luomuviljelyn ja kierrätyksen edistäminen, vesien 

suojelun huomioiminen maataloudessa, luontoarvojen 

nostaminen framille kunnan strategiassa ja arvoissa. 

• Lisäämällä ulkoilureittejä. Pyöräily ja patikointipolkuja 

reilusti lisää, taajamaan. 
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• Noin kuinka sitä on tehtykin: tehdä se näkyväksi 

erilaisin luontopoluin, tapahtumin ja sosiaalisen median 

avulla. Lapsia ja vanhuksia retkille luontoon ja niistä 

postaaminen.  

• Luontokohteiden kehittämnen ja talkootilaisuuksien 

kytkeminen niiden ympärille. Kaikkien metsä -

periaatteella. 

• Maa- ja metsätalouden korostaminen sekä tarinoiksi 

luonti.  

• Luontokohteiden ja virkistysalueiden kehittäminen ja 

kunnossapito.  

• Päijännettä enemmän esiin ja vesillä/jäällä tehtävää 

harrastustoimintaa kehiin, kalastusleirejä lapsille, 

pilkkimistapahtumia (myös lapsiperheille) jonne 

mehu/makkara/notskipistettä yms yms 

• Päijänne ja luonnon monimuotoisuus Sysmän valtti, 

hyödynnetty hyvin nykyisessä strategiassa, huomioitava 

päätösten teossa 

• Kehittämällä virkistyskäyttöä 

 

 

 

 

 
Luonnon puhtaana  
ja siistinä 
pitäminen 
 

 

• Haastetaan yleisö hoitamaan joku oma ”kulmakunta” – 

ideoimaan ja tekemään kuitenkin niin ettei kunta ns. 

pese siitä käsiään. Projekteja, joita kunta johtaa, mutta 

yleisö osallistuu. 

• Välttää myrkkyjä. 

• Yksilön vastuu 
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• Pyrin itse toimimaan luonnossa sitä kunnioittaen', 

muiden tekemisiin on aika vaikea puuttua. 

• Tiukat ohjeet retkeilijöille, jotta ei metsäpaloja kesällä ja 

roskat kerätään pois 

• Ei saa laskea luontoa, metsää ”ryteköitymään”. 

• Oman taajaman pitäminen siistinä, sekä maiseman 

avartaminen 

• Roskien keruu 

• Sivuteiden kunnostaminen 

• Perinnemaisemien vaaliminen 

• Kunnassamme ei ole luontoa saastuttavaa teollisuutta. 

Siltäosin olemme turvassa. Samoin Sysmän maatalous ja 

karjatilat toimivat vastuullisesti, luontoa kunnioittaen 

• Maiseman hoito (ottamalla luonto esiin) 

• Rakennetun luonnon kunnossa pitäminen, taajaman 

yleinen siisti ilme. Haluaisin nähdä Sysmän keskustan 

hoidettuna, kiinteistöveroa voisi alentaa taajaman 

kiinteistöille hoitoa vastaan. 

• Hyvinvoiva maatalousmaisema (vrt ryteköityvä 

tienvierusta) 

• Peltomaisemat 

• Ympäristön siistinä säilyminen 

• Tienvarsien pusikoiden harvennuksen ylläpitäminen → 

maisemointi 

• Siistit luontopolut (roskikset ym) ja vesireitit 

• Yleinen ympäristön siisteyden vaaliminen 

• Teiden varsien raivaaminen, jotta hienot järvimaisemat 

näkyvät 

• Luonnon vaaliminen omistusoikeutta kunnioittaen 
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• Viheralueiden säilyttäminen, kunnossapito ja lisääminen 

keskustan alueella 

• tiedotusta yksilön vastuusta yleisestä siisteydestä ja 

kierrätyksestä 

• Ei pilata 

• Hoidetaan myös 

• Maiseman hoito 

• Puhtaan luonnon säilyttäminen 

• Ympäristön huolenpito 

• Jokainen pitää huolta omasta lähiympäristöstään 

• Yleisilmeen pitäminen siistinä (”pusikot”) 

• Erilaisten tulokaskasvien (lupiinit ym) pitäminen 

aisoissa 

• Siivous 

• Pusikoitumisen estäminen 

• Pidetään Sysmä siistinä 

• Oma toiminta: ympäristö kunnossa, roskat roskikseen ja 

ylijäämäromut kierrätykseen 

• Puhtaus 

• Luonnon puhtauden vaaliminen 

• Markkinoimalla puhtautta joka kaikkien ulottuvilla. 

• Luonto on varmaan riittävän hyvin vaalittuna mm. 

rantakaavamääräysten kautta 

• Rumat ja autiot rakennukset purettava. 

• Taajaman istutusten ja ulkoilualueiden hyvä hoito, 

yleisilme. Keskustan läheisyyteen lampaiden lisäksi 

lehmiä tuomaan maalaiskylän tunnelmaa. 
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Metsät 
 

 

• Metsät pysyy puhtaina 

• Metsät, monimuotoisuus 

• Metsätaloudessa voiko kunta ohjata toimintaa 

vähemmän avohakkuita suosivaksi 

• Ympäristövastuullinen metsän hoito 

• Kestävä/järkevä metsänhoito 

• Pidetään metsät kunnossa raivaamalla ja hakkuut 

ajallaan 

• Luonnon säilyttäminen – siis ei avohakkuita eikä 

tarpeettomia maaston muokkaamisia 

• Avohakkuille kielto. Talousmetsille jatkuvan 

kasvatuksen menetelmä, jotta saadaan arvokkaampaa 

tukkipuuta.  

• Vähemmän hakkuita vanhoilla alueilla 

• Metsiä suojelukohteiksi 

 

 

 

 
 
Vesistöt 
 

 

• Järvien puhtaus 

• Puhtaat vedet, ruopattavaa riittää 

• Vesistöjen puhtaus 

• Päijänteen helmi <3 

• Vesistöjen hoito 

• Valtavat pohjavesivarat, Leenharjun vedenottamo 

(Ravioskorpi-Nuoramoinen-.Lahdenpohja-Sysmä kk-

Hartola) SUOJELTAVA! Suoja-alue laajennettava suolle 

päin. 

• Vesistöt 
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• Vesireittien ylläpito: heinittymisen estäminen, 

ruoppaukset 

• Majutveden hyvinvointi 

• Maatalouden valumavesien valvominen ja opastaminen 

(vesiensuojelu) 

• Järvien puhtaana pitäminen (hyvä jätehuolto, jätevedet) 

• Vesien laadun tarkkailu ja rehevöitymisen 

ennaltaehkäisy 

• Yl. päästöjen vähentäminen → vesistöt kuntoon 

• Vesistöjen kasvillisuuden niitto 

• Luonto on hieno jota pitää vaalia! Esim. vesistöt ja 

niiden kunnostaminen! 

• Vesiensuojelu 

 

 

 

 

 
 
 
Jätehuolto 
 

 

• Jätehuolto, kierrätys, jakamistalous kuntoon = tälle 

vuosituhannelle!  

• Kehittämällä jätehuoltoa käytännöllisemmäksi 

• Lisää kierrätyspisteitä haja-asutusalueille (vanhat 

kierrätyspisteet) 

• Jätehuollon saattaminen sellaiseen asentoon, että 

lajittelu toimii ja jätteet viedään sinne minne ne kuuluu 

eikä teiden varsille ja luontoon. 

• Jätevesilaitoksen parantaminen 

• Jätevesimääräysten seuranta haja-asutusalueella 

 



12 
 

 

 

• Roskikset takaisin ja ne jotka on pitää ehdottomasti 

säilyttää 

• Jäteasemien ympäristöt siistiksi 

• Jäteaseman aukiolo järkevämmäksi 

• Jätehuolto! 

• Jätehuolto parempaan kuntoon (kaatopaikat) 

• Jätehuolto paremmaksi 

• Ilmastotavoitteiden ja jätehuollon tavoitteiden 

varmistaminen 

• Jäteasiat kuntoon 

• Jäteasemat, kierrätys ettei jätettäisi jätteitä luontoon, 

muovikierrätys 

• Jätehuolto kuntoon (kesällä pursuavat jäteastiat) 

• Jokaisen muistettava viedä jätteet asianmukaisiin 

paikkoihin eikä jätetä luontoon mitää roskaa. Meillä on 

tarpeeksi lajittelupisteitä. Viitseliäisyyttä vaaditaan. 

• Toimiva jätehuolto 

• Osaan mennä metsään, joko omaan tai toisten. Jäteasiat 

saatava kuntoon ettei metsästä löydy jääkaappeja ja 

muuta roskaa, varsinkin muoviroskaa. Jäteaseman 

hinnat oltava edullisia. Nyt ei mikään toimi, ei ole auki 

lähes koskaan. 

 

 


