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Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry
Yhteisestä ympäristöstämme
Anttilanmäki-Kittelän asukasyhdistys ry toimii Lahdessa alueensa perinteikkään
ympäristön vaalimiseksi ja kehittämiseksi. Tähän kuuluu olennaisena osana
lähiympäristö ja siitä huolehtiminen. Haluamme, että alueen ympäristössä näkyy
luonnonmonimuotoisuuden ja samalla myös erilaisten käytännöntoteutuksien
rakentava vuoropuhelu hyvässä hengessä – kehittäen edelleen alueemme
omaleimaisuutta.
Käytännössä tästä työstä alueella vastaa asukasyhdistyksen Ympäristöryhmä. Sen
konkreettisiin tehtäviin kuuluu mm. kasvipankista huolehtiminen. Puistoalueissa ryhmä
tekee yhteistyötä kaupungin kanssa, joka kuitenkin vastaa näiden alueiden hoidosta.
Samoin ryhmä tekee yhteistyötä kaupungin eri viranomaisten kanssa, silloin kun ne
koskevat viherympäristöämme. Ryhmä myös laatii ehdotuksia johtokunnalle aihealueen
tiimoilta sekä järjestää erilaisia tilaisuuksia asukasyhdistyksen toiminnan puitteissa.
Kaupungin näkemys
Pientalojen, asuinkerrostalojen sekä liike- ja teollisuuskiinteistöjen kohdalla olevien
viheralueiden ja jalankulku- ja pyöräväylien puhtaanapito on kiinteistöjen vastuulla.
Puhtaanapito tarkoittaa lian, roskien, rikkaruohojen ja irtonaisten esineiden poistamista
ja kasvillisuuden siistimistä. Ohessa linkki kaupungin sivulle, josta löytyy myös piirros,
joka selventää lisää vastuualueita.
https://www.lahti.fi/asuminen-ja-ymparisto/liikenne-ja-kadut/kunnossapito-javikailmoitukset/kadut-puistot-ja-kalusteet/kiinteistolle-kuuluvat-kadunhoitotyot/
Yhdistyksen näkemys
Säilyäkseen perinteinen ympäristö vaatii sekä asuinympäristön että viherympäristön
toisiaan tukevaa vuoropuhelua. Tämä tukee perusajatusta, että piha ja kiinteistön
ympäristö olisivat ns. samaa paria. Toinen perusajatus on että, myös perinteitä vaalivan
ympäristön tulee olla hoidettu, olipa se sitten täysin luonnonmukainen tai paikalleen
luotu.
Hoidettu ympäristö alueellamme tarkoittaa mm. seuraavia asioita:
-

mielellään luonnonmukaisia kasveja, jotka sopivat historialliseen ympäristöön,
niitä voit löytää oheisesta linkistä
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https://3d13d3df-8658-4796-b585f18dbc1838c9.filesusr.com/ugd/017658_8c8c733a679a4c70902fe8ff0fa50edc.pd
f
-

sellaisen kasvien poistamista tai ainakin kannan rajoittamista, jotka valtaavat
voimakkaalla kasvuvoimallaan alaa muilta kasveilta, lopulta heikentäen alueen
kasvuston monipuolisuutta, huomattavaa on, että tarkkaa määritelmää
rikkakasveille ei ole, mutta esimerkiksi voikukkaa, vuohenputkea ja pujoa voidaan
pitää tämän luonteisina kasveina, vaikkakin ovat monille pölyttäjille alkukesän
arvokkaita ravintokasveja

-

vieraslajit ovat yhä kasvava ongelma myös meidän alueellamme, haitallisella
vieraslajilla tarkoitetaan vieraslajia, jonka on todettu uhkaavan luonnon
monimuotoisuutta. Ne vaikuttavat haitallisesti niin ympäristöön, talouteen ja
terveyteen aina lajien välisen kilpailun kiristymisestä tautien leviämiseen. On
arvioitu, että nämä vaikutukset tulevat kasvamaan ilmaston lämmetessä. Kattava
vieraslajiluetteloon pääset tästä
https://vieraslajit.fi/
tässä muutama meilläkin esiintyvä vieraslaji, jotka tulisi omalta tontilta
hävittää:
Komealupiini
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38950
Kurtturuusu – hävitettävä pihoilta ja omassa hoidossa olevilta pientareilta
1.6.2022 mennessä
https://vieraslajit.fi/lajit/MX.38815

-

tuetaan luonnon monimuotoisuutta, joka puolestaan tukee alueemme
kasvuston hyvinvointia, edistää ilman puhtautta ja raikkautta, kasvien

Sivu 3 / 3

pölyttämistä, vähentää maaperän köyhtymistä, vähentää allergioita ja ennen
kaikkea tarjoaa viihtyisän ja asuinympäristön asukkailleen
j

annetaan kaikkien kukkien kukkia – ja edistetään yhdessä Anttilanmäki-Kittelän
ympäristön viihtyvyyttä meille kaikille �

