
Tutkintona Jyväskylä, kausi 2 jakso 2: Luontokohteet 
 
 
Sakke: Tutkintona Jyväskylä. Ikuiset Henkiset opiskelijat, Aapeli ja Sakke, tutustuvat Jyväskylän 
opiskelijan ja vastavalmistuneen näkökulmasta. 
 
Aapeli: Pitkä oppimäärä Jyväskylästä tuo kaupungin palvelut, henkilöt ja tarinat kuulokkeisiin 
ytimekkäästi. 
 
Sakke: Kuuntele ja tiedät mitä Jyväskylässä voi tehdä opiskelijabileiden ulkopuolella tai tutkinto 
kädessä. 
 
Sakke: Tervetuloa Tutkintona Jyväskylään kakkoskauden kakkosjaksoon Tänään on luontokohteita. 
Minun nimeni on Sakke ja olen ikuinen henkinen opiskelija. Tuttuun tapaan studiossa kanssani on 
myös Aapeli Tourunen toinen ikuinen henkinen opiskelija. 
 
Aapeli: Tervehdys tervehdys.  
 
Sakke: Ja päivän vieraana meillä on maisema-arkkitehti Mervi Vallinkoski. Tervetuloa. 
 
Mervi: Kiitos.  
 
Sakke: No Mervi, ihan näin alkulämmittelyksi, niin mitä maisema arkkitehti tekee? 
 
Mervi: Maisema-arkkitehti suunnittelee ulkoympäristöä, ehkä näin vois sanoa kiteytetysti, eli 
kaikkea mikä tuolla rakennuksen ulkopuolella on, niin sen suunnittelussa voin olla mukana joko 
laajalla skaalalla tai sitten aika yksityiskohdissa.  
 
Aapeli: Varmasti pureudutaan vielä syvemminkin tähän maisema-arkkitehtitoimenkuvaan, mutta 
heti alkuun kysymyspatteriston ulkopuolinen kysymys: missä on lempimaisemasi Jyväskylässä? 
 
Mervi: Joskus vastasin tuohon kun sitä kysyttiin, niin Naissaari Vaajakoskella, mutta on niitä aika 
vaikea laittaa toisaalta myös järjestykseen, on monia muitakin ihan samantasoisia. Viitaniemi on 
ihan huikea ja Tourujoen maisemiin on ihastunut viime vuosina tosi paljon.  
 
Sakke: Onko näissä paikoissa tullut vierailtua viime aikoina tai ylipäätään mikä on sun viimeisin 
luontokohde? 
 
Mervi: No Tourujoen luontopolulla oon varmaan viimeksi käynyt näistä virallisista luontopoluista. 
Siellä nyt käyn työksenikin aika paljon, Tourujoen kunnostustahan suunnitellaan, niin se on aika 
lailla aktiivisessa vaiheessa tuolla työelämässä. 
 
Aapeli: No, mennään itse luontopolkuihin ja erityisesti niihin niiden ylläpitoon. Ylläpitohan on 
monesti semmoinen asia, että sitä ei huomaa, että se ei toimi, ennen kuin sitten roskakorit onkin 
täynnä ja pitkospuut lahonneet eli kuka huoltaa näitä luontokohteita tai ylipäätään luontopolkuja 
Jyväskylässä? 



 
Mervi: Tosiaan, jos puhutaan ihan näistä virallisista luontopoluista, niin se on meidän kaupungin 
ympäristönsuojelu ja niitä on kymmenkunta nyt en muista ihan tarkkaa lukua, mikä se virallisten 
luontopolkujen määrä on, mutta he hoitavat sitä siellä kaupunkirakennepalveluissa, samassa 
talossa missä itekin istun. 
 
Aapeli: No entäs sitten, jos en nyt ihan väärin ole ymmärtänyt, korjaa, jos olen väärin ymmärtänyt,  
mutta varsinkin tänä vuonna on luontopolut ylipäätään kiinnostanut ihmisiä tosi paljon, niin miten 
huolehditaan siitä, että kantokyky pysyy hyvänä ja polut säilyy sellaisena kuin on tarkoitettu? 
 
Mervi: Ympäristönsuojelulla on jonkunlainen määräraha ylläpitoon, muistaakseni tänä vuonna 
saatiin pikkuisen ekstraa, mutta valitettavasti ne rahat on aika vähäset, että kyllähän se siellä tänä 
vuonna on näkynyt, että on ollut paljon enemmän porukkaa siellä poluilla kulkemassa. 
 
Sakke: Onko sulla tähän heittää jotain hyviä vinkkejä siitä, mitä jokainen perusluontopolunkävijä 
voi sitten tehdä osaltaan että nämä polut on sitten mahdollisimman hyvässä kunnossa? 
 
Mervi: Tietysti se roskien pitäminen siellä omissa taskuissa on ihan niitä ykkösjuttuja ja sitten kun 
joillakin on tapana tehdä vähän siellä semmoisia asioita, jotka ei kuulu niihin jokamiehenoikeuksiin 
niin ne toivoisin jokaisen opettelevan.  
 
Aapeli: Varmasti koulusta ja monesta muustakin paikasta tuttu niksi on edelleen ihan asian 
ytimessä. Mitäs sitten, jyväskyläläisille monille varmaan ensimmäisenä luontopoluista tulee 
mieleen tuo Nyrölän luontopolku tai muut tämmöset tunnetut, mutta onko sulla heittää joku 
semmonen vähän vähemmän tunnettu, mutta silti oikein kaunis tai saavutettavissa oleva tai 
muulla tavalla erittäin hyvä suositus luontopoluksi? 
 
Mervi: Jos puhutaan vähän muustakin kuin luontopoluista, niin yksi tosi hieno kohde on 
Haukanniemen alue tuolla Tuomiojärvellä semmoinen niemialue. Sinnehän suunnitellaan 
luontopolkua, siellä on muutaman vuoden päästä ihan kunnon luontopolkukin mutta se on kyllä 
tosi hieno paikka ja hyvin lähellä keskustaa, tosi hieno paikka. Sit jos haluaa mennä vähän 
kauemmaksi, niin yks mun lemppareita on Jääskelä tuolla Vaajakoskelta kun mennään eteenpäin, 
niin tosi upea luontopolku ja monipuolinen luonto siellä. 
 
Sakke: On itekin mietitty lähetystä valmistellessa, niin mitä muuta luontokohde on kun 
luontopolkuja. Mutta hyvin ainakin itselle havainnollisti ja konkretisoi sen että nimenomaan tää 
Haukkalan alue. Se on semmoista vihreetä aluetta, sieltähän löytyy tämä lähde ja muut hyvinkin 
spesiaalit asiat. 
 
Mervi: Kyllä lähiluonto on ihan joka paikassa täällä kaupungissa ja se missä itse kukin asuu siitä 
omasta lähiympäristön voi löytyä joku hyvinkin niinku, tavallaan ehkä yleisesti ajateltuna ehkä 
mitättömän oloinen paikka, mutta on hänelle hyvin tärkeä joku pieni spotti jossain lähimetsässä. 
Luontoa on ihan joka paikassa ja meillä on tosi paljon polkuja tuolla metsissä että ne oikein, 
itteäkin harmittaa, että olis varmaan paljon hienoja paikkoja ympäri kaupunkia, mutta ne sellaiset 
polut, jotka tulee tamppautumalla, niin niitä tietysti on vähän vaikeampi löytää. 
 



Sakke: Juuri näin ja kuten mainitsin tässä, niin me ollaan vähän tämmösiä putkiaivoja, käytiin 
tosiaan näissä kaikissa jaksoissa tämmönen kenttäreportaasireissu, jolla taustoitetaan kanssa tätä 
aihetta sillä että tutustutaan käsiteltävään teemaan ja mehän nyt sitten lähettiin Nyrölään tietysti, 
koska se oli ensimmäinen asia, joka meille tuli mieleen, niin Aapeli, minkälainen tämä meidän 
reissu oli? 
 
Aapeli: No, Nyrölähän sijaitsee semmonen parikymmentä kilometriä Jyväskylästä luoteeseen ja 
mehän mentiin sitten Saken kanssa tietenkin polkupyörällä paikan päälle. Ja sanotaan, että 
pienistä teknisistä haasteista huolimatta oli kyllä aivan erinomainen reissu, vai mitä tuumaa 
Sakke? 
 
Sakke: Aivan erinomainen oli, vaikka pyörä on hidas kulkupeli, mutta se mahdollisti sen että me 
nähtiin matkalla kaksi hirveä, oltiin ilta-aikaan liikenteessä ja oli aivan siinä tien vieressä. Autolla 
jos oltais liikuttu, niin ei ois ollut tätä mahdollisuutta todennäköisesti.  
 
Aapeli: Kyllä ja vielä kolmas hirvi sitten paikan päällä Nyrölän pienessä saaressa olevalla laavulla eli 
oli tosiaan sitten sillä vastapäisellä kukkulalla näky, eli tosiaan semmonen mieleenpainuva reissu. 
 
Sakke: Kyllä ja vaikka itse se polku oli kaunis ja siellä on tämä lossisaari, niin melkein tässä vois 
sanoa, että se nimenomaan se matka oli sinne melkein viehättävämpi kuin itse määränpää eli taas 
tämä niin kuin luonto, että se oli aika villiä mennä siellä keskellä metsää semmoista pientä tietä, 
että mentiin tuolta Palokan kautta, niin kyllä melkein vois kannustaa ihan vaan pyöräreissunkin 
tiimoilta suuntaamaan Haukkalan, eikun Nyrölän suuntaan, tai voihan sinne Haukkalaankin mennä 
pyörällä. 
 
Aapeli: Kyllä voi. Ja itse asiassa meillä oli Saken kanssa yllättävän vähän mitään matkatavaroita 
matkassa, pienet eväät oikeastaan vaan ja voisin nyt kysyä sitten asiantuntijalta, että minkälaisia 
kantamuksia, tavaroita suosittelet ottamaan matkaan luontoretkelle? 
 
Mervi: Se tietysti riippuu ihan siitä matkan pituudesta. Itsekin harrastan päiväretkiä, jolloin pyrkii 
oikeastaan pääsemään mahdollisimman vähällä. Lasten kanssa sitten täytyy olla jotkut hyvät eväät 
ja juomista riittävästi ja pyllynaluset, ettei pylly kastu, kun istahtaa johonkin kivelle tai mättäälle. 
 
Sakke: Nää ohjeet kuulostaa semmoselta, että menee kyllä sekä fuksille että valmistuneelle 
opiskelijalle. Aina iteltäkin unohtuu tämä pyllynalunen, että kyllä sitten aina muistaa, että äiti on 
niitä laittanut, mutta voisi kyllä laittaa jokaiselle opiskelijallekin semmosen retkipaketin, kun 
alottaa opinnot että siellä olis muutama Trip muistuttamassa siitä, että pitää olla vähän evästä ja 
sitten tämmönen pepunalunen, koska siellä on aina kosteeta siellä metsässä. 
 
Aapeli: Kyllä sopii vaikka Harjun piknikille erinomaisena matkaviemisenä. 
 
Sakke: Minä ehkä tässä voisin spontaanisti kysyä, että miten tämä luontokohde, kun siellä on näitä 
pitkospuita, niin onko sulla tietoa, onko niitä tarve maisemoida tai suunnitella vai pistetäänkö 
sinne aina näitä kakkosnelosia? Kävin ite siis tuolla Joutsassa ja myös Leivonmäellä ja siellä oli juuri 
uusittu pitkospuut, niin sillä ajattelin kysyä, että ne vanhat oli aika semmosia jyhkeitä lankkuja ja 
uudet enemmän tämmöistä modernimpaa sahatavaraa. Niin miten näitä suunnitellaan ja 
päätetään, kuuluuko ne ollenkaan sun työpöydälle? 



 
Mervi: No ei suoranaisesti minun suoraan, mutta sen verran että mitä olen sivusta kattellut sitä, 
niin kyllä ne menee aika lailla silleen näppituntumalla, että noi peruspitkospuut ja vaikka ne ois  
laudastakin rakennettu, niin siinä on tietyt tyypit joiden mukaan tehään. Sitten esimerkiksi ne 
sinne Haukaniemeen, niin sinne ollaan suunnittelemassa tämmöstä ihan täysin esteetöntä 
luontopolkua. Sinne piti sitten vähän tarkemmin miettiä monenlaisia asioita just sen esteettömän 
kulkemisen kannalta, et siellä on turvallista vaikka näkövammaistenkin kulkee. Niin sit sinne tulee 
vähän enemmän ihan semmosia suunniteltuja rakenteita. 
 
Aapeli: Tämähän on todella hienoa kuulla, että tämmöstä asiaa ollaan suunnittelemassa. Varmasti 
todella tarpeellinen monelle, tarpeellinen uudistus. 
 
Sakke: Ajateltiin tähän loppupuoliskolle tuoda vähän tämmösta dynamiikkaa tähän keskusteluun ja 
toivottavasti oot tällaisella nopealla päällä, koska on sana-assosiaatioiden aika. Tai itse asiassa ei 
suoraan assosiaatioita, vaan nämä on kaksi vaihtoehtoa. Niin otetaan revolveritekniikalla 
vuorotellen ja mahdollisimman nopeasti tietysti sitten vastaus näihin. Oletko valmis? 
 
Mervi: Kyllä. 
 
Aapeli: Laavu vai teltta? 
 
Mervi: Laavu.  
 
Sakke: Sprii- vai kaasukeitin? 
 
Mervi: Kaasu. 
 
Aapeli: Kevät vai syksy? 
 
Mervi: Kevät. 
 
Sakke: Päivä- vai yönylireissu? 
 
Mervi: Päivä.  
 
Aapeli: Yksin vai porukalla? 
 
Mervi: Porukalla. 
 
Sakke: Ja henkilökohtainen suosikkini, pannu- vai termoskahvi? 
 
Mervi: Termoskahvi se yleensä meillä on. 
 
Aapeli: Tykkäsin erityisesti tästä, pieni mietintätauko tuli tähän viimeseen, niin oli selvästi vaikee 
kysymys. 
 



Mervi: Se on nostalginen kyllä se nokipannukahvi, mutta helpompaa on lähtee termospullon 
kanssa matkaan. 
 
Sakke: Mutta mielestäni se on ehkä semmonen kansalaistaito myös. Just tossa Leivonmäellä kun 
oltiin, niin siellä käytiin pitkällistä diskurssikeskustelua, että jotkut sano että sitä pannukahvia, tai 
nokipannukahvia, että saako sitä koputtaa sitä kylkeen vai pitääkö antaa purujen rauhassa 
laskeutua. Että se on jonkinnäköistä salatiedettä, melkein vois jonkun tutkimusryhmä tätäkin 
selvittämään pistää. 
 
Mervi: Kyllä joo, siinä on varmaan paljon perinnetietoa kerättävänä kanssa. 
 
Aapeli: Ehdottomasti. Lopuksi me ollaan, niin meillä on sulle pyyntö. Sää voit nyt esittää 
tämmöselle kahdelle ikuiselle opiskelijalle, ikuiselle henkiselle opiskelijalle, sellaisen kysymyksen 
jonka vastaus voisi hyödyttää sua nykyisestä työssäsi.  
 
Mervi: Hui, nyt tämä tuli hyvin nopeasti. No ehkä sellaisen voisin heittää, että jos aatellaan, että 
on luontopolku, jossa on siis niitä kylttejä. Niin mitä te haluaisitte lukea niistä kylteistä? Niissähän 
yleensä kerrotaan jostain tietystä lajista mikä siellä on tai jotain muuta, mutta onko jotain muita 
toiveita? 
 
Aapeli: Tämä on erittäin hyvä kysymys. Itse olen miettinyt asiaa jonkin verran ja siellähän on 
monesti sellaisia kylttejä, jotka kertoo alueen lajistosta tai jostain jääkauden aiheuttamista 
muodostelmista tai semmosista. Ja varsinkin lapsille oikein mieluisaa sisältöä tai ainakin voisin 
näin kuvitella. Mutta tässä siis ei ollut minkäänlaista vastausta, jätän vastausvuoron Sakelle. 
 
Sakke: Aina se suola ensimmäisenä. Mun pitää joku kerta ottaa itte tää puheenvuoro ja suolata 
samalla tavalla Aapeli, mutta en tästä häkelly, vaan vastaan sujuvasti. Henkilökohtaisesti tykkään 
aina kaikesta huumorista, niin siellä voisi olla jotain sellaisia luontoon liittyviä vitsejä, sellaisia one-
linereitä. Sen tyyppisesti, että vaikka, että: Mitä tonttu teki metsässä ja kuinka monta ihmistä 
mahtuu mustikkaan? Jotan tämmösiä hyvinkin kapulakielisiä puujalkavitsejä silleen sopivalla 
maulla.  
 
Mervi: Kyllä, nyt mä keksin itse asiassa toisenkin kysymyksen. Eli se että kun tuolla on noita 
polkuja tuolla metsässä tosi paljon - siellä sun täällä - niin se, että mikä olis hyvä keino, tehokas 
keino, saada sitä infoo levitettyy enemmän ihmisille. Että minkälaisia paikkoja kaupungista löytyy, 
koska niitä virallisia luontopolkuja on tosi vähän. Ja sitten ihmiset kaipaa kuitenkin vaihtelua siinä, 
mihin ne lähtee ulkoilemaan? 
 
Sakke: Nyt on mun hetki suunnata Aapeliin, otapa siitä ekana koppi... 
 
Aapeli: Katsoinkin, et Sakke näytti sen verran virnuilevalta, että mulle varmaan osuu tää 
ensimmäinen pallo. Ei tähän varmaan mitään Graalin maljaa ole, mutta kyllä varmaan keskeisintä 
on se, että tieto on selvästi ja mielenkiintoisella tavalla koottu johonkin yhteen tiettyyn paikkaan ja 
sen jälkeen siitä paikasta sitten viestitään tietenki monissa kanavissa. Eli vaikka jos meille 
opiskelijoille haluais asiasta kertoa, niin siitä on hyvä varmaan esimerkiksi ylioppilaskunnan tai 
Jamkon tai ainejärjestöjen kautta saattaa tietoa sitten niin semmoisen aloitteleva opiskelijan, kuin 
sitten vähän edistyneemmänkin opiskelijan pariin. Siinä on ainakin yks tapa. 



 
Sakke: Kyllä, näissä ainejärjestöissä on yleensä tämmösiä ympäristövastaavia tai sitten 
liikuntavastaavia, niin he järjestää tämmösiä joko tutustumisreissuja tai sitten ympäristövastaava 
saattaisi hyvinkin kiinnostua lähiympäristöön tutustumisesta. He varmasti ottais tästä onkeen, kun 
heitä lähestyis tämmösen valmiin tietopaketin kanssa. 
 
Mervi: Joo. Nää erilaiset verkostot, niin niistä tosiaan tuntuu et pitäs tietää kauhean paljon, että 
sais mahdollisimman tehokkaasti levitettyä tietoa. Et kun meillä on hienoja kohteita, ne vaan 
odottaa tuolla löytämistään.  
 
Sakke: Ai että, jälleen kerran aivan upeat viimeiset sanat. Ei tähän enää itsellä ole mitään muuta 
lisättävää kuin valtavan iso kiitos, Mervi, vierailusta. Kyllä ittee taas tekee mieli päästä vähän 
tuonne luonnon helmaan ihmettelemään. 
 
Aapeli: Kyllä. Kuulijat mars mars luontoon! 
 
Harjun iltasoitto. 
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