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PLANEETALTA
Kansallispuisto Gwaii Haanas sijaitsee Kanadan Britti-
läisessä Kolumbiassa. Ainutlaatuisten ekosysteemiensä an-
siosta kansallispuisto on saanut lempinimekseen ”Kanadan 
Galapagos”. Kuvassa näkyvien meritähtien lisäksi alueella 
elää lukemattomia merikasveja ja -eläimiä merileijonista 
delfi ineihin. WWF on osallistunut monimuotoisuudeltaan 
arvokkaan alueen suojeluun jo yli 20 vuotta.
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Valtaosa maailman ihmisistä ei koskaan tule näkemään luonnossa 
lumileopardia. Näitä upeita ja arkoja eläimiä on jäljellä enää joitakin 
tuhansia – tarkkaa määrää ei tiedä kukaan. 

Työskentelemme Himalajan alueella lumileopardien suojele-
miseksi. Ponnistelemme myös sen eteen, että esimerkiksi tiikerit, 
sarvikuonot ja jääkarhut voisivat edelleen rikastuttaa elämää maa-
pallolla. Suomessa muun muassa merikotkan tulevaisuus näyttää 
valoisalta muun muassa meidän ja vapaaehtoistemme työn ansiota. 

Saan silloin tällöin ihmisiltä postia, jossa kysytään, miksi WWF 
huolehtii vain pörröisistä tai muuten näyttävistä eläinlajeista. Vas-
taus on, että kaikki luonnonvaraiset eläimet ovat meille tärkeitä 
– niin pörröiset, suomuiset, sulkapeitteiset, kilpi- kuin kitiinikuori-
setkin. 

On kuitenkin hyvin vaikeaa kohdistaa suojelua kaikkiin maail-
man vaarantuneisiin eläinlajeihin; niitä on yksin-
kertaisesti liikaa. Mutta kun pystymme autta-
maan vaikkapa orankia Borneolla luomalla 
suojelualueita ja kestävämpiä metsien hak-
kuutapoja, autamme samalla lukemattomia 
muita sademetsissä eläviä lajeja.  

Ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä 
hyötyisivät lumileopardin lisäksi muut 
lumesta ja jäästä riippuvaiset eläimet. 
Suomen turhien voimalaitospatojen 
purkamisen seurauksena elpyisivät 
paitsi vaelluskalakannat, myös muut 
vapaasti virtaavissa vesissä viihtyvät 
eläinlajit. 

Myös ihmiset ovat WWF:lle tär-
keitä. Olemme vakuuttuneita siitä, 
että kun luonto voi hyvin, myös ih-
miset voivat hyvin – ja päinvastoin. 
Kiitän teitä rakkaat tukijamme siitä, 
että olette kanssamme suojelemas-
sa monimuotoista ja tasa-arvoista 
elämää maapallolla.

Lämpimin joulutoivotuksin,

Liisa Rohweder
pääsihteeri
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Lyhyet

WWF valitsi Vuoden 2014 luon-
tokirjaksi Jarmo Niemisen 
kirjoittaman teoksen Aarresaa-
ret – Helsingin saariston usko-
maton luonto (Gummerus). Kir-
ja on ylistys Helsingin rikkaalle 
lähiluonnolle. Kolmen fi nalistin 
joukosta voittajan valitsi valoku-
vaaja Meeri Koutaniemi. 

– Kirja paljastaa salaisuuksia, joita voi löytää kaupungin sisältä 
sekä sen ympäriltä  ja kannustaa etsimään näitä loputtoman kiehtovia 
yksityiskohtia. Samalla kirja antaa toivoa ihmisen ja luonnon harmo-
nisesta ja kestävästä kanssaelosta, nyt ja tulevaisuudessa, Koutaniemi 
perusteli valintaa julkistustilaisuudessa.

Kirjan tekijä yleisesikuntaeverstiluutnantti evp. Jarmo Nieminen 
on helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu ja tietokirjailija. Nieminen 
toimii saaristo-oppaana ja luontokuvaajana.

Lue lisää: wwf.fi /uutiset

WWF:N VUODEN 
LUONTOKIRJA 
YLISTÄÄ HELSINGIN 
SAARILUONTOA
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– Himalaja oli aikamoinen kontrasti tasaiseen 
Poriin ja nikkelipitoiseen Kokemäenjokeen 
verrattuna, nauraa WWF:n porilainen ilmasto-
kummi Anu Jalonen, 32. Hän tutustui Bhuta-
nin ainutlaatuiseen luontoon ja kulttuuriin sekä 
WWF:n suojelutyöhön voittamallaan kummi-
matkalla Bhutanissa.

– Minut yllätti Himalajan puhtaiden vesi-
varojen suuri merkitys miljoonille aasialaisil-
le sekä jokien ja purojen määrä, Anu Jalonen  
sanoo. Ilmaston lämpenemisen seurauksena 
Himalajan jäätiköt kuitenkin sulavat ja puura-
ja nousee. Muutokset ovat dramaattisia sekä 
ihmisten elinkeinoille että eläinten, kuten lumi-
leopardin, elinympäristölle. 

Anu Jalonen tutustui Bhutanissa myös kou-
lujen tekemään ympäristökasvatustyöhön sekä 
ekomatkailuun ja muihin vaihtoehtoisiin elin-
keinoihin, joita WWF luo paikallisille ihmisille. 

Jalosta ihastuttaa se, miten kokonaisval-
taisesti luonnon ja ihmisten hyvinvoinnista 
Bhutanissa puhutaan. Maan perustuslaissakin 
on otettu luonnonsuojelu hyvin huomioon: esi-
merkiksi suojeltavien metsien minimimäärä on 
määritelty. 

Anun matkan sponsoroi Olympia Kauko-
matkatoimisto.  

Katso matkakuvat: wwf.fi /kummipalvelu

ILMASTOKUMMI 
TUTUSTUI BHUTANIIN– Me ihmiset olemme 

se voimavara, ei raha. 
Ihmisen suhde luontoon 
määrittelee myös ihmisen 
suhteen omaan itseensä, 
pohtii Anu Jalonen.
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IKEA painoi 100 000 ton-
nia paperia käyttävän 
kataloginsa FSC-sertifi oi-
dulle paperille. WWF on 
vuosia edistänyt vastuul-
lisen metsänhoidon FSC-
sertifi ointijärjestelmää.    

WWF:n kiljuhanhityöryhmä täytti 30 vuotta ja 
iloon riittää aihetta: Pohjoismaiden uhanalai-
simman linnun kanta on vihdoin elpymässä.

Kyselymme mukaan 67 % suomalaisista kan-
nattaa vapaiden virtavesien suojelua. WWF te-
kee työtä vapaiden virtavesien ja uhanalaisten 
vaelluskalojen suojelemiseksi. 

Himalajalla Bhutanissa, Jigme Dorji -kansallis-
puistossa salametsästäjät eivät ole tappaneet 
yhtään tiikeriä viimeisten kahden vuoden aikana. 
Onnistunutta suojelutyötä ovat taanneet metsän-
vartijoille tarjoamamme koulutus ja varusteet.

 
2889 Saimaan seudulla asuvaa esikou-
lulaista on saanut syksyn aikana tuot-
tamamme Saimaan kuutti ja lumiukko 
-sadun omakseen. WWF:n ympäristö-
kasvattajat lisäävät tietoa saimaannor-
pasta ja sen suojelun tärkeydestä.

MITÄ WWF SAA AIKAAN SINUN LAHJOITUKSESI 
AVULLA? TÄLLÄ PALSTALLA ESITELLÄÄN VIISI 
TUORETTA SAAVUTUSTA.

Tilaa talven kylmiin lämmin fl ee-
cepeitto WWF:n verkkokaupasta. 
WWF-peiton koko on 125 x 165 cm ja 
materiaali on polyesteria.

Ostamalla WWF:n verkkokaupasta tuet WWF:n 
työtä luonnon hyväksi.                          

 wwf.fi /osta

KÄÄRIYDY 
PANDAPEITTOON

Veikkauksen uusi netissä 
oleva Uhanalaiset eläimet 
-Luontoarpa on ensimmäi-
nen älypuhelimilla pelatta-
vissa oleva Luontoarpa. Arpa 
esittelee maailman uhan-
alaisia eläinlajeja. 0,5 euron 

hintaisen arvan päävoitot ovat 5 000 euroa.
Arvan tuotoilla tuetaan WWF:n ja Suomen Luon-

nonsuojeluliiton (SLL) tärkeää työtä vuosittain noin 
100 000 eurolla. Luontoarvoista saatua rahaa ei ole 
korvamerkitty, eli rahat voidaan ohjata sinne, missä 
niitä kulloinkin eniten tarvitaan. 

Tue luonnonsuojelutyötä: www.veikkaus.fi 

OSTA 
LUONTOARPA 
NETISTÄNeljä WWF:n nuorten tiimin edustajaa luovutti marras-

kuun lopulla pääministeri Alexander Stubbille vetoo-
muksen, jossa vaaditaan aurinkoenergian ottamista mu-
kaan tukipolitiikkaan. Nuorten vetoomus aurinkoenergian 
puolesta on kerännyt lähes 22 000 allekirjoitusta. 

Samalla WWF esitti Stubbille 19 organisaation yhteisen 
ehdotuksen siitä, miten aurinkoenergiapolitiikka pitäisi 
Suomessa korjata.

Lue lisää: wwf.fi /uutiset
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Tilaa talven kylmiin lämmin fl ee-
cepeitto WWF:n verkkokaupasta. 
WWF-peiton koko on 125 x 165 cm ja 

PANDAPEITTOON

Onkohan tässä maailman suurin, pehmein ja merkit-
tävin joululahja? Mene verkkosivullamme osoittee-
seen wwf.fi /liity. Valitse lumileopardi, täytä tietosi 
ja rastita ruutu ”Haluan antaa kummiuden lahjaksi”.  
Jos haluat antaa määräaikaisen kummiuden esim. 
kummius vuodeksi (alk. 12x8e=96e), ilmoita siitä tu-
kijapalveluumme puh. 040 192 3112.  

Kummiedut lahjansaajalle: Pandan polku 
-tukijalehti 4 krt/v toimitettuna Suomen osoitteeseen, 
infokirje valitsemastasi kummikohteesta, Panda-
pinssi, sähköiset uutiskirjeet kuukausittain, kutsut 
tukijatapaamisiin ja bonuksena paljon hyvää mieltä 
kaikille osapuolille.

ANNA JOULULAHJAKSI
LUMILEOPARDI-KUMMIUS 

STUBB SAI NUORTEN 
AURINKOENERGIAVETOOMUKSEN

PANDAN POLKU 5



Lyhyet

TÄLLÄ PALSTALLA ANNETAAN 
RUOKAVINKKEJÄ SINUN JA 
MAAPALLON PARHAAKSI. 
RESEPTEISSÄ ON OTETTU 
HUOMIOON RUOKALAJIEN 
RAAKA-AINEIDEN TUOTTAMISEN 
JA KULJETTAMISEN ILMASTO- JA 
MUUT YMPÄRISTÖVAIKUTUKSET.
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2 kevytsuolattua sillifi leetä
puolet fenkolista
1 pieni punasipuli
1 dl vettä
¾ dl sokeria
¼ dl väkiviinaetikkaa
¼ dl omenaviinietikkaa
1 laakerinlehti
3 kokonaista
maustepippuria

Mittaa kattilaan sokeri, etikat, vesi ja 
mausteet. Lisää joukkoon ohueksi 
leikatut fenkolisiivut. Kiehauta liemi 
ja anna jäähtyä. 

Pyyhi sillifi leet kuivaksi talouspaperil-
la. Leikkaa silli sopiviksi haarukkapa-
loiksi. Lado purkkiin vuorotellen silli-
paloja ja punasipulirenkaita. Kaada 
sillien päälle jäähtynyt liemi maustei-
neen. Anna maustua 2 vuorokautta.

FENKOLISILLI

WWF:N 
KALARESEPTEJÄ 
SOPPA365 
–PALVELUSSA
WWF:n herkullisia kalareseptejä voi 
nyt lukea www.soppa365.fi -verkko-
palvelusta. Soppa365 on uusi, sosi-
aalinen ruokayhteisö, jossa voi esi-
merkiksi rakentaa oman, sähköisen 
keittokirjan ja jakaa sen ystävien 
kanssa. WWF:n kalareseptit on laa-
dittu WWF:n kuluttajan kalaoppaan 
suositusten mukaisesti; jos nouda-
tat niitä, voit olla varma siitä, että 
teet kestäviä kalavalintoja. Resep-
tien lisäksi sivuilla julkaistaan 
WWF:n kala-asiantuntijoiden kirjoit-
tamia blogeja.

PANDAN POLKU6



FENKOLISILLI

Onko koulunne jo 
osallistunut Päivätyö- 
keräykseen?   Ilmaston- 
muutos uhkaa jo mo-
nia pohjoisten merien 
lumesta ja jäästä riip-
puvaisia lajeja, kuten 

jääkarhua, itämerennorppaa ja mursua. Me voimme 
yhdessä auttaa. Tulkaa mukaan! 

Lisätietoa ja ilmoittautumiset:
 wwf.fi/paivatyokerays

KOULUJEN
PÄIVÄTYÖKERÄYS 
2014-2015

Testamenttilahjoitus WWF:lle 

ANNA PERINTÖSI 
KASVAA UUTTA ELÄMÄÄ

Lisätietoa testamenttilahjoituksesta 
luonnon hyväksi: pääsihteeri Liisa Rohweder, 

p. 040 840 7461, liisa.rohweder@wwf.fi tai 
yksityisvarainhankinnan johtaja Tarja Hakala 

p. 0500 419 679, tarja.hakala@wwf.fi.
Esitetilaukset numerosta 040 192 3112 

tai tukija@wwf.fi.

wwf.fi/testamentti

Hannu Ekblom Raija-
vaimoineen edusti WWF:n 
vapaaehtoistyöntekijöitä 
Tasavallan Presidentin itse-
näisyyspäivän vastaanotolla. 
Hannu on WWF:n merikot-
katyöryhmän pitkäaikainen 

jäsen, joka on aktiivisesti harrastanut lintuja jo puolen 
vuosisadan ajan. Hannu Ekblom muun muassa aloitti 
Särkisalossa talvella 1982-83 merikotkien talviruokinnan. 
Talviruokinnan ansiosta merikotkakanta alkoi hitaasti 
elpyä.  Lisäksi Ekblom on WWF:n vapaaehtoisten öljyn-
torjuntajoukkojen jäsen ja öljyyntyneiden lintujen puh-
distuksen kouluttaja.

– Olen iloinen, että tänä vuonna linnan juhlissa muis-
tettiin erityisesti vapaaehtoistyötä tekeviä ihmisiä. Koin 
edustavani juhlissa kaikkia, jotka ovat vuosien varrella 
tehneet WWF:n suojelutavoitteiden hyväksi vapaaehtois-
työtä, Hannu Ekblom kertoo.

MERIKOTKIEN 
SUOJELIJA  
LINNAN JUHLIIN

Maailman suurin ilmastotempaus 
WWF:n Earth Hour tulee taas! 
Seuraavaa Earth Houria viete-
tään lauantaina 28. maaliskuuta 
kello 20.30–21.30. Kutsumme 
tänä vuonna kaikki viettämään 
pimeän ajaksi kanssamme maa-
ilman suurinta kynttiläillallis-

ta. Kutsu siis ystäväsi, sammuta valot, sulje sosiaalinen 
media ja vietä tunti kynttilän valossa vastuullisen ruuan 
äärellä. Näytetään yhdessä valomerkki ilmaston puolesta!

Earth Hour -sivusto aukeaa helmikuussa 2015 
osoitteessa wwf.fi/earthhour

MAAILMAN 
SUURIN 
KYNTTILÄ-
ILLALLINEN
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Saimaannorpat voi erottaa 
toisistaan niiden kyljissä 
olevien kuvioiden avulla.
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Yksilöllisessä valokuvatunnistuksessa käytetään hyväksi 
eläinyksilöiden ainutlaatuisia piirteitä. Tietokoneohjelma 
vertaa tutkijan tai esimerkiksi turistin ottamaa valokuvaa 
tietokannassa oleviin kuviin mahdollisten vastaavuuksien 
löytämiseksi. Näin pystytään seuraamaan yksilön koko 
elinkaarta pelkän sijainnin ja liikkumisen sijaan. 

– Valaiden tutkimuksessa yksilöllisen valokuvatunnis-
tuksen metodia on käytetty jo 70-luvulta saakka. Esimer-
kiksi ryhävalaiden tapauksessa tutkijat kuvaavat veden-
pinnan yläpuolelle nousevaa pyrstöä eläimen sukeltaessa. 
Pyrstön alapuolella olevat värilliset kuviot sekä pyrstön 
reunan muoto ovat yksilöllisiä, kertoo ryhävalastutkija 
John Morran Alaskasta. 

Kirahvin, tiikerin ja seepran kaltaiset lajit ovat parhai-
ta mahdollisia menetelmän käyttökohteita lajien yksilöi-
den yksilöllisen kuvioinnin vuoksi. Tutkijat pystyvät seu-
raamaan yksilöiden lisääntymistä, poikasten eroamista 
emostaan, mahdollisia vammoja sekä kuolemia. Esimer-
kiksi salametsästyksen vastaisessa työssä tiikerin talja on 
mahdollista yhdistää tietokannassa olevaan yksilöön. 

Vastaavuuden löytämiseen vaikuttavat kuvan laatu, 
lajien tunnistettavat piirteet, kuvattujen eläinten asennot 
sekä tausta. 

– Esimerkiksi ryhävalaita kuvattaessa tutkijat voivat 
vain toivoa pyrstön nousevan pinnan yläpuolelle juuri ku-
vaushetkellä, Morran kertoo.

Tietokoneohjelma helpottaisi työtä
Viime vuoden vähäluminen talvi vaikeutti uhanalaisen 
saimaannorppakannan perinteisiä pesälaskentoja. Suo-
messa yksilöllisestä valokuvatunnistuksesta toivotaankin 
lisämenetelmää pesälaskentojen rinnalle. 

Meeri Koivuniemi Itä-Suomen yliopistosta tekee 
väitöskirjaa metodin soveltamisesta saimaannorpan tut-

kimukseen. Itä-Suomen yliopiston saimaannorppatiimin 
tavoitteena on löytää vastaavuuksien etsimiseen soveltuva 
tietokoneohjelmisto. Tällä hetkellä tunnistuksen nimit-
täin tekee Koivuniemi – silmämääräisesti. Käytännössä 
tämä tarkoittaa sitä, että Koivuniemi valitsee kuvatun 
yksilön oikeasta kyljestä kolme kuviota, joita vertaa tie-
tokannan 160 muuhun kuvattuun yksilöön. Mahdollisen 
vastaavuuden löytyessä hän käy läpi koko kyljen ja var-
mistaa näin, että kyseessä on sama yksilö.

Tavoitteena norpan ja ihmisen hyvät välit
Yksi projektin tavoitteista on julkaista netissä vuorovai-
kutteinen, kaikille avoin saimaannorppakatalogi, jonka 
kautta jokainen pääsisi osallistumaan saimaannorppien 
seurantaan. Katalogi lisäisi tutkimuksen läpinäkyvyyttä 
ja voisi näin vähentää ihmisen ja saimaannorpan välisiä 
konflikteja, kun havainnot saimaannorpista olisivat jokai-
sen saatavilla. 

– Menetelmän avulla voitaisiin muodostaa osakanta-
arvioita, jotta tiedettäisiin saimaannorppien määrä kulla-
kin alueella. Norppa saattaa liikkua pitkiäkin matkoja, 
jopa yli 30 kilometriä päivässä. Usein ihmiset ajattelevat 
norpan nähdessään, että täällähän on näitä vaikka kuinka 
paljon, vaikka se saattaa olla yksi ja sama norppa, Koivu- 
niemi kertoo.

Marraskuun alussa Joensuussa järjestetty Wildlife Photo-
ID -työpaja keräsi yhteen eri alojen asiantuntijoita ym-
päri maailmaa. Suomen kulttuurirahaston rahoittaman 
ja Itä-Suomen yliopiston organisoiman työpajasarjan 
tarkoituksena on jakaa kokemuksia ja tietoa yksilöllises-
tä valokuvatunnistuksesta ympäristönsuojelijoiden, eko-
logien ja ohjelmistoasiantuntijoiden välillä. WWF tukee 
työtä yksilöllisen valokuvatunnistuksen kehittämiseksi.

UUSI TUTKIMUSMENETELMÄ 
TUO SAIMAANNORPAN 
LÄHEMMÄS MEITÄ
TEKSTI: LINDA KOSKINEN

Valokuvatunnistuksesta toivotaan lisämenetelmää saimaannorppien tutki-
mukseen pesälaskentojen rinnalle. Itä-Suomen yliopisto unelmoi sähköises-
tä tietopankista, johon jokaisella olisi mahdollisuus lisätä havaintojaan. 
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KEMĲ OEN 
VESITETTY VOIMA
Kemijoen kuohuva suu sai kuolaimet vuonna 1948. 
Siitä lähtien Suomen mahtavin virta on jauhanut 
sähköä ympäristön kustannuksella.
TEKSTI: JOONAS FRITZE

WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaska 
Isohaaran voimalaitoksen edustalla.

Kemijoen kuohuva suu sai kuolaimet vuonna 1948. 
Siitä lähtien Suomen mahtavin virta on jauhanut Siitä lähtien Suomen mahtavin virta on jauhanut 
Kemijoen kuohuva suu sai kuolaimet vuonna 1948. 
Siitä lähtien Suomen mahtavin virta on jauhanut Siitä lähtien Suomen mahtavin virta on jauhanut Siitä lähtien Suomen mahtavin virta on jauhanut 

SIERILÄ

 ISOHAARA
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– Tuossa se mammutti virtaa.
WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovaskan sanoissa 

on apea kaiku. Ja miksei olisi: marraskuinen taivas roik-
kuu matalalla, ja Kemijoen valtavat vesimassat juoksevat 
laiskasti voimalaitokselta seuraavalle ja sitä seuraavalle. 
Villi virta on muuttunut patoaltaiden helminauhaksi.

Kemijoen kuohuvat kosket kuo-
hittiin sotien jälkeen, kun Pohjolan 
Voima äkkäsi yhdistää voimalaitok-
sen rakentamisen saksalaisten räjäyt-
tämän sillan korjaamiseen. Valtioval- 
ta innostui hankkeesta, ja Isohaaran 
voimalaitos nousi Kemijoen suulle 
vuonna 1948. 

– On tämä vieläkin Suomen mah-
tavin virta. Ihan pikkaisen kahlittu 
vaan, Kari Alaniska sanoo sarkas-
tisesti ja tuijottaa Kemijoen ensimmäistä voimalaitosta, 
joka vielä tänäkin päivänä purskuttelee vedestä sähköä ja 
sylkee pärskeet Perämereen.

Alaniska on Kemijoen valjastamisesta väitellyt opetta-
ja, jonka lauseet putoilevat tiukkoina ja niukkoina.

– Kemijoen valjastamisessa alue- ja talouspoliittiset edut 
syrjäyttivät kaikki muut arvot. Asia markkinoitiin niin, 
että Isohaaran rakentaminen oli välttämättömyys Suo-
men kannalta, Alaniska sanoo.

Voimalaitos on jauhanut sähköä ympäristön kustan-
nuksella jo lähes ihmisiän. Kärsijöitä ovat olleet luonnon 

lisäksi jokivarren asukkaat, joista mo-
net joutuivat patoamaan tunteensa 
vuosikymmenten ajaksi.

Kulttuurinen trauma 
Outi Autti on tutkinut Kemijoen val-
jastamisen vaikutuksia paikallisväes-
töön. Hän haastatteli väitöskirjaan- 
sa varten kymmeniä ihmisiä, jotka oli- 
vat kokeneet muutoksen omakohtai-

sesti. Monet suhtautuivat vesivoimaan myönteisesti, mut-
ta suuremmalle osalle Kemijoen valjastaminen oli järky-
tys, eräänlainen kulttuurinen trauma.

– Paikallisväestö ei saanut ääntään kuuluviin. He eivät 
voineet kertoa kokemuksiaan ympäristön rajusta muutok-
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Nämä kosket ovat 
viimeisiä muisto-

merkkejä siitä, 
miltä Kemijoki on 
joskus näyttänyt.

Kemijoen Pirttikoski vuonna 1933.
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sesta. Näille tarinoille ei ollut 
sijaa jokirakentamiseen liit-
tyvässä keskustelussa, Autti 
sanoo.

Kemijoki tunnettiin ai-
koinaan vaihtelevista mai-
semistaan. Peräti   550  ki-
lometriä pitkän virran 
varrelle mahtui aapaa ja 
jänkää, hiekkatörmiä ja  
kankaita, vaaroja ja vilje-
lysmaita.

– Joen monimuotoisuus 
menetettiin, kun maisemat 
hukkuivat nousevan veden alle. 
Iso asia oli myös muutoksen äkilli-
syys. Koskien ääni katosi yhtäkkiä, Autti 
sanoo.

– Joki oli itsellenikin lapsena ihmetyksen aihe. Sii-
tä ei puhuttu, siellä ei liikuttu, siitä ei ollut kukaan kiin-
nostunut. Se oli menetetty, Kemijoen rannalta kotoisin 
oleva Autti kertoo.

Suurin shokki jokivarren 
asukkaille oli kuitenkin lo-

hen menetys.

Hyvästit hopeakyljelle
– Isohaaran pato kat-
kaisi kalojen nousu-
yhteyden lisääntymis-
alueille ja joen omat 

vaelluskalakannat, ku-
ten lohi ja taimen, kuo-

livat sukupuuttoon. Tuho 
oli totaalinen, Matti Ovaska 

sanoo.
Lohen tulevaisuudesta oltiin 

huolissaan jo Isohaaraa rakennet-
taessa. Asiaa kuitenkin vähäteltiin Kari 

Alaniskan mukaan voimayhtiön ja poliitikoiden 
toimesta. Esimerkiksi lain edellyttämä kalatievelvoite to-
teutettiin hissillä, jonka toimivuutta epäiltiin vahvasti jo 
etukäteen.

PANDAN POLKU 13



Vesivoimaa on mainostettu päästöttömänä, koti-
maisena ja uusiutuvana.

– Tulee kuitenkin muistaa, että vaikka vesi on uusiu-
tuvaa, niin tuhotut ekosysteemit ja niistä riippuvaiset 
eliöt eivät ole, WWF:n suojeluasiantuntija Matti Ovas-
ka toteaa.

Jokien patoaminen muuttaa jokiekosysteemiä ja koko 
valuma-aluetta. Se estää muun muassa vaelluskalojen 
luontaisen liikkumisen, muuttaa vesistöjen tulvadyna-
miikkaa ja vaikuttaa myös maaekosysteemeihin, kuten 
rantametsiin ja -niittyihin.

– Paineet ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ovat 
edesauttaneet vesivoiman kilvenkiillotusta, sillä hiili-
dioksidiin painottuneessa keskustelussa luonnon mo-
nimuotoisuuden suojelu on usein jäänyt lapsipuolen 
asemaan. Lisäksi vesivoiman päästöttömyyskin on ky-
seenalaista, sillä tekoaltaat tuottavat huomattavia me-
taanipäästöjä, Ovaska sanoo.

– Kyllä esimerkiksi Lokan tekoaltaasta on varmasti 
alkuvaiheessa metaanipäästöjä aiheutunut, mutta kun 

ajatellaan sitä elinkaarta, niin ei se ole mikään iso on-
gelma. Olen vahvasti sitä mieltä, ettei se meidän ilmas-
tovyöhykkeellä ole ongelma, Kemijoki Oy:n ympäristö-
päällikkö Erkki Huttula sanoo.

Erityisesti vesivoimasta ovat kärsineet vaelluska-
lakannat. Suomessa on yli 220 voimalaitosta ja pari 
tuhatta muuta patoa, joista osa tuottaa sähköä hyvin 
vähän. Ne katkaisevat valitettavan tehokkaasti lo-
hen, taimenen, nahkiaisen, siian ja toutaimen nousun 
kutualueilleen.

– Suomen uhanalaisista kaloista lähes kaikki ovat ni-
menomaan vaelluskaloja, Ovaska sanoo.

Voimayhtiöt ovat hoitaneet kalakantoja istutuk-
silla. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen mu-
kaan pohjoisten jokien velvoiteistutusten pitäisi kui-
tenkin olla jopa viisin-seitsenkertaisia, jotta jokien 
potentiaalinen luonnontuotanto voitaisiin korvata. 
Kansallisen kalatiestrategian mukaan kalakantojen 
hoidossa tulisikin siirtyä istutuksista kohti luontaista 
lisääntymistä.

VESIVOIMALLA MITTAVIA YMPÄRISTÖVAIKUTUKSIA
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Padon katkaisema Kemijoen luonnonuoma.

Kemijoki Oy:n valvomopäällikkö Erkki Nuortio ja ympäristö-
päällikkö Erkki Huttula Petäjäskosken voimalaitoksessa.
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– Pohjolan Voima lupasi 
tehdä toimivat kalapor-
taat, mutta ei niistä olisi 
ollut yhtiölle mitään hyötyä. 
Näin kala katosi kerralla, ja 
Kemijoen muut kosket saatiin 
valjastaa vapaasti, Alaniska sanoo.

Isohaaraan valmistui toissa vuon-
na uusi ja toimiva kalatie, mutta vaelluska-
lojen reitti on yhä poikki: Kemijoen muissa voimalai-
toksissa kalateitä ei edelleenkään ole.

– Alajuoksun voimalaitoksiin on kalatiesuunnitelmat 
valmiina. Jos ne rakennetaan, kalat pääsevät vaeltamaan 
suojeltuun Ounasjokeen ja muihin sivujokiin, joissa on 
mittavat määrät lisääntymispaikkoja, Ovaska sanoo.

Kemijoessa ja sen valuma-alueella on 21 voimalaitos-
ta. Yhteensä ne tuottavat noin kolmanneksen Suomen ve-
sivoimasta. Voimalaitoksista 16 omistaa Kemijoki Oy.

Kemijoki Oy haluaisi aloittaa lohen luonnollisen li-
sääntymisen tukemisen siirtämällä kaloja voimalaitosten 
yli lisääntymispaikoille. Tämän jälkeen voitaisiin ryhtyä 
rakentamaan kalateitä. Mutta milloin?

– Pitäisi ensin löytää luvanhakija rakennushankkee-
seen. Iso kysymys on myös kalateiden rakentamisen ra-
hoittaminen ja tässä asiassa olemme valmiita olemaan 
mukana omalta osaltamme. Ja kolmas kysymys on ylei-
nen hyväksyntä. Kalateiden rakentamisellekin löytyy 
vastustajia, koska silloin tulisi taas kalastusrajoituksia 
paikallisille, Kemijoki Oy:n ympäristöpäällikkö Erkki 
Huttula sanoo.

Viimeiset vapaat virtaosuudet
Kemijoessa on toki vielä vapaitakin koskia – muutamia ja 
toistaiseksi.

Ajamme kohti Sierilää, jonne Kemijoki Oy suunnit-
telee uutta voimalaitosta. Voimalaitoksen rakentaminen 
tarkoittaisi vanhan uoman sulkemista. Vesi nousisi tun-
tuvasti, jolloin Kemijoen pääuoman viimeiset koskialueet 
katoaisivat.

Saavumme Tikkasenkarille, yhdelle viimeisistä koski-
mohikaaneista, ja astelemme rantaan, jonne kasautunut 
jää halkeilee ja paukkuu.

– Nämä kosket ovat vii-
meisiä muistomerkkejä sii-

tä, miltä Kemijoki on joskus 
näyttänyt. Täällä olisi lohelle 

ja taimenelle oivia lisääntymis-
alueitakin, Ovaska sanoo.
Sierilän voimalaitoksen lupa-

asioita puidaan parhaillaan Vaasan hal-
linto-oikeudessa.

– Odotetaan, että saataisiin hallinto-oikeuden pää-
tös ennen ensi kesää. Todennäköisesti tässä tullaan me-
nemään vielä seuraavaan lupa-asteeseen eli Korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen, Kemijoki Oy:n Erkki Huttula sanoo.

Laki suojelee koskiluonnon rippeitä
Suomen koskiluonnon rippeiden turvana on ollut vuonna 
1987 säädetty laki, jonka murtamiseen on viime aikoina 
ilmennyt poliittista halukkuutta.

– Koskiensuojelulakia ei tulisi missään nimessä avata, 
sillä tarve viimeisten koskiemme suojeluun ei ole muuttu-
nut, Ovaska sanoo.

Päinvastoin. Julkisuudessa on alettu viime aikoina 
vaatia patojen murtamista, mikä selvästi harmittaa Kemi-
joki Oy:n ympäristöpäällikköä. 

– Yhtiöt ovat menneet eteenpäin vastuullisessa toi-
minnassa, mutta vastustajat ovat palanneet hyvin voi-
makkaisiin äänenpainoihin. Toivoisimme asiassa raken-
tavaa vuoropuhelua, Huttula sanoo.

– Monessa tapauksessa padon purkaminen olisi ko-
konaisvaikutuksiltaan todella järkevää ja kannatettavaa. 
Suomessa on jo purettukin pieniä ja tarpeettomia patoja. 
Se on tulevaisuutta, Ovaska sanoo.

Myös monen paikallisen usko Suomen mahtavimman 
virran kunnianpalautukseen ja lohen tulevaisuuteen elää 
vahvana. 

– Moni haastateltava ei ollut antanut missään vaihees-
sa periksi koko 70 vuoden aikana. He vastustivat jokira-
kentamista edelleen ja vaativat lohta takaisin, Outi Autti 
sanoo.

Kuten eräs Autin haastateltavista totesi:
”Mie olen sanonu että mie korkkaan samppanjapul-

lon tuosa jokitörmälä ko näen että kala hyppää.”
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HIMALAJAN 
ARKAJALKAA ETSIMÄSSÄ
Useiden kilometrien korkeudessa elävä lumileopardi on 
yksi maailman arimmista eläimistä. Tutkijat kartoittavat 
parhaillaan niiden määrää Himalajalla, sillä lajista tiedetään 
hyvin vähän. Aikaa ei ole hukattavaksi: lumileopardi on 
jo nyt erittäin uhanalainen.

TEKSTI: KATJA RÖNKKÖ   KUVAT: MEERI KOUTANIEMI JA WWF
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– Menin kananlihalle. 
Metsänvartija nostaa katseensa ja tähyää vuorelle. 
– Karvat nousivat pystyyn, kun tajusin, että kivikossa 

piileskelevä eläin oli lumileopardi. Jotenkin siinä hetkessä 
ymmärsin, että tällaisen kohtaamisen kokee vain kerran 
elämässään, Choki Gueltshen muistelee. 

Olemme Himalajan vuoristossa, Bhutanin suurim-
massa kansallispuistossa. Vuoret nousevat korkeuksiin lä-
hestulkoon kansallispuiston päämajan takapihalta. Voin 
hyvin kuvitella vaaleaturkkisen, Himalajan kuninkaaksi-
kin kutsutun eläimen hiipimään juuri tuonne, tuolle ka-
rulle ja kauniille vuorenrinteelle.

Choki Gueltshen voi pitää itseään onnekkaana. Hänen 
vilaukselta näkemänsä lumileopardi on yksi maailman 
muutamasta tuhannesta jäljellä olevasta lumileopardista. 
Kukaan ei tiedä tarkkaa lukua. Populaation laskeminen 
on ollut lähestulkoon mahdotonta lajin piilottelevan luon-
teen ja ihmiselle vaikeakulkuisen vuoristoisen elinympä-
ristön takia. Aina tähän saakka.

Työpaikka kuuden kilometrin korkeudessa
Bhutan on pieni, vain hieman yli 700 000 asukkaan val-
tio Intian ja Tiibetin välissä. Sen pinta-alasta yli puolet 
on suojeltu, joten lumileopardeilla ja muilla eläimillä on 
hyvät mahdollisuudet selvitä täällä tulevaisuudessakin.

Viime vuonna Bhutan aloitti kunnianhimoisen projek-
tin WWF:n tuella. Sen tarkoituksena on kartoittaa koko 
maan lumileopardien määrä ja liikkuvuus, sekä saalis-

eläinten tilanne. Tutkimus etenee hyvin ja koko maan 
kattavan kartoituksen tuloksia odotetaan ensi vuonna. 

– Tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme pääs-
seet riistakameroilla ja dna-tutkimuksella kartoittamaan 
lumileopardien kantoja. Olen niin innoissani. Yhteensä 
meillä on ollut käytössä 48 riistakameraa, joista olemme 
menettäneet tutkimuksen aikana vain kuusi, kertoo WWF 
Bhutanin luonnonsuojelujohtaja Vijay Moktan.

Kartoitus on valtava ponnistus, sillä se maksaa paljon 
ja vaatii sekä maasto- että analysointitaitoja. Kivikkoisilla 
vuorenrinteillä viihtyvä lumileopardi nousee helposti jopa 
kuuden kilometrin korkeuteen. Tästä korkeudesta maail-
man korkeimman vuoren huipulle, Mount Everestille, on 
enää pari tuhatta metriä. Tutkijoiden varusteiden on oltava 
tämän takia asianmukaiset ja riskit on kartoitettava tarkas-
ti. Usean kilometrin korkeudessa esimerkiksi vuoristotau-
din oireiden riski on todellinen.

– Yhden kameran viemiseen paikalleen menee työryh-
mältä 3-4 päivää. Kameran annetaan kerätä tietoja pari 
kuukautta, jonka jälkeen sen hakemiseen saa varata jälleen 
usean päivän. Parin kuukauden aikana kameran paristot
pitää vaihtaa ainakin kertaalleen. Tämä tarkoittaa jälleen 
usean päivän reissua, Vijay Moktan laskee.

Buddhalaiset kunnioittavat kaikkea elämää
Riistakameroita asentavissa ryhmissä on WWF:n asian-
tuntijoita, paikallisia asukkaita ja metsänvartijoita. Pai-
kallisten osallistuminen luonnonsuojelutoimintaan on 

Miehittämätön riistakamera nappasi erittäin harvinaisen kuvan kolmesta 
lumileopardista vuonna 2012. Tavallisesti lumileopardit eivät liiku laumassa.
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ensiarvoisen tärkeää. Vuorilla kasvaneina heillä on usein 
paras tietämys maastosta ja niistä paikoista, joissa lu-
mileopardien ja muiden villieläinten tiedetään elävän. 
Lisäksi yhteistyö vahvistaa luottamusta metsänvartijoi-
den, tutkijoiden ja paikallisten välillä.

– Työskentely-ympäristö on palkitseva, sillä bhutani-
laiset todella kunnioittavat luontoa ja sen eläimiä. Budd-
halaisuuteen perustuvan ajattelun mukaan jopa puun 
kaataminen on synti, sillä senkin elämää on kunnioitetta-
va, Vijay Moktan kertoo pääkaupunki Thimphussa sijait-
sevassa WWF:n toimistossa.

Mies epäröi hetken vastatessaan kysymykseen, mikä 
on hänen oma arvionsa lumileopardien 
kokonaismäärästä Bhutanissa. Asiantun-
tijat kun eivät mielellään spekuloi ennen 
kuin luotettavaa tutkimustietoa on saa-
tavilla. Ja sitä ollaan vasta hankkimassa.

– Teimme lähes 15 vuotta sitten 
pienimuotoisen ja vaatimattoman tut-
kimuksen, jonka varovaisen arvion mu-
kaan meillä olisi noin sata lumileopardia. Olen toiveikas, 
että tässä kattavassa tutkimuksessa määräksi saataisiin 
yli sata.

Pörröturkit paljastavat koko Himalajan tilan
Tutkimusta ei tehdä pelkästään pörröisten eläinten las-
kemisen takia. Lumileopardi on koko Himalajan alueen 
indikaattorilaji.

– Kun tiedämme tarkemmin, paljonko lumileopardeja on 
ja missä ne elävät, voimme tehdä luotettavia päätelmiä 
koko alueen ekosysteemin tilasta, Vijay Moktan kertoo.

Tulosten avulla voidaan esimerkiksi seurata ilmas-
tonmuutoksen vaikutuksia Himalajalla. Tutkijat uskovat, 
että puurajan noustessa ilmastonmuutoksen seurauksena 
myös vuoristoisen alpiinisen vyöhykkeen koko  ja lumi-
leopardin elinalue pienenevät. Tästä saadaan todisteita 
seuraamalla lumileopardien elinpiirien muutoksia.

Kansallispuistossa Choki Gueltshenin kollega, met-
sänvartijoiden tutkimuspäällikkö Tenzin huitaisee kiu-
saavat hyönteiset hyväntahtoisesti niskastaan. Tenzinin 

buddhalaisuuteen perustuva moraali on 
korkea: edes hyttysiä ei tapeta. Hän on on 
hyvin ylpeä tiiminsä lumileopardityöstä.

– Mikäli emme nyt kartoittaisi lumi-
leopardeja, voisi se tarkoittaa, että koko 
laji katoaa maailmasta tulevaisuudessa. 
Kartoituksen tuloksista tiedämme, miten 
parhaiten suojella lumileopardeja. Sitten 

tiedämme, pitääkö meidän suojella itse lajia vai esimerkik-
si sen saalistamia eläimiä. Minulle onni on sitä, että saan 
työkseni tutkia eläimiä ja paljastaa jopa aiemmin tunte-
mattomia lajeja. Olen todella onnellinen, että aivan pian 
saamme paljon uutta tietoa Himalajan kuninkaasta, Ten-
zin sanoo.

Lumileopardi-kummina autat. 
wwf.fi /lumileopardikummiksi

”Mikäli emme nyt 
kartoittaisi lumileopardeja, 
voisi se tarkoittaa, että koko 

laji katoaa maailmasta 
tulevaisuudessa.”
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Tenzin johtaa lumileoparditutkimusta 
Bhutanin suurimmassa kansallispuistossa.

Kukaan ei tiedä 
lumileopardien 
tarkkaa lukua.
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NYSSE ON 
RATIKKA! 
Tampereen raitiovaunu 
liikkuu uusiutuvalla energialla, 
jos se on koululaisista kiinni.

TEKSTI JA KUVAT: MIRA HANNUKSELA

NYSSE ON 
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NUORTEN TIIMISTÄ 
ILMASTODELEGAATIKSI
Kuka olet?
– Olen Liisa Kallio, 25-vuotias ilmastoaktiivi. Opis-
kelen ympäristöekologiaa Helsingin yliopistossa, 
toimin WWF:n nuorten tiimissä ja olen Allianssin 
ilmastodelegaatti.

Miksi lähdit mukaan WWF:n nuorten tiimiin?
– Tulin mukaan jo viime vuonna, kun tehtiin luovaa 
uusiutuvan energian kampanjaa. Aihe on minul-
le tärkeä ja WWF kiinnostava järjestö, joka tuntuu 
omalta. Haluaisin omistaa koko elämäni ilmaston-
muutoksen hillitsemiselle ja uusiutuvalle energialle.

Mitä tiimissä tapahtuu?
– Avustamme kampanjoissa ja tapahtumissa, ku-
ten täällä Heurekassa tai vaikkapa nuorten ym-
päristötoimintapäivillä. Piakkoin luovutamme au-
rinkoenergiavetoomuksen pääministerille. Itse en 
valitettavasti pääse paikalle, koska olen silloin il-
mastoneuvotteluissa Perussa.

Mitä hyötyä vapaaehtoistyöstä on sinulle ollut?
– Olen oppinut ihan hirveästi! Vaikuttamiskeinoja, 
sitä miten järjestö toimii, lobbaamista, kampan-
jointia. Nuorten tiimi on avannut itselleni sitä, mitä 
haluan tehdä tulevaisuudessa, ja innostanut yh-
teiskunnalliseen vaikuttamiseen. Allianssin ilmas-
todelegaatiksi en olisi keksinyt hakea, ellei WWF:n 
henkilökunta olisi vinkannut asiasta ja antanut 
suosituksia.

Parasta tänään Heurekassa?
– Se, kun kuulee päivän päätteeksi kaikki koulu-
laisten suunnitelmat. Niistä tulee aivan mahtavia!

– Jos se tulee, niin miksei se kulkisi heti uusiutuvalla 
energialla? Kuka sitä pitäisi pahana, kun se on hyvä?

– Aina on vaan istuttu bussissa, tosi siistiä jos tulisi 
ratikka!

Veera Honkanen, Ilona Komppa ja Veikka Vii-
tala Tampereen Kämmenniemen koulusta kokoavat 
ideoitaan fl äppipaperille. Ryhmä aikoo tehdä aloitteen sii-
tä, että kaupunkiin mahdollisesti tulossa oleva raitiovau-
nulinja kulkisi alusta asti uusiutuvalla energialla.

Nuorten ilmastohuippukokous on kerännyt Heurekan 
tiedekeskukseen yläkoululaisia 24 eri koulusta pohtimaan 
energiansäästöön, uusiutuvaan energiaan ja liikkumi-
seen liittyviä projekteja. Päivän päätteeksi mukaan lähtee 
konkreettinen suunnitelma, joka toteutetaan omalla kou-
lulla tai kunnassa. 

Kunnianhimoa tästä porukasta ei puutu.

Euroja ja neliömetrejä
Viereisessäkin pöydässä suunnitellaan suuria. Iiro Joh-
tonen, Anni Kettunen ja Myrsky Virmavirta Vihdis-
tä Otalammen koulusta haluavat vaihtaa koulunsa läm-
mitysjärjestelmän öljylämmityksestä maalämpöön, jota 
tuetaan aurinkovoimalla. 

– Mikä on kerrosalan ja huoneistoalan ero? Paljonko 
meillä on neliöitä?

Vihtiläiset haluavat selvittää, mitä maalämpö koulussa 
maksaisi. Kynät suhisevat ja matikkapää pääsee koetuk-
selle: alustavien laskelmien mukaan ainakin 5 000 euroa 
vuodessa vähemmän kuin öljy. Näiden lukujen kanssa on 
hyvä lähteä kunnanjohtajan pakeille. Ja sitten: 

– Minkälaisia aurinkopaneeleita kannattaisi hommata 
maalämmön lisäksi?

Vihreätakkinen Dr. Schneider tulee avuksi. Yksin ei 
tarvitse pärjätä – sparraajiksi on valjastettu asiantuntijoi-
ta ja WWF:n nuorten tiimi ohjaa ryhmätyöskentelyä yh-
dessä Ilmari-hankkeen nuorten kanssa.

Ilma on tiheänä aivojen raksutusta, taukoamatonta 
keskustelua, ennakkoluulottomia ajatuksia ja pidättele-
mätöntä intoa. Ikkunan takana pyryttää ensilumi. Koulu-
laiset nappaavat itsestään kuvia ex-ympäristöministerin, 
kansanedustaja Ville Niinistön kanssa.

– Täältä saa uskallusta muuttaa asioita omassa kou-
lussa ja laajemmin yhteiskunnassa. Monet näistä ideoista 
ovat niin valmiita, että ne voisi ottaa heti käyttöön, Niinis-
tö kehuu.

Hyvin perusteltu, puoliksi saavutettu
Iltapäivällä suunnitelmat nostetaan seinille muiden tar-
kasteltaviksi. Pian paperit ovat täynnä värikkäitä tarralap-
puja kommentteineen. Millaisia projekteja nuoret ovat-
kaan keksineet?

Aurinkopaneeleja ja tuulivoimaa. Dynamopyöriä, joil-
la voi välitunnilla polkea virtaa kännykkään tai tablettiin. 
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Kaupunkipyöriä, joita voi vuokrata paikallisliikenteen 
matkakortilla. Maailmanloppusimulaatio! Sähkönsääs-
töä, ekosähköä ja led-valoja.

Myös arvovaltainen raati tutustuu projekteihin. Päi-
vän innovatiivisimpana ideana palkitaan vihtiläisten 
suunnitelma koulun lämmitystavan muutoksesta.

– Jes! Anni tuulettaa.
Raati kiittää suoraan ongelmaan pureutuvaa ratkai-

sua, hyvää projektisuunnitelmaa ja kustannuslaskelmia 
sekä tarkkoja päästövähennyslaskelmia. Myös tampere-
laisten raitiovaunuprojekti sekä matkakorttien ja kau-
punkipyörien yhdistämistä ideoinut Töölön yhteiskoulu 
Helsingistä palkitaan.

Viiteen mennessä lumi on muuttunut loskaksi ja marras-
kuinen päivä pimeäksi. Idealamput kuitenkin loistavat 
kirkkaasti. Näistä projekteista kuullaan vielä!

Heurekan nuorten ilmastohuippukokoukseen 6.11.2014 
osallistui lähes sata koululaista opettajineen. WWF Suo-
mi järjesti tapahtuman yhteistyössä Heurekan, Schnei-
der Electric Finlandin, OnniBussin ja Nuorten Akate-
mian Ilmari-hankkeen kanssa. Schneider-Electric on 
lahjoittanut kokoukseen osallistuneille kouluille tabletit 
ja kehittänyt Learnergy-pelin, jonka avulla oppilaat voi-
vat tutkia koulunsa energiatehokkuutta. Yritys on myös 
WWF:n pääyhteistyökumppani.

Dr. Schneider neuvoo Veikka Viitalaa ja Ilona Komppaa. 
Koululaiset haluavat Tampereelle raitiovaunun, joka 
kulkee uusiutuvalla energialla.

Taukojumppa virkistää! Myrsky Virmavirta ja Iiro Johtonen 
aikovat vakuuttaa kunnanjohtajan siitä, että koulun 
öljylämmitys on syytä vaihtaa maalämpöön.

 Ilmastovastaava Hanna-Liisa Kangas WWF:stä 
auttaa projektisuunnitelman teossa. Ohjaamassa 
Minka Tornivuori WWF:n nuorten tiimistä.
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SUOJELUJOHTAJA 
PELASTAA MAAILMAA 
PIENI PALA KERRALLAAN

WWF Suomen suojelujohtaja Jari Luukkonen 
aloitti WWF:llä 1995 arktisen alueen ja sisä- 
vesiohjelman projektipäällikkönä. Ennen sitä 
hän työskenteli muun muassa Lappeenrannan 
kaupungilla ympäristönsuojelutoimistossa se-
kä teki tutkijan nimikkeellä ympäristötehtäviä 
Kymen lääninhallitukselle. 

– 20 vuotta sitten WWF Suomi tarkoitti pit-
kälti suomalaisen luonnon suojelua. Sittemmin 
toimistomme on kasvanut ja saanut asiantunti-
joita eri aloilta, Jari Luukkonen kertoo.

Ensimmäinen WWF Suomen kahdenkeski-
nen kansainvälinen projekti perustettiin Bra-
siliaan 1997. Vaikka suojelukohteita on vuo-
sien mittaan kertynyt eri puolilta maailmaa, 
on Luukkosen rakkain lapsi edelleen saimaan-
norppa, jonka suojelemiseksi hän on tehnyt töi-
tä WWF:llä aloittamisestaan saakka.

Aina käytettävissä
Suojelujohtajan kalenterista on vaikea löytää 
keskenään samankaltaisia työpäiviä. Luukko- 
sen antamassa esimerkissä työpäivä alkaa Kor-
keasaaresta ja jatkuu maa- ja metsätalousmi-
nisteriön kautta Vuoden parhaan luontoteon 
valintatilaisuuteen. Päivän päättää palaveri 
WWF:n pääsihteerin kanssa.

– Tässä työssä läsnäolo on tärkeää. Suojelu-
johtaja ja pääsihteeri tekevät WWF Suomen lin-
jaukset esimerkiksi tiedotteiden suhteen, joten 
suojelujohtajan on oltava aina käytettävissä, 
Luukkonen kertoo.

– Työni tähtää asettamiemme suojeluta-
voitteiden saavuttamiseen. Se pitää sisällään 
talouden ja budjetin suunnittelua, henkilöstö-
työtä, raportointia sekä vaikuttamistyötä sidos-
ryhmien ja kansainvälisen verkoston suuntaan. 
Suojelujohtajana tehtäväni on edustaa WWF 
Suomea.

Vahvuuksikseen Luukkonen nimeää rauhal-
lisuuden. Kyky keskustella ja löytää ratkaisuja 

on erityisen tärkeä työssä, jossa kohtaa paljon provokaatiota. Laaja 
yleistietämys ja kokonaiskuvan hahmottaminen on oleellista, kun lin-
jaukset WWF:n kannasta on tehtävä joskus nopeallakin aikataululla.

– Pystyn esiintymään ulospäin lähes mistä tahansa suojelun ai-
hepiiristämme.

Millaisia sitten ovat suojelujohtajan työn tulokset? 
– WWF aloitti saimaannorpan aktiivisen suojelun 1979, minkä 

ansiosta norppakanta on säilynyt ja kasvanut. Viime talvena WWF:n 
ja muiden vapaaehtoisten kolaamat apukinokset pelastivat norppien 
pesinnän, joka lumen puutteen vuoksi oli uhattuna. Olen myös pysty-
nyt kasvattamaan WWF Suomen työkenttää uusille alueille. 

– Parasta työssäni on kuitenkin motivoitunut porukka. Yhteistyö 
toimii ja meillä on rautaiset ammattilaiset tekemässä töitä parem-
man maapallon puolesta, Luukkonen toteaa.

Kasvot
KEITÄ WWF:N TOIMISTOLLA
TYÖSKENTELEE JA MITÄ HE TEKEVÄT?
KASVOT-PALSTA KERTOO.

TEKSTI: LINDA KOSKINEN   KUVA: AKI-PEKKA SINIKOSKI 

Vaikka WWF:n suojelutyön kohteita 
on vuosien aikana kertynyt ympäri 
maailmaa, on saimaannorppa edelleen 
suojelujohtaja Jari Luukkosen lempilapsi.

Jari Luukkonen, suojelujohtaja
WWF:ssä vuodesta 1995
Kotoisin: syntynyt Göteborgissa, mutta 
käynyt koulut Savonlinnassa
Koulutus: Maatalous-metsätieteiden 
maisteri, pääaineena kalataloustiede
Harrastukset: Kalastus sekä luonnossa 
liikkuminen
Perhe: vaimo, kolme poikaa ja 
Hiski-koira
Luonnossa olisin: Naali, yksinäinen ja 
mystinen arktinen vaeltaja
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Miten hävitän joulukuusen?
Useissa kaupungeissa ja asutuskeskuksissa kuuset kerä-
tään joulun jälkeen haketukseen normaalin jätteenkerä-
yksen yhteydessä. Seuraa alueellista ilmoittelua. Maaseu-
dulla kuusi päätyy useimmiten luonnostaan polttopuuksi. 
Ekologisin kuusi on kotimainen ja lähellä kasvanut, jol-
loin kuljetuksesta ei aiheudu niin paljon päästöjä.

Saako tuikkukynttilöiden alumiinikuoret 
heittää metallinkeräykseen?
Kyllä saa. Steariininjämiä ei tarvitse kaivella pois.

Mihin jakeeseen kuuluvat kynttilänjämät?
Loppuun palaneet kynttilänpätkät ovat energia- tai seka-
jätettä. Innokkaimmat etsivät netistä askarteluideoita: 
steariinin voi sulattaa ja muotoilla uudelleen. 

Kelpaavatko muoviset hautakynttilät 
energiajätteeseen? Entä metalli- ja lasiosat?
Muoviset hautakynttilät ovat sekajätettä tai energiajätet-
tä. Metalliosat kuuluvat metallinkeräykseen. Kierrätyksen 
kannalta esimerkiksi kurkkupurkissa oleva kynttilä olisi 
paras, sillä purkki kelpaa lasinkeräykseen toisin kuin kynt-
tilälyhtyjen lasiosat. Niiden lasi kuuluu sekajätteeseen. 

KUINKA 
KIERRÄTÄN
JOULUN?
TEKSTI: JENNY MATIKAINEN

Joulun aikaan syntyy roskia, joiden 
lajittelu ei kuulu arkipäivään. Jätteen 
välttäminen on tietenkin paras eko-
vinkki: joulunakin voi laittaa ruokaa 
vain niin paljon kuin jaksaa syödä 
ja tavaran voi korvata kulttuurilla, 
palvelulla tai auttamisella. Lajittelua 
ei tule unohtaa aattonakaan. 
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Voiko joulukukat laittaa biojätteeseen?
Kyllä voi. Muista poistaa kukista koristeet, muoviruukut 
ja muut maatumattomat osat. Jos hoidat joulukukkia oi-
kein, voit saada ne kukkimaan uudelleen.

Saako mitään lahjapaperia kierrättää 
paperinkeräykseen?
Lahjapapereita ei saa heittää paperinkeräykseen, koska ne 
ovat usein päällystettyjä ja sisältävät runsaasti painoväre-
jä ja teipin jämiä. Lahjapapereiden ja -narujen paikka on 
joko energia- tai sekajätteessä. Paperit ja nauhat kannat-
taa kuitenkin mahdollisuuksien mukaan käyttää uudel-
leen. Lahjat voi myös paketoida sanomalehteen, jonka voi 
kierrättää.

Voiko joulukortit kierrättää kartonkien mukana?
Voi. Jos jouluaskartelut innostavat, kannattaa säästää kor-
tit ja hyödyntää kuva-aiheet vaikkapa ensi joulun korteissa.

Pitääkö likaiset foliovuoat ja -kääreet pestä 
ennen kierrätystä?
Ruuanjämät voi poistaa kevyesti kylmällä vedellä huuh-
taisemalla, lusikalla kaapimalla tai paperilla pyyhkäise-
mällä.

Kysymyksiin vastasi ympäristöasiantuntija Mia Tarvainen HSY:stä sekä joulukuusen osalta 
vanhempi tutkija Teijo Nikkanen Metlasta ja joulupuuseuran puheenjohtaja Janne Saarinen.
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Suomen metsiä on hakattu reippaasti vuosisatoja. Puu-
ta käyttävä teollisuus on tuottanut hyvinvointia laajasti 
ja työllistänyt paljon. Nyt työpaikat metsäteollisuudesta 
ovat kuitenkin vähentyneet ja puun käytöstä saatava hy-
vinvointi kasautuu yhä harvempien käsiin.

Ajat muuttuvat ja arvot ajan mukana. Kun materiasta on 
puutetta, sitä arvostetaan. Kun materiasta ei ole enää puu-
tetta, muut arvot, kuten itsensä toteuttaminen ja ympäris-
tön vaaliminen nousevat tärkeämmiksi. 

Suomalaisten mielestä tärkein metsiä koskeva tavoite 
on tutkitusti luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen. 
Tämä on hyvin ymmärrettävää, sil-
lä monimuotoinen luonto ylläpitää 
elämää; koko olemassaolomme pe-
rustuu toimivaan ekosysteemiin. 

Tästä huolimatta virallinen metsä-
politiikkamme tähtää puuntuotan-
non tehostamiseen entisestään. Vuo-
sikymmenen loppuun mennessä ta-
voitellaan neljänneksen suurempia hakkuita viime vuosiin 
verrattuna. Tämä tarkoittaa luonnon monimuotoisuudelle 
rankkoja aikoja mutta koettelee myös Suomen metsien hii-
linieluja, jotka pienenisivät noin puoleen nykyisestä. 

Suomen metsien käytön suuntaviivoja määritellään met-
säneuvostossa ja sen sihteeristössä. Niissä on edustettuna 
ministeriöitä, tutkimuslaitoksia ja eturyhmiä. WWF edus-
taa luonnon monimuotoisuutta – ja näin myös kansa-
laisten enemmistön näkemystä. Vaikutusmahdollisuudet 
ovat kuitenkin rajalliset, sillä työryhmää hallitsee metsä-
taloustoimijoiden ylivoima. Muut ympäristöjärjestöt ovat 
jättäytyneet pois, sillä rajallisia resursseja ei haluta käyt-
tää istumalla kokouksesta toiseen muiden jyrättävänä. 
WWF on kuitenkin pysytellyt sitkeästi mukana.
 

Metsästrategian 2025 laadinnassa kukaan ei vastusta 
luonnon monimuotoisuutta. Tavoitteeksi asetettiin yksis-
sä tuumin, että metsäluonnon monimuotoisuuden köyh-
tyminen pysähtyy 2020 mennessä. Työryhmän näkemyk-
set kuitenkin jakautuvat, kun määritellään, millä toimilla 
tavoitteeseen pyritään. 

Esimerkkinä toimii suhtautuminen hakkuiden yhteydes-
sä metsiin lahoamaan jätettävään puuhun, jota monet 
metsälajit tarvitsevat elääkseen. Lahopuuta on arvioitu 
aikoinaan olleen Etelä-Suomen luonnontilaisissa metsis-
sä 60–120 kuutiota hehtaarilla. Nyt tehokkaan puuntuo-
tannon seurauksena sitä on keskimäärin vain 3,3 kuutio-

ta. Tämän vuoksi useat metsälajit 
ovat uhanalaistuneet. Lahopuun 
määrää tulee siis lisätä tuntuvasti, 
jotta metsien monimuotoisuutta 
voidaan ylläpitää. 

Vaikka metsiin lahoamaan jätet-
tävän puuston määrä on varsin 
pieni, asia näyttää nousevan pe-

riaatteelliseksi kysymykseksi: jätetäänkö puuta uhan-
laisten turvaksi vai toimitetaanko se mahdollisimman 
tarkasti teollisuuden raaka-aineeksi?

Työryhmän koostumus tuleekin näkyväksi juuri tilanteis-
sa, joissa vastakkain ovat luonnon monimuotoisuus ja 
puuntuotanto. Suomen metsäpolitiikan tekijät valitsevat 
jälkimmäisen – vastoin suomalaisten tahtoa.

Jotta metsätalous olisi taloudellisesti, ekologisesti ja so-
siaalisesti kestävää (kuten juhlapuheissa kerrotaan), 
metsäneuvosto tulisi koota niin, että kolmannes siitä 
edustaisi metsätalouden intressejä, kolmannes ympäris-
töä ja kolmannes moninaisia metsiin liittyviä sosiaalisia 
näkökulmia. 

Annukka Valkeapää on WWF Suomen 
metsäasiantuntija.
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Painavaa asiaa WWF:N ASIANTUNTIJAT KERTOVAT,
KUINKA ASIAT TODELLA OVAT.

METSÄT: 
PELKKÄ RAAKA-AINE  
VAI ELÄMÄN EHTO? 

Jätetäänkö puuta uhan-
alaisten turvaksi vai 

toimitetaanko se teolli-
suuden raaka-aineeksi?
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JOULUN
TUOTESELOSTE

alkuperästä, farkkujen värjäämistekniikasta – aina kannat- 
taa kaivaa pintaa syvemmältä.

Kuka on valmistanut hyödykkeen? Missä? Onko tuote 
epäilyttävän halpa? Mistä tuote on valmistettu? Miten sen 
voi hävittää, kun se aika koittaa? Sinunkin eurosi saatta-
vat tukea toimintaa, jota et ikimaailmassa hyväksyisi, jos 
vain tietäisit. Kannattaa kiinnostua, fiksuja vaihtoehtoja 

nimittäin on vaikka kuinka.

Jouluna suomalainen höllentää kukka-
ronnyörejään: vähittäiskaupalle joulu on 
vuoden tärkein sesonki. Tavaratalomyyn-
ti kasvaa jouluna lähes 60 prosenttia ja 
erikoiskaupan alojen myynti saattaa kak-
sinkertaistua. Esimerkiksi joulukuusia ar- 
vioitiin viime vuonna olleen Suomessa ai-

nakin 1,5 miljoonassa kotitaloudessa. On jo iso ero sillä, 
valitsevatko yksittäiset kuluttajat kuusensa sertifioidusta 
metsästä vai eivät. 1,5 miljoonaa kuusta kestävästi tuo-
tettuna vai epäselvistä oloista hankittuna? Entä ne reilut 
miljoona joulukinkkua, jotka aattona syödään?  Miljoona 
eettisesti tuotettua vai kurjissa ja ahtaissa oloissa elänyttä 
eläintä? Miljoona, se on paljon. Ja jokaisen kinkkurullan 
takana on yksittäinen kuluttaja.

Jouluna, jos koska, kuluttaja on kuningas. Valta on lom-
pakossasi, käytä sitä viisaasti.

Yhtäkkiä olin 
ihminen, joka 

lahjoittaa 
ulkohuusseja

Kolumni
NOORA SHINGLER ON KESTÄVÄSTÄ ELÄMÄNTAVASTA JA  
YMPÄRISTÖASIOISTA KIINNOSTUNUT HELSINKILÄINEN TOIMITTAJA.
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En oikein tiedä tarkalleen, koska ja miten se tapahtui, kai 
vain vähitellen työn ja harrastuksen kautta vahingossa. 
Yhtäkkiä olin ihminen, joka antaa läheisilleen jouluna itse 
tehtyä mysliä ja hunaja-pähkinä–sekoituksia, villasukkia, 
lapasia ja eettisiä lahjoja kolmansiin maihin. Joka lahjoit-
taa ulkohuusseja ja moskiittoverkkoja.

Viime jouluna tajusin olevani jotakin sellaista, mille jos-
kus nuorena aikuisena naureskelin. 19-vuotias minäni ei 
olisi toivonut joululahjaksi villasukkia, saatikka antanut 
niitä toisille.

En ole koskaan ollut kovis, vaan aika kiltti tyttö ja hyvä 
koulussa. Sellainen suomalainen suorittaja. Siltikään pla-
neetan pelastaminen ja eettinen ajattelu eivät koskaan ol-
leet asioita, joille olisin juuri uhrannut ajatuksia. Ei tämä 
nuori ihminen tullut farkkuostoksilla ajatelleeksi housu-
jen alkuperää tai värjäämisprosessin epäekologisuutta tai 
sitä, että halvat korvikset olivat vähän lii-
an halvat. Me emme koulussa käsitelleet 
termejä eettinen, luomu, lapsityövoima, 
ilmastonmuutos – ainakaan siltä kantil-
ta, miten omat arkivalintamme vaikutta-
vat maailman tilaan. 

Kotonani on toki aina opetettu pitämään 
rahoistaan kiinni ja olemaan tuhlaile-
matta, siksi hankinkin teininä ison osan vaatteistani kirp-
putoreilta. Mutta syy oli täysin ekonominen, ei millään 
muotoa ekologinen tai eettinen.

Opin ja ymmärsin kulutuskäyttäytymiseni merkityksen 
isommassa mittakaavassa vasta aikuisena työelämään as-
tuessani. Aika hämmentävää.

Toimittajan työni myötä oivalsin, ettei olennaista ole se, 
mikä on näkyvissä, vaan se, mistä ei kerrota. Olipa kyse 
tuoteselosteista, arkikemikaaleista, mainoslauseista, lihan 
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Dumpning under lupp

Den internationella sjöfartsorganisationen IMO beslöt år 
2010 att Östersjön ska bli ett specialområde. Dumpning 
av avloppsvatten till havs skulle förbjudas för nya fartyg 
från år 2013 och övriga fartyg från 2018. Förutsättningen 
var att hamnarna har tillräcklig kapacitet för att ta emot 
avloppsvatten.

Polen, Tyskland och Ryssland har vid Helcoms möten 
inte kunnat rapportera för tillräcklig mottagningskapacitet 
i sina hamnar och föreslår nu, att tidtabeller slopas helt. 
Förbudet för nya fartyg sköts redan tidigare fram till 2016.

– Östersjöländerna har haft nästan fem år tid på sig 
att uppdatera tekniken i hamnarna. Finland och Sveri-
ge har arbetat aktivt för att förbjuda dumpning och höja 
kapaciteten i sina hamnar. De andra länderna har tyvärr 
inte prioriterat frågan, säger Sampsa Vilhunen, chef för 
WWF:s havsprogram.

 Naturvärden mot ekonomisk nytta
Bara var femte hamn i Östersjön uppskattas ha tillräckligt 
bra kapacitet. Helsingfors är en av dem.

 – Vi tar emot avloppsvatten i alla hamnar. Rören fi nns 
vid bryggan och vattnet pumpas direkt in i avloppssyste-
met, berättar hamnmästare Antti Pulkkinen. 

 – Alla fartyg i regelbunden linjetrafi k och två av tre in-
ternationella kryssningsfartyg tömmer hos oss, och ande-
len växer varje år. Hastigheten är cirka 100 m3 i timmen. 

FÖRBUD MOT DUMPNING  
AV AVLOPPSVATTEN 
VATTNAS UR? 
TEXT: LAURA RAHKA 

För riktigt stora fartyg eller om båten är i hamn bara ett 
par timmar räcker det så klart inte.

Rostock är en av Tysklands största hamnar och kan ta 
emot avloppsvatten vid tre förtöjningsplatser. 

– I Warnemünde kan avloppsvatten pumpas upp till 
140 m3 i timmen direkt in i stadens avloppssystem. Näs-
tan hälften av de 182 fartyg som besökte oss i somras töm-
de avloppsvatten i hamn, berättar Christopher Hardt, 
chef för Rostocks kryssningstrafi k.

Inte heller i Rostock räcker kapaciteten för de största 
passagerarfartygen. Det skulle kräva en pumpningshas-
tighet på 200–300 m3 i timmen. 

– Vi anser att det är orealistiskt att bygga så pass ef-
fektiva system. Stadens avloppssystem kan inte ta emot så 
stora mängder avloppsvatten på en gång utan att det blir 
problem, anser Hardt.

Östersjön besöks årligen av omkring tre miljoner 
kryssningsresenärer. Varje resenär använder i medeltal 
100 euro per hamnstad. 

 – Både städer och kryssningsrederier vinner på aff ä-
ren. Om städerna inte förnyar tekniken i sina hamnar ris-
keras de naturvärden som lockar turisterna hit, säger 
Vilhunen.

Ärendet behandlas nästa gång på Östersjökommissionens 
möte i mitten av december.

Stora kryssningsfartyg 
kan fortsätta dumpa 
avloppsvatten i Östersjön 
om Polen, Ryssland och 
Tyskland lyckas urvattna 
tidigare överenskommelser.
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HYVÄÄ TAHTOA JA 
ONNELLISTA JOULUA

Kieliversiot: suomi, ruotsi ja englanti. 
Yli 50 euron lahjoituksesta saat lisäksi tulostettavan 

diplomin, jonka voit pitää itse tai antaa lahjaksi.

•   PANDAN POLKU   •   4/2014   
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100%
KIERRÄTYS-

PAPERI

SÄHKÖPOSTILLA 
JOULUTERVEHDYKSESI EHTIVÄT 

VIELÄ PERILLE! 
Tee lahjoitus (alk. 8 €) ja lataa 

sähköiset joulutervehdykset täältä: 
wwf.fi /joulu

Lämmin kiitos tuestasi.


